ร่าง
ขอบเขตของงาน
(TERMS OF REFERENCE : TOR)
โครงการ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จานวน 15 คน
สังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
1. ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น ส านั กงานคุม ประพฤติ ก รุงเทพมหานคร มีส านักงานคุ มประพฤติ ในสั ง กัดทั้ งหมด
7 แห่ง มีสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา,สานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญากรุงเทพใต้ ,สานักงาน
คุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครเหนือ ,สานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครใต้ ,สานักงานคุม
ประพฤติประจาศาลจังหวัดพระโขนง,สานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงดุสิตและสานักงานคุมประพฤติ
ประจาศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งมีความจาเป็นที่จะจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวดรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพียงพอต่อภารกิจที่มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมคุม ประพฤติมีความจาเป็นที่จะจัดจ้างเหมา
บริการพนักงานขับรถยนต์ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรองรับภารกิจหน้าทีข่ องหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น
2.2 เพื่อสาหรับให้บริการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปราชการ และดูแลรักษา
ให้รถอยู่ในสภาพดี สะอาด เรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบั ญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ดังนี้
3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
/3.5.2…

-23.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e–Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่ง มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้าง
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดเวลาแล้วเสร็ จภายใน 10 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากกรมคุมประพฤติให้เริ่มทางาน
6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง
แบ่งงวดงานออกเป็น 10 งวดงาน ภายในระยะเวลาดาเนินการ 304 วัน
7. วงเงินในการจัดจ้าง (ราคากลาง)
2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์
อักษรด้ว ยไปรษณี ย์ ตอบรับ ด่ว นพิเศษ (EMS) ส่ งไปที่ งานพัส ดุ กลุ่ มงานการคลั ง ส านักงานเลขานุการกรม
กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารเอ ชั้น 4 เลขที่ 120
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งทาง E- mail Address :
stock@probation.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเหมา และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาให้บริการขับรถยนต์ที่ใช้ใน
ราชการของสานักงานคุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทา
ประกันภัยชั้นที่ 1 หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส ให้แก่รถยนต์ส่วนกลางซึ่งใช้ในราชการสานักงาน
คุมประพฤติในสังกัดสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จานวน 15 อัตรา โดยระบุกรมคุมประพฤติ เป็น
ผู้รับประโยชน์ และระบุประเภทการใช้รถยนต์ เป็นการใช้เพื่อการพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
1.1. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อนิสสัน
คันหมายเลขทะเบียน ภฐ 2940 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2544
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญา
1.2. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า
คันหมายเลขทะเบียน วย 1811 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2546
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลอาญากรุงเทพใต้
1.3. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ
คันหมายเลขทะเบียน ฌท ๘๗๐๖ กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 25๕๑
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครเหนือ
1.4. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อนิสสัน
คันหมายเลขทะเบียน ภฐ 2957 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2544
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครเหนือ
1.5. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ
คันหมายเลขทะเบียน ฮก 9337 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2548
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครเหนือ
1.6. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ
คันหมายเลขทะเบียน ฌท ๘๗๐๗ กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 25๕๑
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครใต้
1.7. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ
คันหมายเลขทะเบียน อล 9627 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2544
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงพระนครใต้
1.8. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ นิสสัน
คันหมายเลขทะเบียน ภฐ 2956 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2544
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดพระโขนง
/1.9.ประจา...

-2 1.9. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า
คันหมายเลขทะเบียน อร 2673 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2541
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดพระโขนง
1.10. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ
คันหมายเลขทะเบียน น 3473 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2554
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดพระโขนง
1.11. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อนิสสัน
คันหมายเลขทะเบียน ภฐ 2๙๖1 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 254๓
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงดุสิต
1.12. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า
คันหมายเลขทะเบียน พว 9096 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2540
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลแขวงดุสิต
1.13. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อมาสด้า
คันหมายเลขทะเบียน วย 17๘8 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2546
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดมีนบุรี
1.14. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ
คันหมายเลขทะเบียน ภต 6928 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2543
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดมีนบุรี
1.15. ประจารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ
คันหมายเลขทะเบียน น 3475 กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน ปี 2554
ใช้ในราชการสานักงานคุมประพฤติประจาศาลจังหวัดมีนบุรี
ข้อ 2. ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์
2.1 ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง จะต้องไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ต้องมีสติ
และ สมาธิแน่วแน่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมารยาทที่สุภาพ และแต่งกายในชุดที่สุภาพหรือชุดเครื่องแบบ
ที่ผู้รับจ้างจัดหาให้
2.3 ให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการ
ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
2.4 พนักงานขับรถยนต์จะต้องทาความสะอาด ดูแลรักษารถยนต์ รวมทั้งตรวจเช็ค
เครื่ องยนต์และระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากมีการ
ขัดข้องหรือชารุดของเครื่องยนต์ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องแจ้งให้ทางผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
ทราบทันที

-32.5 จะต้องลงเวลาปฏิบัติงานทั้ง เวลามาและเวลากลับทุกวัน ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
ของผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้
2.6 จะต้องแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบในทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ใด ๆ
เกิดขึ้นกับรถยนต์ส่วนกลางของผู้ว่าจ้าง
2.7 จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและคาสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้
ว่าจ้างโดยเคร่งครัด กรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องปรึกษา และปฏิบัติตามคาแนะนาของ ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามกระทาการใด ๆ โดยพลการ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ และจะต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบในทันที
2.8 จะต้องรักษาความลับของทางราชการโดยเคร่งครัด
2.9 พนักงานขับรถยนต์ที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ
หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานจะต้องดาเนินการ
2.10 แจ้ง ให้บ ริษ ัท ทราบก่อ นอย่า งน้อ ย 2 วัน และให้ ท างบริ ษั ท ด าเนิ น การ
จัดหาพนักงานขับรถยนต์คนอื่นมาแทนผู้ที่ขอลาหยุดหรือผู้ที่หยุดงาน หรือเหตุอื่นใด และแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบ
2.11 พนักงานขับรถยนต์ จะปฏิบัติงานทุกวันทาการของหน่วยงานนั้น ๆ หาก พนักงาน
ขับรถยนต์คนใดขาดงานหรือหยุดงาน บริษัทฯ จะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาทดแทนอย่างเร่งด่วน
ข้อ 3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในข้อ 1 เป็นประจา
ทุกวันทาการของทางราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยต้องจัดพนักงาน ขับรถยนต์ที่
อายุไม่ต่ากว่า 25 (ยี่สิบห้า) ปี แต่ไม่เกิน 55 (ห้าสิบห้า)ปี เป็นชายไทยผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นบุคคลที่
ผ่านการเรียน ร.ด.ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสุขภาพดี แข็ง แรง ขยันหมั่นเพียร ไม่เป็น
โรคติดต่อร้ายแรง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์
เป็นอย่างดี และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่หมดอายุซี่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก
ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบเวลาที่กาหนดไว้
ผู้รั บจ้ างต้องรี บ ดาเนิ นการจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานแทนทันที โดยผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อ
พนักงานที่มาทางานแทน ให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนด้วยทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างยอม
ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานครในวัน
นั้น และในแต่ละวันหากปฏิบัติงานไม่ครบ 8 (แปด) ชั่วโมง ให้หักค่าจ้างในอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่อคน
เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง จนถึงวันหรือเวลาที่ผู้รับจ้างจัดหาพนักงานขับรถยนต์มาปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตามสัญญา หรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงิน
รายวัน ในอัตราวันละ 0.10 ของราคางานจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท นับตั้งแต่
วันที่ไม่มีลูกจ้างมาปฏิบัติงานเป็นต้นไปจนกว่าจะมีลูกจ้างมาปฏิบัติงานตามสัญญา
/ข้อ 5 ผู้ว่าจ้าง...

-4ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดังกล่าวในสัญญาข้อ 1. ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นราย
เดือน ซึ่งได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าประกันภัยชั้นที่ 1 หรือประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ให้บริการงานครบถ้วนสมบูรณ์ตามลักษณะของงาน
ดังกล่าวใน ข้อ 1. และ ไม่เกิดความเสียหายในแต่ละเดือนแล้ว และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้
ตรวจสอบการให้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 5. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุม ดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติดังนี้
5.1 ตรวจสอบดูแลรักษารถยนต์ของทางราชการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา หาก
เกิดความชารุดขัดข้องของเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้แจ้งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน
ของผู้ว่าจ้างทราบทันที
5.2 แจ้งให้ผู้ว่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างทราบทันทีเมื่อมีอุบัติเหตุ
ใด ๆ เกิดขึ้น
5.3 ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยมารยาทที่สุภาพเรียบร้อย
5.4 ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ให้ความเคารพผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของผู้
ว่าจ้าง และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการหรือใช้บริการของผู้ว่าจ้างด้วยความสุภาพเรียบร้อย
5.5 ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจและเข้มแข็ง ต้องลงเวลามาและกลับด้วยตนเองทุกครั้งที่มาปฏิบัติหน้าที่
5.6 ควบคุมดูแลให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคาสั่งโดยชอบ
ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ที่ใช้อยู่ในขณะทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการขับ
รถยนต์ตามสัญญานี้โดยเคร่งครัด และผู้รับจ้างจะวางกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับจ้างต้อง
ปรึกษาและปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ห้ามผู้รับจ้างกระทาไปโดยพลการเว้นแต่ในกรณีจาเป็น
และเร่งด่วน ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติไปในแนวทางที่ถือเป็นประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเป็นสาคัญ
5.7 แจ้งรายชื่อพร้อมประวัติพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างที่จะปฏิบัติงานตามสัญญานี้
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 3 (สาม) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญานี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว ผู้รับจ้าง
ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทาการทุกครั้ง
5.8
เปลี่ยนพนักงานขับรถยนต์ของผู้รั บจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่
บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความสามารถ ภายใน 3 (สาม) วัน โดยไม่มี
ข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น และถ้าปรากฏว่าพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้าง ที่มาเปลี่ยนมาใหม่ยังคงบกพร่องต่อ
หน้าที่หรือพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกและผู้ว่าจ้างตรวจพบ ให้ถือว่า ผู้รับจ้างผิดสัญญา
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและจ้างผู้อื่นทางานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้างได้
5.9 จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างให้อยู่ในระเบียบวินัยและ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
5.10 จัดหาเครื่องแบบที่สุภาพเรียบร้อย ให้แก่พนักงานขับรถยนต์ของผู้ว่าจ้างในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้หากพนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างกระทาการด้วยประการใด ๆ เป็นที่เสียหายหรือ
เสื่อมเสียแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทาของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุก
ประการ
/ข้อ 6. ผู้รับจ้าง...

-5ข้อ 6. ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้
6.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้
ผู้รับจ้างต้องชดใช้ตามมูลค่าที่เสียหายจริง
6.2 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเลือกรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยชดใช้ให้เป็น
ทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกัน หรือโดยชดใช้ราคาให้ตามราคาหรือค่าเสียหายที่แท้จริงเป็นปัจจุบัน โดย
หักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน
6.3 ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ หรือคาสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิปรับผู้รับจ้างได้ครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่อหนึ่งเหตุการณ์ โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งความ
บกพร่องในแต่ละครั้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 5 (ห้า) วันทาการ นับแต่วันทราบเหตุดังกล่าว
6.4 ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามข้อกาหนดเวลาใน ข้อ
2 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างอีกด้วย
6.5 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ถ้าผู้รับจ้างหรือพนักงานหรือพนักงานขับรถยนต์ของ
ผู้รับจ้างได้กระทาการใด ๆ อันการละเมิดต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดใน
บรรดาความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินคดี (ถ้ามี) นั้นเองแต่ผู้เดียว
และแทนผู้ว่าจ้างด้วย
6.6 หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกิดขึ้น
เพราะผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างมีส่วนผิ ดอยู่ด้วย คู่สัญญาจะร่วมกันรับผิดโดยพิจารณาถึงความผิด
ของแต่ละฝ่ายเป็นเกณฑ์ในการคานวณค่าเสียหาย
ข้อ 7. ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากผลของสงครามการรุกราน
การกระทาของข้าศึกต่างชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจลภัยธรรมชาติ
7.2 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากผู้ว่าจ้าง ลูกจ้างหรือผู้แทนของ ผู้ว่าจ้างเป็น
การกระทาเสียเอง หรือให้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอกในกรณีที่สามารถรู้ตัวผู้กระทาผิด
7.3 ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการปล้น อัคคีภัย หรือภัยต่าง ๆ ซึ่งไม่อยู่ใน
วิสัยที่จะป้องกันได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือละเลย ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ข้อ 8. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง มีดังนี้
8.1 จัดให้มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการขับรถยนต์
8.2 กาหนดหน้าที่และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ไว้โดยชัดเจน
8.3 กรณี ร ถยนต์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของผู้ ว่ า จ้ า ง เกิ ด ความเสี ย หายหรื อ เกิ ด สู ญ หาย
อันเนื่องมาจากการกระทาของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
ผู้รับจ้างทราบโดยด่วนที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 3 (สาม) วันทาการ พร้อมระบุประเภท จานวน และมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่แท้จริงพร้อมหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย
8.4 ผู้ว่าจ้างจะต้องให้เวลาแก่ผู้รับจ้าง ในการติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายคือภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นสูญหาย และหากครบกาหนดแล้วไม่ได้รับคืน ผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6.2
/๘.๕...

-๖8.5 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจาก
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามปกติ เ ป็ น พิ เ ศษชั่ ว คราว เป็ น ต้ น ว่ า ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น อกเวลาราชการหรื อ ใน
วันหยุดราชการ ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ เว้นแต่มีกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือ
เป็ น ภารกิจ ต่อเนื่ อง ผู้ ว่าจ้ างจะไม่มีห นังสื อแจ้งให้ ผู้ รับจ้างทราบล่ ว งหน้าก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ รับจ้างไม่มีสิ ท ธิ
เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติม
8.6 ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกาหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าภายหลัง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ ผู้รับ จ้าง มีสิทธิร้องขอเพิ่มอัตราค่าจ้างเฉพาะค่าแรงของพนักงานขับรถยนต์ตาม
อัตราส่วนต่างของค่าจ้างขั้นต่าที่รัฐบาลกาหนดเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาด้วยเหตุผลที่สมควรและเป็น
ธรรม หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถตกลงตามที่ร้องขอ เพราะเหตุขัดข้องด้านงบประมาณหรือเพราะเหตุอื่นใด
ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 9. ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามสัญญาข้อ 3. ชาระบรรดา
ค่าปรับและค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามสัญญานี้ หากเงินที่หักไว้ยังไม่พอชาระค่าปรับ และค่าเสียหาย
ดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมชาระส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนภายในกาหนด 15 (สิบห้า)วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
ข้อ 10. ในกรณีรถยนต์ของผู้ว่าจ้างเกิดการสูญหายหรือเสียหาย จนไม่สามารถนากลับมาใช้งานได้
อีกต่อไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยที่ยังไม่มีรถยนต์คันใหม่มาทดแทน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ใน
กรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดาเนินการดังต่อไปนี้
10.1 เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะต้องจ้างบุคคลอื่นให้บริการขับรถยนต์ต่อไปจนครบ
กาหนดเวลาตามสัญญานี้
10.2 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง
10.3 ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชาระสาหรับการให้บริการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อเป็น
การประกันการชาระค่าเสียหาย
10.4 ริบหลักประกันสัญญาตาม ข้อ 14 จนเต็มจานวนหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของ
ผู้ว่าจ้าง
10.5 เรียกให้ชาระค่าปรับและ/หรือ ค่าเสียหายตามจานวนดังกล่าวใน ข้อ 3 วรรคสาม และ
ข้อ 6.3 และค่าเสียหายอื่นใดทั้งสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง นอกเหนือจากการริบหลักประกันตาม ข้อ 10.4
การชาระค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวในข้อ 10.1 ข้อ 10.2 และข้อ 10.5
ดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างตกลงยินยอมนามาชาระให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกาหนด 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชาระ
ภายในกาหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมชาระดอกเบี้ยเพิ่มอีกต่างหากในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่
พ้นกาหนดดังกล่าว ถึงวันที่ผู้รับจ้างได้นาเงินมาชาระจนเต็มจานวน
ข้อ 11. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเลย หรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ คู่สัญญาฝ่ายที่ละเลยหรือละเว้นดังกล่าวจะต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง และ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า
จ้างดาเนินการดังต่อไปนี้
/11.1. เรียก...

-711.1 เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะต้องจ้างบุคคลอื่นให้บริการขับรถยนต์ต่อไปจนครบ
กาหนดเวลาตามสัญญานี้
11.2 เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง
11.3 ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชาระสาหรับการให้บริการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อ
เป็นประกันการชาระค่าเสียหาย
11.4 ริบหลักประกันสัญญาตามจานวนหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
11.5 เรียกให้ชาระค่าปรับและ/หรือค่าเสียหายตามจานวนดังกล่าวในข้อ 3 วรรคสามและ
ข้อ 6.3 และค่าเสียหายอื่นใดทั้งสิ้นให้แก่ผู้ว่าจ้างนอกเหนือจากการริบหลักประกันตาม ข้อ 11.4
ข้อ 12. ในกรณีที่พนักงานขับรถยนต์ของผู้รับจ้างได้รับมอบหมายให้ทางานล่วงเวลาหรือทางานใน
วันหยุด เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
จ่ ายค่าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวั นหยุ ด ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าที่ พัก ให้ แก่พนั กงานขับรถยนต์ของผู้ รับจ้ าง โดยได้
เทียบเคียงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2550 และหรือ โดยได้เทียบเคียงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550
ข้อ 13.
การว่าจ้างตามสัญญานี้ ไม่ทาให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือ
มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
ข้อ 14. ห้ามผู้รับจ้างเอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่น รับจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง
ข้อ 1๕. ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานไม่ต่ากว่ากฎหมายแรงงานกาหนด ซึง่
ได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

