
ขอบเขตของงานจ้าง (Term Of Reference : TOR) 
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงานประกันสังคม ปีท่ี 2 

---------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมา 
ประเทศไทยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จากวิสัยทัศน์ข้างต้น
รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในช่วงระยะเวลาการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ               
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับประเทศให้สามารถเจริญเติมโตได้อย่างยั่งยืน เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง                 
ให้ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม               
รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรผู้สูงอายุ รองรับสังคมสูงวัยให้มีคุณภาพ ตลอดจน           
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์และสมรรถนะ 
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสสร้างรายได้ สามารถสร้างหลักประกันชีวิตและคุณค่าในตัวเองต่อไปและจาก
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นว่า
ประเด็นการปฏิรูป “การส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ” มีความส าคัญเร่งด่วน ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Ageing Society) โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อก าลัง
การผลิตและก าลังแรงงาน การขยายการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในอนาคต         
จึงเกิดแนวคิดในการส่งเสริม คุ้มครอง และขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุขึ้น  

ปี 2560 ส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการ “โครงการจ้างงานงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับ
ส านักงานประกันสังคม” โดยการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรือ             
งานด้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ที่ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ และส านักงานประกันสังคม
จังหวัด จ านวน 10 ราย ดังนั้น เพ่ือสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้าง โอกาสการท างานส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ต้องการท างานให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นก าลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับส านักงานประกันสังคม          
มีบุคลากรที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ส านักงานประกันสังคม จึงเห็นควร
ด าเนินการ “โครงการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างานกับส านักงานประกันสังคม” ในปี 2561 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานท า และมีรายได้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานในส านักงานประกันสังคมมีบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์งาน

ประกันสังคม 
2.3 เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  
 

4. ขอบเขต... 
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4. ขอบเขตการจ้าง 
4.1 ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน             

ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนของส านักงานประกันสังคม ซึ่งมีลักษณะงาน ดังนี้ 
(1) ให้บริการและอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วไป เพ่ือแก้ไขข้อ           

ข้องใจและช่วยตอบค าถามให้ประชาชนในเบื้องต้น ให้มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
(2) เผยแพร่  แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ ในด้านต่าง ๆ เ พ่ือ

ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน 
(3) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติในการมาติดต่อขอรับบริการ              

แก่บุคคลภายนอก 
(4) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป             

เพ่ือให้บริการหรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม 
4.2 สถานที่ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ส านักงานประกันสังคมจะพิจารณาก าหนดให้ผู้รับจ้าง

ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานประกันสังคมตามความเหมาะสมได้แก่  ส านักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 – 12 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี  

5. ระเบียบการปฏิบัติงาน 
1) ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยต้องมีการบันทึกเวลา

ปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด 
2) ต้องให้บริการผู้มาขอรับบริการ ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อเดือน 
3) รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของส านักงานประกันสังคม 

6. ระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแตว่ันที่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 

7. การส่งมอบงาน และการจ่ายค่าจ้าง  
7.1 การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างต้องส่งท ารายงานสรุปการปฏิบัติและส่งมอบงานเป็นรายเดือนให้หน่วยงานที่   
ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ปฏิบัติงาน เพ่ือหน่วยงานจะด าเนินการส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ใบส่งมอบงานประจ าวัน ใบสรุปส่งมอบงานประจ าเดือน เอกสาร          
การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

7.2 การจ่ายค่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามข้อ 4 และข้อ 5 และก าหนดจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นเดือนๆ ละ       

9,400 บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานในหน้าที่มีผลส าเร็จของงาน และ
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร                
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างประสงค์ให้จ่ายเงินเข้าธนาคารอ่ืนจะหักค่าธรรมเนียม 
ในการโอนจากเงินค่าจ้างท่ีจะได้รับเป็นเงิน 10 บาท 

เดือนแรกมีการปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าจ้างเหมาเป็นรายวันเฉพาะวันที่
ปฏิบัติงานในอัตรารายวัน ทั้งนี้ ในการค านวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีสามสิบวัน  
 
 



8. การหักค่าจ้าง 
กรณีท่ีผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานไม่ครบตามสัญญาในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะ

จ่ายในเดือนนั้นๆ ตามจ านวนวันที่ขาดงาน ทั้งนี้ ในการค านวณให้ถือว่าหนึ่งเดือนมีสามสิบวัน  

9. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
9.1 ในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับงานได้กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล หรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในบรรดาความเสียหายที่ได้กระท าข้ึนนั้นด้วยตนเอง 
9.2 การจ้างดังกล่าวข้างต้น ไม่ท าให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือ                   

มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ผู้สูงอายุมีงานท า และมีรายได้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
10.2 มีบุคลากรช่วยปฏิบัติ งานด้านการประชาสัม พันธ์ ให้ ข้อมูลงานประกันสั งคม                 

ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสังคมสามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น 
10.3 สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าท างาน 
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