รายละเอียดคุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติงานประจา ณ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
(๑) สัญชาติไทย อายุระหว่าง 2๐ - 65 ปี นับถึงวันรับสมัคร
(๒) จบการศึกษาไม่ต่ากว่าภาคบังคับ
(๓) พ้นภาระผูกพันการเกณฑ์ทหารแล้ว
(๓) เป็นผู้เลือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยใจบริสุทธิ์
(๔) มีใบอนุญาตขับขีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับขีรถยนต์สาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งรถยนต์เกียร์ธรรมดาและรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ
(5) ผู้ รับ จ้ างต้องไม่เป็ นโรคต้ องห้ าม หรือเป็ นอุป สรรคต่อการปฏิบั ติงาน เช่น โรคลมชั ก
ตาบอดสี โรคหั ว ใจ วัณ โรคในระยะแพร่ก ระจายเชื้ อ โรคเท้ าช้ าง ในระยะที ปรากฏอาการเป็ น ที รังเกี ย จ
แก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคสมองเสือม โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะทีปรากฏ
อาการเป็ นทีรังเกีย จของสังคม โรคทางจิตเวชในระยะทีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที ปรากฏอาการเด่นและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที
ตามที ก.พ. ก่าหนด
(6) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่ทุพพลภาพ เหมาะสมกับต่าแหน่งงานทีรับผิดชอบหรือทีต้องปฏิบัติ
(7) ต้ อ งผ่ า นการตรวจร่ า งกายพื้ น ฐาน สายตา รวมถึ ง โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรงและเรื้ อ รั ง
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันทีสมัคร โดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน
(๑0) ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุก โดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เว้นแต่โทษส่ าหรับความผิ ด
ทีได้กระท่าโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๑1) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก พั ก งาน พั ก ราชการ หรื อ สั งให้ ห ยุ ด งาน
เป็นการชัวคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
(๑2) ผู้รับจ้างต้องรู้จักเส้นทางในเขตจังหวัดอุดรธานี และต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
(๑3) ผู้รับจ้างจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกียวกับเครืองยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคการขับรถยนต์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุต่างๆ ความรู้ทัวไปเกียวกับกฎหมายจราจรและการประกันภัย
ตลอดจนหน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งานขั บ รถที ควรรู้เช่ น การเตรีย มความพร้อ มเพื อการขั บ ขี
อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถยนต์บนถนน และหัวใจในการบริการ (service mind) เป็นต้น
2. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที ๓0 กันยายน 2565
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-23. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
(๑) ปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารขั บ รถยนต์ ของส่ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ในการรับ - ส่ง เจ้าหน้าทีส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี หรือรับส่งพระภิกษุสงฆ์ หรือจัดส่งเอกสาร พัสดุ
สิงของของผู้ว่าจ้าง หรือติดต่อราชการในท้องทีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหรือต่างจังหวัดตามทีผู้ว่าจ้าง
ก่าหนดให้ไปปฏิบัติงาน รวมทั้งงานอืน ๆ ทีผู้รับจ้างมอบหมาย
(2) ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยและให้การบ่ารุงรักษาขั้นพื้นฐานเบื้องต้นรวมถึง
การรักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลางทีรับผิดชอบ เพือพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากตรวจพบความช่ารุด
บกพร่องให้ประสานเข้ารับการซ่อมบ่ารุงและรถทดแทนทันที
(3) หากในวันใดผู้รับจ้างไม่มาท่างานทีจ้างตามข้อตกลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมารายเดือน
ของเดือนนั้น ๆ เป็นรายวัน ในกรณีทีผู้รับจ้างมีเหตุจ่าเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าทีของผู้ว่าจ้างทีเป็นหัวหน้างานนั้น ๆ ทราบก่อนทุกครั้งทีมีเหตุจ่าเป็นดังกล่าว กรณีไม่มาปฏิบัติงาน
โดยไม่แจ้งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าทีทีเป็นหัวหน้างานของผู้ว่าจ้างทราบ นอกจากยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงิน ค่าจ้าง
ส่าหรับในวันนั้น ๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าปรับในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท อีกด้วย
(4) ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายในกรณีทีผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าทีด้วยความประมาทเลินเล่อ
อันเป็นเหตุให้เกิดความช่ารุด สูญหาย หรือเสียหายแก่ยานพาหนะทีเป็นทรัพย์สินของส่านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี
(5) ผู้ รั บ จ้ างต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค่ า สั งของผู้ ว่าจ้ างหรือ เจ้ าหน้ าที ของผู้ รับ จ้ างอย่างเคร่งครัด
ให้ ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้ าทีของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติห น้าที ด้ว ยความซือสั ตย์สุ จริต ขยันหมันเพียร
เสียสละอดทนและมีความตั้งใจจริง ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และปฏิบัติ
ตามระเบียบการใช้รถยนต์ของส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีโดยเคร่งครัด
(6) ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริงเกียวกับ การท่ างานต่ อ
ผู้ว่าจ้าง
(7) ผู้รับจ้างต้องดูแลทรัพย์สินเครืองมือเครืองใช้หรือทรัพย์สินอืนใดของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิด
การสูญหายหรือเสียหาย ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ถูกท่าลาย หรือสูญหายโดยความผิด
หรือโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนั้น เว้นแต่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์
ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
(๘) ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระท่าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายทีได้กระท่าขึ้นนั้นด้วยตนเอง
(๙) ผู้รับจ้างจะต้องไม่น่าเครืองมือ เครืองใช้หรือทรัพย์สินอืนใดของผู้ว่าจ้างไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
(๑๐) ผู้รับจ้างจะต้องไม่เปิดเผยข้อความใด อันเป็นเรืองปกปิดหรือความลับเกียวกับการด่าเนินงาน
ของผู้ว่าจ้าง
(๑๒) ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งไม่ เสพสิ งเสพติ ด สุ ร า หรื อ สิ งมึ น เมาระหว่ า งเวลา ปฏิ บั ติ ง าน
หรือปฏิบัติงานในสภาพมึนเมา
(13) ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการประเมินพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน หากพิจารณาเห็ นว่า
ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที
/4. ระเบียบ...

-34. ระเบียบการปฏิบัติงาน
4.1 ก่าหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานและวันหยุด
(๑) วันท่าการปกติ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.3๐ น. – ๑6.3๐ น.
(๒) วันหยุดประจ่าสัปดาห์ : วันเสาร์ และวันอาทิตย์
(๓) วันหยุดนักขัตฤกษ์ : วันหยุดตามทีทางราชการก่าหนดและตามประกาศเพิมเติม
4.2 ก่าหนดเวลาปฏิบัติงาน
(๑) ผู้รับจ้างจะต้องมาถึงสถานทีปฏิบัติ งาน ณ ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
และบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานโดยการลงชือและลงเวลามาปฏิบั ติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานเวลา ๐๘.3๐ น.
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพือเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที และลงเวลากลับหลังเวลา ๑6.3๐ น. ทุกวันท่าการ
ด้วยตัวเองตามแบบทีผู้ว่าจ้างก่าหนด
(๒) กรณีมีการเดินทางออกต่างพื้นที ให้มาปฏิบัติงานก่อนเวลาก่าหนดนัดหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
(๓) ห้ามผู้รับจ้างลงเวลาแทนผู้รับจ้างอืน หรือแก้ไขเพิมเติมอันท่าให้ผู้รับจ้างอืน ๆ ได้รับประโยชน์
หรือเสียประโยชน์
4.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานพิเศษ
(๑) กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาตามทีก่าหนดในข้อ 4. ผู้รับจ้างมีสิทธิเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
โดยให้ใช้อัตราตามทีก่าหนดไว้ตามระเบียบส่าหรับข้าราชการโดยอนุโลม
(2) กรณีทีมีความจ่าเป็นต้องให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นครั้งคราว ผู้รับจ้างมีสิทธิ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
4.4 ผู้รับจ้างจะต้องลงบันทึกการใช้รถทีจัดให้ประจ่ารถ (แบบ 4 ตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ) และให้เจ้าหน้าทีผู้ใช้รถลงลายมือชือทุกครั้งทีออกปฏิบัติงาน
4.5 ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างน่ากุญแจรถยนต์ราชการส่วนกลางกลับบ้าน ให้เก็บรักษาไว้ในสถานที
ผู้ว่าจ้างจัดให้
5. วินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5.1 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ก่าหนด
5.2 แต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งกางเกงยีนส์ สวมเสื้อยืด หรือสวมรองเท้าแตะ มาปฏิบัติงาน
5.3 เชือฟังและปฏิบัติตามค่าสังของผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย
5.4 ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกียวกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
5.5 ไม่ละทิ้งหน้าที ขาดหรือหยุดงาน โดยไม่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย
5.6 ไม่จงใจปฏิบัติงานให้ล่าช้า
5.7 ไม่เข้าท่างานสายบ่อยครั้ง
5.8 ปฏิบัติหน้าทีด้วยความซือสัตย์สุจริต ขยันหมันเพียร เสียสละ อดทน
5.9 ไม่เปิดเผยข้อความใด ๆ อันเกียวข้องกับการด่าเนินงานของส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
6. วินัยเกี่ยวกับความประพฤติ
6.1 ไม่ประพฤติผิดในทางเสือมเสีย ทีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
6.2 ไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที รวมทั้งผู้ทีมาติดต่อราชการกับส่านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
/6.3 ไม่กระท่า...

-46.3 ไม่กระท่าหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือท่าร้ายร่างกายเพือนร่วมงานและผู้อืน
6.4 ไม่ แ พร่ ข่ า วอกุ ศ ลใส่ ร้ า ยผู้ อื น แอบอ้ า งผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ราชการ
และเกิดความแตกแยกในระหว่างพนักงานขับรถยนต์ด้วยกัน
6.5 ไม่ เป็ น ผู้ เสพหรื อข้อ งเกียวกับ ยาเสพติด ทุก ชนิด รวมทั้งไม่ เสพสุ ราของมึน เมาในระหว่าง
ปฏิบัติงาน
6.6 ไม่เป็ น ผู้ กระท่ าหรื อให้ ความร่ว มมือในการโจรกรรม หรือท่าลายทรัพย์ สิ นของส่ านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี หรือกระท่าการอืนใดอันเป็นผลให้ส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
เสียหาย
6.7 ห้ามน่าสิงเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาในส่านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานี
6.8 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
6.9 ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในส่านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
6.10 ห้ามกระท่าการอันใด ในทางทีขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
7. ค่าปรับ
หากผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้า งข้อหนึงข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันทีใน
กรณีทีผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างด่าเนินการดังนี้
(๑) ระงับการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทั้งหมดหรือบางส่วนตามทีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
(๒) ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท โดยนับจากวันทีผู้รับจ้างท่าผิดเงือนไขในสัญญาจ้าง
ข้อหนึงข้อใดจนถึงวันทีผู้รับจ้างได้ด่าเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันทีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา
8. การบอกเลิกสัญญา
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้เมือผู้ว่าจ้างไม่มียานพาหนะให้ผู้รับจ้ างใช้ขับขีเพือปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือเงือนไขและรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ข้อหนึงข้อใด หรือ กระท่าการอันเป็นการฝ่าฝืน ค่าสังของผู้ว่าจ้างทีได้สังการไปตามหน้าที
หรือขาดงานเกินกว่า ๕ วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
9. ค่าจ้าง
(๑) ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยค่าจ้างแรกจ้างอัตราเดือนละ 9,700 บาท รวมกับ
ค่าประสบการณ์การขับรถส่วนราชการเพิมปีละ 150 บาท รวมกันสุทธิไม่เกิน 10,500 บาท/เดือน
(๒) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน
10. ผู้รับจ้างต้องมีผู้ค้่าประกันการท่างาน โดยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการต่าแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
11 . การว่ า จ้ า งตามสั ญ ญ าจ้ า งนี้ ไม่ ท่ าให้ ผู้ รั บ จ้ า งมี ฐ านะเป็ นลู ก จ้ า งของทางราชการ
หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน

