
 
 
 
 
 

 ประกาศจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์  

  
 

 ด้วย จังหวัดนครปฐม โดย สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลภายนอก เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ฉะน้ัน                     
อาศัยอํานาจตามมาตรา 56 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว67 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
สังกัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ช่ือตําแหน่ง จํานวน อัตรา 
  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์          จํานวน   1   อัตรา    
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคัดเลือก 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 มสีัญชาติไทย 
   2.1.2 จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าภาคบังคับ 
   2.1.3 มีอายุ 20 -60 ปีบรบูิรณ์ นับถึงวันรับสมัคร 
   2.1.4 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว 
   2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.1.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ 
เสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค              
พ.ศ. 2553 คือ 
    2.1.6.1 วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    2.1.6.2 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    2.1.6.3 โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    2.1.6.4 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    2.1.6.5 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือ
รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กําหนด 
    2.1.6.6 โรคต้องห้ามอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามที่กําหนดไว้คุณลักษณะของการ
จัดจ้างเหมาบรกิารบุคคลธรรมดา ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
   2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เ ว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ ไ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ                 
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   2.1.8 ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกหรือถูกเลิกจ้างจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

/2.1.9 มใีบ... 
 

  



๒ 
 

   2.1.9 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่สมัคร ตามท่ีกฎหมายกําหนดไม่น้อยกว่า  
5 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งชนิดเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบ้ืองต้นของรถยนต์ได้ 
   หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นลูกจ้างของ  
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นและจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม              
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มาย่ืนด้วย 
 3. คุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี   
 4. การรับสมัคร   

  4.1 การสมัครด้วยตนเอง ให้ย่ืนเอกสารได้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม              
ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง สํานักงานพระพุทธศาสนาจั งหวัดนครปฐม  ตําบลถนนขาด                 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2564 วงเล็บมุมซองล่างซ้าย        
ว่า “เอกสารประกอบการ รับสมัคร ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์” โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับจดหมาย
เป็นวันที่ย่ืนเอกสารประกอบการคัดเลือก ทั้งน้ีให้แนบเอกสารประกอบด้วย 
   - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือผู้สมัคร 
   - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา (รูปสี) ขนาด 2 น้ิว ไม่เกิน           
1 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) จํานวน 1 รูป 

   - สําเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ  
   - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
   - สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ 
   - สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมขนส่งทางบกที่ยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ 
   - ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร) 1 ฉบับ 
   - หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ   
โดยระบุวันเริ่มต้นปฏิบัติงานจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
   - หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล 1 ฉบับ 
   ทั้ง น้ี ให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกแผ่น                 
กรณีเอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา 
  4.2 เง่ือนไขในการสมัคร 
   4.2.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครฉบับน้ี โดยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษา                 
ภายในวันปิดรับสมัคร 
   4.2.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฉบับน้ี โดยผู้สมัครจะต้องรับรองสําเนาหลักฐานทุกฉบับและ
รับรองว่าวุฒิการศึกษาของตนตรงตามที่ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประกาศรับสมัคร 
   4.2.3 กรณีตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการรับสมัครของผู้สมัครรายใด หรือ
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฉบับน้ี จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับ                 
การคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการต้ังแต่ต้นและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเหมาบริการรวมทั้งไม่มีสิทธิเรียงร้องใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
                                                                                                               /5.การประกาศ... 





 
รายละเอียดคณุลกัษณะของการจัดจ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดา ตําแหน่ง พนกังานขบัรถยนต์  

ปฏบิตังิานประจํา ณ สาํนกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง 
  (๑) สัญชาติไทย อายุระหว่าง 2๐ - 60 ปี นับถึงวันรับสมัคร   

(๒) จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าภาคบังคับ 
  (๓) พ้นภาระผูกพันการเกณฑ์ทหารแลว้ 
  (๓) เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยใจบริสุทธ์ิ 
  (๔) มีใบอนุญาตขับขี ่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับขี ่รถยนต์สาธารณะของ

กรมการขนส่งทางบกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งรถยนต์เกียร์ธรรมดาและรถยนต์
เกียร์อัตโนมัติ 

  (5) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคลมชัก             
ตาบอดสี  โรคหัวใจ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ                
แก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏ
อาการเป็นที่รังเกียจของสังคม โรคทางจิตเวชในระยะที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ี ก.พ. กําหนด  

 (6) มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ไม่ทุพพลภาพ เหมาะสมกับตําแหน่งงานท่ีรับผิดชอบหรือที่ต้องปฏิบัติ 

 (7) ต้องผ่านการตรวจร่างกายพื้นฐาน สายตา รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงและเรื้อรัง            
ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร โดยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน 

  (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (9) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน  
 (๑0) ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
 (๑1) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว

ในลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ 
 (๑2) ผู้รับจ้างต้องรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดในเส้นทาง

หลักเป็นอย่างดี 
 (๑3) ผู้รับจ้างจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ เทคนิค

การขับรถยนต์ในสถานการณ์ต่างๆ การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุต่างๆ ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกฎหมายจราจร
และการประกันภัย ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถที่ควรรู้เช่น การเตรียมความพร้อม
เพ่ือการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถยนต์บนถนน และหัวใจในการบริการ (service mind) เป็นต้น 

2. ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน 2565 
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3. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
 (๑ )  ปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม                 

ในการรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หรือรับส่งพระภิกษุสงฆ์  หรือจัดส่ง
เอกสาร พัสดุสิ่งของของผู้ว่าจ้าง หรือติดต่อราชการในท้องที่จังหวัดนครปฐม  หรือต่างจังหวัดตามที่ ผู้ว่าจ้าง
กําหนด ใหไ้ปปฏิบัติงาน รวมทั้งงานอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างมอบหมาย 

 (2) ดูแลรับผิดชอบตรวจสอบความเรียบร้อยและให้การบํารุงรักษาขั้นพ้ืนฐานเบ้ืองต้นรวมถึง
การรักษาความสะอาดรถยนต์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  ที่รับผิดชอบ เพ่ือพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา หากตรวจพบความชํารุดบกพร่องให้ประสานเข้ารับการซ่อมบํารุงและรถทดแทนทันที 

 (3) หากในวันใดผู้รับจ้างไม่มาทํางานที่จ้างตามข้อตกลง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างเหมารายเดือน
ของเดือนน้ันๆ เป็นรายวัน ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีเหตุจําเป็นไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่เป็นหัวหน้างานน้ันๆ ทราบก่อนทุกครั้งที่มีเหตุจําเป็นดังกล่าว กรณีไม่มาปฏิบัติงาน
โดยไม่แจ้งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้างานของผู้ว่าจ้างทราบ นอกจากยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้าง
สําหรับในวันน้ันๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าปรับในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท อีกด้วย 

 (4) ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ
อันเป็นเหตุให้เกิดความชํารุด สูญหาย หรือเสียหายแก่ยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของสํานักงานพระพุทธศาสนา                
จังหวัดนครปฐม 

 (5) ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด  
ให้ความเคารพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
เสียสละอดทนและมีความต้ังใจจริง ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อหรือใช้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และ              
ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ของสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม โดยเคร่งครัด 

 (6) ผู้รับจ้างจะต้องไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทํางานต่อ 
ผู้ว่าจ้าง 

 (7) ผู้รับจ้างต้องดูแลทรัพย์สินเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิด
การสูญหายหรือเสียหาย ในกรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ถูกทําลาย หรือสูญหายโดยความผิด 
หรือโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายน้ัน เว้นแต่ผู้รับจ้างจะพิสูจน์
ได้ว่าความเสียหายน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 (๘) ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างได้กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทําขึ้นน้ันด้วยตนเอง 

 (๙) ผู้รับจ้างจะต้องไม่นําเครื่องมือ เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอ่ืนใดของผู้ว่าจ้างไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

 (๑๐) ผู้รับจ้างจะต้องไม่เปิดเผยข้อความใด อันเป็นเรื่องปกปิดหรือความลับเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของผู้ว่าจ้าง 

 (๑๒) ผู้รับจ้างจะต้องไม่เสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหว่างเวลาทํางาน หรือทํางาน
ในสภาพมึนเมา  

 (13) ผู ้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในประเมินพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน หากพิจารณาเห็นว่า             
ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้างได้
ทันที 

 
 

/4. ระเบียบ... 



- 3 - 
4. ระเบียบการปฏิบัติงาน 

 4.1 กําหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานและวันหยุด 
  (๑) วันทําการปกติ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.3๐ น. – ๑6.3๐ น. 
  (๒) วันหยุดประจําสัปดาห์ : วันเสาร์ และวันอาทิตย์ 
  (๓) วันหยุดนักขัตฤกษ์ : วันหยุดตามท่ีทางราชการกําหนดและตามประกาศเพ่ิมเติม 

 4.2 กําหนดเวลาปฏิบัติงาน 
  (๑) ผู้รับจ้างจะต้องมาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

และบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงานโดยการลงช่ือและลงเวลามาปฏิบัติงานก่อนเวลาปฏิบัติงานเวลา ๐๘.3๐ น.               
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อเตรียมรถยนต์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ และลงเวลากลับหลังเวลา ๑6.3๐ น.               
ทุกวันทําการด้วยตัวเองตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนด 

  (๒)   กรณีมีการเดินทางออกต่างพ้ืนที่ ให้มาปฏิบัติงานก่อนเวลากําหนดนัดหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 
  (๓) ห้ามผู้รับจ้างลงเวลาแทนผู้รับจ้างอ่ืน หรือแก้ไขเพ่ิมเติมอันทําให้ผู้รับจ้างอ่ืน ๆ                 

ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
 4.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานพิเศษ 
  (๑) กรณีการปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่กําหนดในข้อ 4. ผู้รับจ้างมีสิทธิเบิกค่าปฏิบัติงาน

ล่วงเวลาโดยให้ใช้อัตราตามที่กําหนดไว้ตามระเบียบสําหรับข้าราชการโดยอนุโลม 
  (2) กรณีที่มีความจําเป็นต้องให้ผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว ผู้รับจ้างมีสิทธิ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
 4.4 ผู้รับจ้างจะต้องลงบันทึกการใช้รถที่จัดให้ประจํารถ (แบบ 4 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยรถราชการ) และให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถลงลายมือช่ือทุกคร้ังที่ออกปฏิบัติงาน 
 4.5 ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างนํากุญแจรถยนต์ราชการส่วนกลางกลับบ้าน ให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่           

ผู้ว่าจ้างจัดให้ 
5. วินัยเก่ียวการปฏิบัติงาน 
 5.1 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กําหนด 
 5.2 แต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งกางเกงยีนส์ สวมเสื้อยืด หรือสวมรองเท้าแตะ มาปฏิบัติงาน 
 5.4 เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 5.5 ไม่แจ้งหรือรายงานเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทํางานต่อผู้บังคับบัญชา 
 5.6 ไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดหรือหยุดงาน โดยไม่แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 5.7 ไม่จงใจปฏิบัติงานให้ล่าช้า  
 5.8 ไม่เข้าทํางานสายบ่อยคร้ัง 
 5.9 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน 
 5.10 ไม่เปิดเผยข้อความใดๆอันเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงานพระพุทธศาสนา             

จังหวัดนครปฐม 
6. วินัยเก่ียวกับความประพฤติ 
 6.1 ไม่ประพฤติผิดในทางเสื่อมเสีย ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานพระพุทธศาสนา               

จังหวัดนครปฐม 
 6.2 ไม่แสดงกิริยาไม่สุภาพต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมท้ังผู้ที่มาติดต่อราชการกับสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
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 6.3 ไม่กระทําหรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายเพ่ือนร่วมงานและผู้อ่ืน 
 6.4 ไม่แพร่ข่าวอกุศลใส่ร้ายผู้อ่ืน แอบอ้างผู้บังคับบัญชา ให้เกิดความเสียหายต่อราชการและ        

เกิดความแตกแยกในระหว่างพนักงานขับรถยนต์ด้วยกัน 
 6.5 ไม่เป็นผู้เสพหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด รวมทั้งไม่เสพสุราของมึนเมาในระหว่าง

ปฏิบัติงาน 
 6.6 ไม่เป็นผู้กระทําหรือให้ความร่วมมือในการโจรกรรม หรือทําลายทรัพย์สินของสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม หรือกระทําการอ่ืนใดอันเป็นผลให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
เสียหาย 

 6.7 ห้ามนําสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเข้ามาในสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม 

 6.8 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 6.9 ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
 6.10 ห้ามกระทําการอันใด ในทางที่ขัดต่อกฎหมายและศลีธรรมอันดี 

7. ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อหน่ึงข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการดังน้ี 
  (๑) ระงับการจ่ายเงินค่าจ้างเหมาทั้งหมดหรือบางส่วนตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
  (๒) ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท โดยนับจากวันที่ผู้รับจ้างทําผิดเง่ือนไขในสัญญา

จ้างข้อหน่ึงข้อใดจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาหรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา 

8. การบอกเลิกสัญญา 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้เมื่อผู้ว่าจ้างไม่มียานพาหนะให้ผู้รับจ้างใช้ขับขี่เพ่ือปฏิบัติตาม

สัญญาจ้าง หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือเง่ือนไขและรายละเอียดการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ข้อหน่ึงข้อใด หรือกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของผู้ว่าจ้างที่ได้สั่งการไปตามหน้าที่ 
หรือขาดงานเกินกว่า ๕ วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ 

9. ค่าจ้าง 
 (๑) ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยค่าจ้างแรกจ้างอัตราเดือนละ 9,700 บาท รวมกับ

ค่าประสบการณ์การขับรถส่วนราชการเพ่ิมปีละ 150 บาท รวมกันสุทธิไม่เกิน 10,500 บาท/เดือน 
 (๒) ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานดังน้ี 

  - งวดแรก ส่งมอบงานวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้าง จํานวน 31 วัน 
  - งวดที่ 2 –   ๑๑ ส่งมอบงานทุกวันสิ้นเดือนทําการ  ของทุกเดือน โดยรับจ้างจะได้รับเงินค่าจ้าง
เต็มเดือน 
  - งวดสุดท้าย ส่งมอบงานวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างจํานวน 30 วัน 

10. ผู้รับจ้างต้องมีผู้ค้ําประกันการทํางาน โดยมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการตําแหน่งต้ังแต่ระดับ
ปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 11. การว่าจ้างตามสัญญาจ้างน้ีไม่ทําให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการหรือมีความสัมพันธ์
ในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

   
  



  ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต ์
 

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม               

จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้าเพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี 

1.   ซื่อ………………………………………………………………………………นามสกุล…………………………………………………..……………. 

     สัญชาติ……………………..เช้ือชาติ………………………ศาสนา…………………………………………หมู่โลหิต…………………………… 

2. เกิดวันที่…………เดือน………………………….พ.ศ…………..อายุถึงวันสมัคร……………..ปี……..…………เดือน………………...วัน 

3. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………………………………………………………………………………………………………………...……… 

ออก  ณ  สํานักงาน……………………..………………….……………เมื่อวันที่…………เดือน……………………………พ.ศ…..…….….. 

4. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที…่…………………..ถนน…………………………………………………ตําบล…………………………..…………..………… 

อําเภอ……………………………………..…จังหวัด……………………………………………….โทรศัพท…์…………..………………..……….. 

5. สําเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก…………………………………………………………..………………………………………………….………….. 

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ/สาขาวิชา...………………………………………………………………………………………………..…………….. 

มีความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ……………………………………………………………………………………………………..……………… 

6. ครั้งสุดท้ายทํางานตําแหน่ง ............................................... สถานที่ทํางาน..................................................................... 

ต้ังแต่เดือน .................................. พ.ศ. .................................... ถึงเดือน .................................... พ.ศ. ........................ 

7.   ความสามารถพิเศษ  

ความสามารถด้าน ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ 

คอมพิวเตอร์    

ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน    

อ่ืนๆ:........................................................    
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9.  บุคคลทีส่ามรถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ช่ือ.......................................................นามสกุล.................................................... 

      ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร..........................................................................เบอร์โทรศัพท์.................................................. 

10.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต้องมาแล้ว 

       .........    สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

       .........    สําเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

       .........    หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จากส่วนราชการ จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

       .........    สําเนาใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ  จํานวน 1 ฉบับ 

       .........    ใบรับรองแพทย์  (ออกให้ไม่เกินหน่ึงเดือนนับถึงวันรับสมัคร)  จํานวน 1 ฉบับ 

       .........    สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ  

       .........    สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถ้าม)ี เช่น สาํเนาหลักฐานการเปลีย่นช่ือ-นามสกุล  จาํนวน  1  ฉบับ 

 

                                     

                                                                        ลงช่ือ.........................................................ผู้สมัคร 

                                                                              (.........................................................) 

                                                                      วันที่................เดือน.................................พ.ศ.............  

      

สําหรับเจ้าหน้าท่ี 
........  หลักฐานครบถ้วน 
........  หลักฐานไม่ครบถ้วน 
 
                           ลงชื่อ.................................................... 
                                 (...................................................) 
                 วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ..............     


