ร่างข้อกาหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานงานบริการขับรถยนต์
ของสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ปีงบประมาณ 2566
-------------------------1. หลักการเหตุผลหรือความเป็นมา
ด้ว ยส ำนั กงำนนิ คมอุตสำหกรรมบำงพลี จังหวัดสมุท รปรำกำร มีควำมประสงค์จะจ้ำงบริกำร
(Outsource) ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรำ เพื่อปฏิบัติงำนประจำอยู่ที่สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำง
พลี เลขที่ 136/2 หมู่ที่ 17 ถนนเทพำรักษ์ ตำบลบำงเสำธง อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร กำหนด
ระยะเวลำในกำรจ้ำง 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินกำรจ้ำงบริกำร (Outsource) ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ รองรับกำรให้บริกำรและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
3.4 ไม่ เป็ น บุ ค คลซึ่งอยู่ ร ะหว่ำงถู ก ระงับ กำรยื่ น ข้ อ เสนอหรือ ท ำสั ญ ญำกั บ หน่ ว ยงำนของรัฐ ไว้
ชั่ ว ครำวเนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
3.5 ไม่เป็น บุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่ ว ยงำนของรัฐ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิ ติบุคคลที่ ผู้ทิ้ งงำนเป็นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนดังกล่ำว
3.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำรำยอื่ น ที่ เข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมใน
กำรยื่นข้อเสนอครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
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-24. ขอบเขตการดาเนินงาน
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรำ เพื่อบริกำรตำมภำรกิจของสำนักงำน
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงเป็นผู้ประสำนงำนภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมบำงพลี จำนวน 1 คน เพื่อควบคุมและประสำนงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของผู้ ปฏิบัติงำนของ
ผู้รับจ้ำง
4.1 ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงน้อย ดังนี้
4.1.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) ต้องมีสัญชำติไทย สำมำรถทำงำนให้สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลีได้เต็มเวลำ
(2) ไม่เคยได้รั บ โทษจำคุกโดยคำพิ พ ำกษำถึงที่ สุ ดให้ จำคุก เว้น แต่เป็ นโทษส ำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(3) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใด ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรำย โรคเท้ำช้ำงใน
ระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุรำเรื้อรัง
(5) จะต้องผ่ ำนกำรตรวจสุ ขภำพทั่ว ไป และตรวจสำรเสพติด ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
จะต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้รับจ้ำงทั้งหมด
(6) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรตรวจประวัติอำชญำกรรม โดยไม่เคยกระทำผิด และต้อง
คำพิพำกษำจำคุกเว้นแต่เป็นกำรกระทำผิด โดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ และผู้รับจ้ ำงจะต้องนำหลักฐำนกำร
ตรวจสอบส่งให้กับกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้งสำเนำให้กับสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
4.1.2 คุณสมบัติเฉพำะงำน
(1) เป็นเพศชำย
(2) มีอำยุระหว่ำง 25 – 60 ปี ได้ผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร
(3) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตขับรถยนต์
(4) เป็นผู้มีสุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์ แข็งแรง สะอำด และไม่เล่นกำรพนันไม่สูบบุหรี่
เสพสุรำ หรือของมึนเมำ หรือยำเสพติดทุกชนิดในเวลำปฏิบัติงำนโดยเด็ดขำด
4.2 กำรให้บริกำรขับรถยนต์และอื่น ๆ
ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งบริ ก ำรผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนขั บ รถยนต์ เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ขั บ รถยนต์ ข องส ำนั ก งำนนิ ค ม
อุตสำหกรรมบำงพลี ในกำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร กำรประชุมของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี และ
บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.2.1 หน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์
(1) บริกำรขับรถยนต์ โดยอยู่ปฏิบัติงำนทีส่ ำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลีเพื่อรอรับ
ค ำสั่ ง กำรออกปฏิ บั ติ ง ำน โดยต้ อ งเข้ ำ ประจ ำสถำนที่ ป ระจ ำกำรตั้ ง แต่ เวลำ 08.00 – 17.00 น. ทุ ก วั น
เว้นวันหยุดรำชกำรหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่น ทั้งนี้ กรณีมีควำมจำเป็นหรือต้องปฏิบัติงำนต่อเนื่อง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ
กำหนด เวลำ หรือสถำนที่เพิ่มเติมนอกเหนือที่กำหนดดังกล่ำวได้ตำมควำมจำเป็นตำมภำรกิจของหน่วยงำน
/(2) บริกำร ...

-3(2) บริกำรขับ รถยนต์เพื่อให้ บริกำรแก่ ผู้ปฏิบัติงำนของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี ในกำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร กำรประชุม กับหน่วยงำนอื่น รวมทั้งกำรขนสิ่งของ พัสดุ กำรรับ –ส่ ง
เอกสำร ซึ่งตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงจะมอบหมำยงำนที่ต้องปฏิบัติเป็นรำยวัน
(3) ดูแลบ ำรุ งรักษำ ท ำควำมสะอำด ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของรถยนต์ที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบให้พร้อมใช้งำนได้
(4) บันทึกรำยงำนกำรใช้รถประจำวันตำมแบบที่ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
กำหนด
(5) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี มอบหมำยตำมควำมเหมำะสม
4.2.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องทำแฟ้มประวัติของผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงทั้งที่ปฏิบัติงำนอยู่และที่
เปลี่ยนทดแทน ประกอบด้วย
(1) ทะเบี ย นประวัติ ผู้ ป ฏิบั ติงำนของผู้ รับ จ้ำงโดยระบุ ชื่อ นำมสกุล อำยุ เพศ ที่ อยู่
กำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(2) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
(3) ใบรับรองว่ำไม่มีประวัติทำงอำชญำกรรมจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือพิสูจน์
หลักฐำนจังหวัดสมุทรปรำกำร
(4) ใบรับรองแพทย์ หรือใบสำคัญอื่น ๆ
(5) ประวัติกำรผ่ำนกำรอบรมผู้ปฏิบัติงำน (ถ้ำมี)
โดยจัดส่งให้ผู้ว่ำจ้ำง (คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงและผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง)
สำหรับกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงทดแทน ให้จัดส่งแฟ้มประวัติจ้ำงให้ผู้ว่ำจ้ำงไม่เกิน 15 วัน
วันนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ปฏิบัติงำนเปลี่ยน
ทดแทนดังกล่ำว หำกตรวจพบว่ำไม่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด
4.3 ในกรณีมีปัญหำใดนอกเหนือตำมข้อ 4.1 – 4.2 ให้ผู้ว่ำจ้ำงโดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะ
เป็นผู้พิจำรณำดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
5. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
5.1 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ที่ส่งมำปฏิบัติงำนทุกคนมีเครื่องแบบปฏิบัติงำนที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน โดยเสื้อเป็นแบบซำฟำรีสีกรมท่ำ และกำงเกงขำยำวสีกรมท่ำ จำนวน 2 ชุด
5.2 ผู้รับจ้ำงต้องรับรองว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์ที่ส่งมำปฏิบัติงำนนั้น มีประสบกำรณ์ในกำรขับ
รถยนต์ และรู้เส้นทำงในจังหวัดสมุทรปรำกำร และต่ำงจังหวัดเป็นอย่ำงดี เป็นผู้ที่มีสุขภำพดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต
และผ่ำนกำรอบรมของผู้ว่ำจ้ำงมำเรียบร้อยแล้ว และต้องแจ้งรำยชื่อที่อยู่ปัจจุบัน และภำพถ่ำยบัตรประจำตัว
ประชำชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง และผู้ประสำนงำนที่มำปฏิบัติงำนทั้งหมดให้
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ทรำบในวันทำสัญญำ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องแจ้งให้ สำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมบำงพลี ทรำบก่อนเริ่มปฏิบัติงำนแต่ละวัน/ทุกครั้ง
/5.3 ผู้รับจ้ำง ...

-45.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มี กำรชี้แจงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมขอบเขตงำน กฎ ระเบียบต่ำง ๆ
รวมทั้งกำรพัฒนำเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภำพในกำรทำงำน สร้ำงเสริมให้มีจิตสำนึกในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งกำรจูงใจให้ตระหนักถึงกำรประหยัดพลังงำน และปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวจะต้องอยู่นอกเวลำกำรปฏิบัติงำน
5.4 ผู้รับจ้ำงต้องควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงให้ปฏิบัติงำนตำมขอบเขตของงำนสัญญำ
ตลอดเวลำที่ ป ฏิ บั ติงำน หำกปรำกฏว่ ำ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนของผู้ รับ จ้ ำงปฏิ บั ติ งำนไม่ เรียบร้อย มี ค วำมประพฤติ ไม่
เหมำะสมหรือ ขับ รถยนต์ด้ วยควำมประมำท หรื อไม่ป ฏิ บั ติตำมกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ รับ จ้ำงยิ นยอมเปลี่ ย น
ผู้ปฏิบัติงำนให้ใหม่ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี แจ้งให้ทรำบเป็นหนังสือ และ
จะต้องไม่จัดส่งผู้ปฏิบัติงำนคนเดิมกลับมำปฏิบัติงำนอีก ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือ
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกผู้ว่ำจ้ำง
5.5 ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงที่ส่งไปปฏิบัติงำนตำมขอบเขตของงำน ถือเป็นลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงฝ่ำย
เดียว ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติต่อ ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน
พ.ศ. 2541 หรือ กฎหมำยอื่น รวมถึงประกำศ ระเบีย บ คำสั่ ง ข้อบังคับ ว่ำด้ว ยกำรคุ้มครองแรงงำนในส่ วนที่
เกี่ย วข้อ งทุ กประกำร ทั้ งนี้ รวมถึ ง ผู้ ป ฏิ บั ติงำนของผู้ รับจ้ำงได้รับ บำดเจ็บ ทุ พ พลภำพ หรือ เสี ยชี วิต ในขณะ
ปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ และยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยทุกกรณี ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง
5.6 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงได้กระทำ ไม่ว่ำจะโดยจงใจหรือประมำทเลิน เล่อ อันเป็นเหตุ
ให้เกิดกำรชำรุดสูญ หำยหรือเสีย หำยแก่วัสดุ ครุภัณ ฑ์ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ อำคำรสถำนที่และสิ่ งอื่น ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หรือบุคคลภำยนอก กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงำนของ
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในเวลำหรือนอกเวลำปฏิบัติงำน
รวมทั้งค่ำปรับกรณีขับรถผิดกฎจรำจร โดยผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยทุกกรณี ภำยใน 15
วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง
5.7 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติงำนขับรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด ปฏิบัติงำนขับ
รถยนต์ในภำรกิจตำมที่ ส ำนักงำนนิ คมอุตสำหกรรมบำงพลี กำหนด รวมตลอดถึงกำรดูแลบำรุงรักษำทำควำม
สะอำด ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของยำนพำหนะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ พร้อมทั้งลงบันทึกรำยงำนกำรใช้รถ
ประจำวัน และรำยงำนควำมผิดปกติ ข้อขัดข้อง หรืออุบัติเหตุในกำรใช้รถยนต์ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลกำรให้บริกำร
รถยนต์ของ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ทรำบทันที
5.8 ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำน หรือผู้ควบคุมงำนของผู้รับจ้ำง ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผู้รับจ้ำง ที่ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถติดต่อได้ตลอดเวลำ โดยจะต้องมีควำมรู้ และเข้ำใจในรำยละเอียดของขอบเขตงำน และ
เงื่อนไขสัญญำ และจะต้องสำมำรถตัดสินใจแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ทันที เพื่อควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงต้องระบุชื่อผู้ควบคุมงำน หรือ ผู้ประสำนงำน ดังกล่ำวพร้อมหมำยเลข
โทรศัพท์ และผู้รับจ้ำงจะไม่คิดค่ำบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ของผู้ควบคุมงำนหรือผู้ประสำนงำนของผู้รับจ้ำง
เพิ่มขึ้นจำกค่ำจ้ำงตำมสัญญำแต่อย่ำงใดทั้งสิ้น
/ผู้ประสำน ...

-5ผู้ประสำนงำนหรือผู้ควบคุมงำนของผู้รับจ้ำง มีหน้ำที่ในกำรควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง ดังนี้
5.8.1 ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงทุกคนจะต้องมำถึงสถำนที่ปฏิบัติงำน และลงเวลำปฏิบัติงำนที่
ตำมแบบฟอร์มลงเวลำปฏิบัติงำน ภำยในเวลำ 08.00 น. และลงเวลำกลับเวลำ 17.00 น. ทุกวัน และต้องลงบันทึก
กำรปฏิบัติงำนประจำวันทุกวัน
5.8.2 กรณีผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำนสำย หลังเวลำเริ่มปฏิบัติงำน หรือเลิกงำน
ก่อนเวลำที่กำหนด โดยถือกำรบันทึกเวลำปฏิบัติงำนของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี หรือผู้ปฏิบัติงำนของ
ผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำนครบตำมจำนวนที่กำหนด จะต้องจัดทำรำยงำนสรุปพร้อมกับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำเดือนส่ง ให้ ส ำนักงำนนิ คมอุตสำหกรรมบำงพลี พิจำรณำค่ำปรับตำมเอกสำรหลักฐำนบันทึกเวลำของ
สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ต่อไป ผู้รับจ้ำงยินยอมให้ปรับในอัตรำชั่วโมงละ 52.50 บำท ต่อคนต่อครั้ง
เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีลืมบันทึกเวลำ ให้มีกำรรับรองกำรมำปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนของผู้
รับจ้ำงโดยผู้ควบคุมงำนของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ผ่ำนควำมเห็นชอบของผู้อำนวยกำรสำนักงำนนิคม
อุตสำหกรรมบำงพลี รับรองค่ำปรับดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้ว่ำจ้ำงจะหักค่ำจ้ำงจำกค่ำจ้ำงที่ต้องจ่ำยแต่ละเดือน
5.8.3 กำรปฏิบัติงำนในแต่ละครั้งต้องตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้ ผู้ปฏิบัติงำนขับรถยนต์
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และคำสั่ง ของผู้ว่ำจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎจรำจรในกำรขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์อย่ำงเคร่งครัด
5.8.4 ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงำนนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง หรือ
นอกเวลำที่กำหนด (08.00 - 17.00 น) ตำมใบสั่งงำน ต้องจัดทำสรุปรำยงำน สรุปจำนวนวัน เวลำที่ปฏิบัติงำน
จ ำนวนชั่ ว โมงปฏิ บั ติ งำนนอกเหนื อ เวลำที่ ก ำหนด รำยชื่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนขั บ รถยนต์ แ ละอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ว่ำ จ้ำ ง
ตรวจสอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง โดยจัดทำรำยงำนสรุปพร้อมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำเดือน
5.8.5 กรณีเกิดอุบัติเหตุ จะต้องติดต่อประสำนงำนกับบริษัทประกันในกำรตรวจสอบควำมผิด
หรือควำมบกพร่อง ทั้งจำกฝ่ำยผู้ป ฏิบั ติงำนของผู้รับจ้ำงเอง หรือคู่กรณี รวมทั้งกำรประสำนในกำรชดใช้ตำม
กรมธรรม์ กำรซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีเช่นนี้ผู้ปฏิบัติงำนบริกำรขับรถยนต์ยังคงต้องมำปฏิบัติงำนประจำ
ตำมปกติครบตำมจำนวนที่กำหนดทุกวัน
5.9 ผู้รับจ้ำงจะต้องทำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนมีรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังนี้
5.9.1 หลักฐำนกำรลงเวลำมำปฏิบัติงำน
5.9.2 จำนวนวันมำปฏิบัติงำนสำยหรือกลับก่อนเวลำ พร้อมคำนวณเวลำเป็นรำยชั่วโมง
5.9.3 บั น ทึ ก กำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำวั น ตำมใบสั่ ง งำนตำมแบบฟอร์ ม ที่ ส ำนั ก งำนนิ ค ม
อุตสำหกรรมบำงพลี กำหนด
5.9.4 รำยงำนอุบัติเหตุและกำรประสำนงำนกับบริษัทประกัน (ถ้ำมี)
/5.9.5 จำนวน ...

-65.9.5 จำนวนชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำทำกำรปกติ หรือกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอก
พื้นที่ซึ่งต้องพักแรม พร้อมคำนวณค่ำตอบแทนที่ผู้รับจ้ำงต้องจ่ำยเพิ่มเติมตำมอัตรำที่ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลีกำหนด
5.10 ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบจ่ำยค่ำจ้ำงและหรือ ค่ำจ้ำงเพิ่มแก่ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงในฐำนะ
นำยจ้ำงและลูกจ้ำง โดยต้องมีอัตรำค่ำจ้ำงและค่ำจ้ำงเพิ่ม ขั้นต่ำ ดังนี้
5.10.1 ค่าจ้าง ผู้รับจ้ำงต้องจ่ำยค่ำจ้ำงให้กับ ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงในอัตรำรวมค่ำส่งเงิน
สมทบประกันสังคมในส่วนของผู้ปฏิบั ติงำนของผู้รับจ้ำงแล้ว อย่ำงน้อยเดือนละ 14,000 บำท/เดือน อย่ำงช้ำ
ภำยในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยจะยกเหตุกำรณ์ได้รับเงินค่ำจ้ำงล่ำช้ำจำก สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี
เพื่อไม่จ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้ ผู้ปฏิบัติงำนตำมกำหนดมิได้
5.10.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรประกันสังคมให้ ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงตลอดระยะกำร
ปฏิบัติงำน
5.10.3 ค่าจ้างเพิ่ม กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องปฏิบัติงำนก่อนหรือหลังเวลำที่กำหนด หรือใน
วันหยุดทำกำร หรือกรณีไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีกำรค้ำงคืน จะได้รับค่ำจ้ำงเพิ่มตำม
ตำรำงรำยละเอียดกำรกำหนดค่ำจ้ำงเพิ่มข้ำงท้ำย ดังนี้
ค่าจ้างเพิ่ม
อัตราการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม
1. ในวันทาการ ปฏิบัติงำนก่อนหรือหลังเวลำทำกำร
1.5 เท่ำของค่ำจ้ำงรำยวัน/ชั่วโมง
2. ในวันทาการ กรณีที่ไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร
200 บำท/วัน
3. ในวันหยุดทาการ ปฏิบัติงำนในเวลำ 08.00 – 17.00 น.
1 เท่ำของค่ำจ้ำงรำยวัน/ชั่วโมง
4. ในวันหยุดทาการ ปฏิบัติงำนก่อนหรือหลังเวลำ 08.00 – 17.00 น.
3 เท่ำของค่ำจ้ำงรำยวัน/ชั่วโมง
5. ในวั น หยุ ด ท าการ กรณี ที่ ไปปฏิ บั ติ ง ำนนอกพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และ 300 บำท/วัน
ปริมณฑล
6. กรณีที่ไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลที่มีกำรพักค้ำงคืน 500 บำท/คืน
กรณี กนอ.หรือหน่วยงำน ผู้จัดกำร
ได้จัดที่ พักให้ พ นักงำนของผู้ รับจ้ำง
แล้ ว ผู้ รับ จ้ำงไม่ส ำมำรถเบิ ก ค่ำจ้ ำง
เพิ่มในส่วนนี้ได้
หมำยเหตุ

-

กำรทำงำนเพิ่มกำหนดไว้ไม่เกิน 60 ชั่วโมง/เดือน/คน
กำรคำนวณเวลำงำนเพิ่มทั้งเดือนให้นำเศษของนำทีแต่ละวันมำรวมกันแล้ว
เศษนำทีตั้งแต่ 30 นำทีขึ้นไปปัดเป็น 1 ชั่วโมง กรณีน้อยกว่ำ 30 นำทีปัดทิ้ง
กำรคำนวณเงินจำกงำนเพิ่มยังไม่รวมค่ำดำเนินกำร 8% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
(เมื่อคำนวณงำนเพิ่มเรียบร้อยแล้ว บวกค่ำดำเนินกำร 8% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%)
/5.11 กำรจ่ำย ...

-75.11 กำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำจ้ำงเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงดังกล่ำวในข้อ 5.10 ถือเป็น
ภำระหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่จะต้องรับผิดชอบจ่ำยให้ลูกจ้ำง หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิ้วไม่จ่ำยตำมอัตรำขั้นต่ำที่สำนักงำน
นิคมอุตสำหกรรมบำงพลี กำหนด นอกจำกจะไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อกำหนดกำรจ้ำงตำมขอบเขตของ
งำนนี้แล้ว ยังต้องรับผิดชอบตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงแรงงำน
5.12 ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำมขอบเขตของงำนที่กำหนดนี้โดยเคร่งครัด หำกผู้รับจ้ำ งไม่ปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดดังกล่ำวข้อหนึ่ งหรือหลำยข้อ ต้องยินยอมให้ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ปรับตำมอัตรำที่
กำหนด และหำกสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี บอกเลิกสัญญำ นอกจำกจะต้องถูกริบหลักประกันสัญญำแล้ว
ยังต้องรับผิดชอบในค่ำปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญำอีกด้วย
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2566
7. ระยะเวลาการส่งมอบงาน
ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบรำยงำนผลกำรขับรถยนต์ เป็นรำยเดือนภำยในวันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
หรืออย่ำงช้ำไม่เกิน 5 วันทำกำรของเดือนถัดไป พร้อมจัดทำรำยงำนประกอบกำรส่งมอบ อย่ำงน้อยดังนี้
7.1 รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจำเดือนตำมข้อ 5.9
7.2 รำยงำนสรุปกำรจ่ำยค่ำจ้ำงประจำเดือน และเงินค่ำจ้ำงเพิ่ม (ถ้ำมี)
7.3 เอกสำร หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ กำรจัดทำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงที่
ต้องเร่งจัดทำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำตรวจรับของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรม
บำงพลี หำกผู้ รับ จ้ำงส่ งรำยงำนสรุป ผลกำรปฏิ บัติงำนล่ำช้ำออกไป ผู้ รับจ้ำงจะต้องรั บ ผิ ดชอบต่อค่ำจ้ำงของ
ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงและจะยกเหตุกำรณ์จัดส่งรำยงำนล่ำช้ำเป็นเหตุให้เลื่อนหรือชะลอกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำงแก่
ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงมิได้
8. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ เป็นค่ำจ้ำงที่รวมค่ำจ้ำงทั้งที่เป็นค่ำจ้ำงที่ต้องจ่ำยคงที่และค่ำจ้ำงที่จ่ำยเพิ่มตำมจริง
ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขขอบเขตของงำนนี้ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเป็นงวดรำย
เดือน โดยแต่ละเดือนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
8.1 ค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ นอกเหนือจำกข้อ 8.2 ซึ่งเป็นค่ำจ้ำงคงทีง่ วดละเท่ำ ๆ กัน
8.2 ค่ำจ้ ำงเพิ่ มเป็ น ค่ ำจ้ ำงที่ ส ำนั กงำนนิ คมอุต สำหกรรมบำงพลี ให้ ผู้ ป ฏิบั ติงำนของผู้ รับ จ้ำง
ปฏิบัติงำนนอกเหนือเวลำและสถำนที่ในแต่ละเดือนจะจ่ำยตำมจำนวนไม่เกินอัตรำที่กำหนด
กำรจ่ ำ ยค่ ำ จ้ ำ งรำยงวด ผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งท ำรำยงำนและส่ ง มอบผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนประจ ำเดื อ น
เอกสำรรำยงำนตำมที่กำหนดในข้อ 7 ภำยใน 5 วันทำกำรของเดือนถัดไป เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุและ
ผู้ควบคุมงำนของสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี จะตรวจสอบและรับรองผลกำรปฏิบัติงำนและคำนวณค่ำจ้ำง
ที่ต้องจ่ำยจริงต่อไป ทั้งนี้ หำกมีค่ำปรับอันเนื่องจำกผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ จะหักค่ำปรับที่เกิดขึ้นออกจำก
ค่ำจ้ำงที่ต้องจ่ำยในเดือนนั้น
/กำรจ่ำยค่ำ ...

-89. เงื่อนไขข้อกาหนดอื่น ๆ
9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่นำงำนทั้งหมดหรือบำงส่วนแห่งสัญญำนี้ไปจ้ำงช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ
ควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงก่อน ทั้งนี้ นอกจำกในกรณีที่สัญญำนี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ควำมยินยอม
ดังกล่ำวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้ำงหลุดพ้นจำกควำมผิดหรือพันธะหน้ำที่ตำมสัญญำนี้ และผู้รับจ้ำงจะยังคงต้องรับ
ผิดในควำมผิดและควำมประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำงช่วงหรือของตัวแทนหรือผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงช่วงนั้น
ทุกประกำร
9.2 ผู้รั บ จ้ ำงจะต้องจั ดหำอุป กรณ์ หรือกระดำษ หรือสมุด หรือแบบฟอร์มในกำรบั นทึกเวลำ
ปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงกำหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรส่งมอบงำนและขอรับเงิน
ค่ำจ้ำงตำมสัญญำ
9.3 ผู้ รับ จ้ ำงต้องจั ดกำรให้ ผู้ ป ฏิบั ติงำนของผู้ รับ จ้ำงเข้ำปฏิบั ติงำนตำมจำนวน วัน เวลำ และ
สถำนที่ที่กำหนด กรณีผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำนอันเนื่องจำกกำรลำป่วย ลำกิจ หรือลำพักผ่อนตำม
สิทธิพึงมีตำมกฎหมำย หรือตำมกฎระเบียบของผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำน
ทดแทนเป็นกำรชั่วครำวในวันที่มีกำรลำดังกล่ำวนั้น ทั้งนี้ สำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมบำงพลี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผู้ปฏิบัติงำนที่ส่งมำปฏิบัติงำนทดแทนเป็นกำรชั่วครำวดังกล่ำวหำกเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมขอบเขต
งำนบริกำรนั้นได้
9.4 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยต้องสร้ำงแรงจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
9.5 ผู้ว่ำจ้ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้ได้รับมอบหมำย มีสิทธิขอให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงำนได้ในกรณีที่
เห็นว่ำไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ ประพฤติตัวไม่เหมำะสม หรือปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมประมำทเลินเล่อ อำจเกิดควำม
สูญเสียหรือไม่ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจทำให้ผู้ว่ำจ้ำงเสียหำย โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเปลี่ยนให้ทันทีหรือ
อย่ำงช้ำภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกผู้ว่ำจ้ำง และจะต้องไม่จัดส่ง ผู้ปฏิบัติงำนคนเดิมกลับมำ
ปฏิบัติงำนอีก ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยใด ๆ จำกผู้ว่ำจ้ำงมิได้
9.6 กรณีเกิดสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ ให้ผู้รับจ้ำงรับผิดชอบในกำรตรวจ กำรรักษำ
และกำรป้องกันโรคให้กับพนักงำนของผู้รับจ้ำง โดยต้องจัดให้พนักงำนของผู้รับจ้ำงได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน
9.7 ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดของเขตของ
งำนขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ว่ำจ้ำงเป็นผู้พิจำรณำบริหำรจัดกำรได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์
10. ค่าปรับ
ในกรณีพนักงำนของผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติงำนหรือมำปฏิบัติงำนไม่ครบจำนวนตำมที่กำหนดไว้ หรือ
มำแต่ไม่ปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดขอบเขตงำน ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดงำนดังต่อไปนี้
10.1 กรณี พ นั ก งำนของผู้ รั บ จ้ ำงมำปฏิ บั ติ งำน หรื อ มำปฏิ บั ติ งำนไม่ ค รบจ ำนวน หรือ มำแต่ ไม่
ปฏิบัติงำนในวันใด ผู้รับจ้ำงยอมให้หักค่ำจ้ำงที่ได้รับตำมอัตรำค่ำจ้ำงต่อคนต่อวัน และยินยอมให้ผู้ว่ำจ้ำงปรับเป็น
/รำยวัน วัน...

-9รำยวัน วันละในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำงรำยเดือน นับตั้งแต่ไม่มีพนักงำนมรปฏิบัติงำนหรือมำปฏิบัติงำนไม่
ครบจำนวน หรือมำแต่ไม่ปฏิบัติงำนเป็นต้นไป จนกว่ำจะมีพนักงำนมำปฏิบัติงำนครบจำนวน
10.2 กรณีพนักงำนของผู้รับจ้ำงมำปฏิบัติงำน หรือมำไม่ครบจำนวน หรือมำแต่ไม่ปฏิบัติงำนตำม
รำยละเอียดขอบเขตงำน 3 (สำม) วัน ติดต่อกัน นอกจำกผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบตำมข้อ 12.1 แล้ว เมื่อผู้ว่ำจ้ำง
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบแล้ว ผู้รับจ้ำงยังไม่ดำเนินกำรแก้ไข หรือจัดส่งพนักงำนมำปฏิบัติงำนให้ถูกต้องครบถ้วนตำม
สัญญำภำยใน 3 (สำม) วัน ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้
10.3 กรณีพนักงำนของผู้ว่ำจ้ำงมำปฏิบัติงำนสำย หลังเวลำเริ่มปฏิบัติงำน หรือเลิกงำนก่อนเวลำที่
กำหนด 3 ครั้งต่อคนต่อเดือน ถือว่ำขำดงำน 1 วัน และผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบตำมข้อ 12.1

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

