
ขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงาน 

โครงการ การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
ตามท่ี กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี 

กรมพัฒนาท่ีดิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 โครงการการให้บริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งการด าเนินงานโครงการดังกล่าว มีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอในการด าเนินงานโครงการ
ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านวิชาการ เทคนิค วิธีการ และทักษะความช านาญในด้าน
การจัดการและการประยุกต์ใช้แผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนโครงการ ด้านงานพัสดุ 
ด้านงานสารบรรณ สามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุดโปรแกรมส านักงาน ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้ังนี้รวมถึงงานดูแลท าความสะอาดส านักงาน ซึ่งลักษณะงานหรือรูปแบบงาน
ท่ีต้องปฏิบัติงานนั้น ไม่มีเอกชนที่เป็นนิติบุคคลรับจ้างด าเนินงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ 
และครบถ้วน ตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด รวมท้ังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนท่ีหรือข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ี
ใช้ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานโครงการการให้บริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด 
จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการการให้บริการแผนท่ีและ
ข้อมูลทางแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้าง 
3.1 คุณสมบัติทั่วไป  
 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ ์
 2. มีสุขภาพ-ร่างกาย แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง (พิจารณาจากใบรับรองแพทย์) 
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 3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (พิจารณาจากการสัมภาษณ์) 
 4. ไม่เป็นผู้มีรายได้จากการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ  
 7. ไม่เป็นผู้ถูกค าส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาก

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือตามกฎหมายอื่น 

 8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น 

 9. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือท าความผิดท่ีกระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 11. ต้องปฏิบัติงานและปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

4. ขอบเขตงานจ้าง 
4.1 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดท าแผนที่และ

ข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 3 ราย อัตราค่าจ้างที่ได้รับงวดละ 15,000.- บาท 
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ต่อราย 

 1. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมส ารวจ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์
กายภาพ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาท่ีหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.2 มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ชุดโปรแกรมส านักงาน หรือโปรแกรม Microsoft เช่น Excel Word และPowerPoint ได้เป็นอย่างดี 

1.3 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือท่ีเกี่ยวข้อง และ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบการปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

 2. ลักษณะของงาน 
2.1 จัดเตรียมและจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1: 25,000 มาตราส่วน 

1: 4,000 และแผนท่ีอื่น ๆ ในรูปแบบแผนท่ีกระดาษ หรือไฟล์ภาพเชิงเลข ด้วยโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ พร้อมจัดท าลายน้ าและพิมพ์แผนท่ี 
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2.2 จัดเตรียมและจัดท าภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1: 25,000 และมาตราส่วน 1: 4,000 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) หรือข้อมูลเส้นช้ันความสูง
เชิงเลข (Contour) มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือโปรแกรมประมวลผลภาพ 
พร้อมจัดท าลายน้ าและคัดลอกข้อมูลลงบนส่ือบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 25,000 และ
มาตราส่วน 1: 4,000 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) หรือข้อมูลเส้นช้ันความสูงเชิงเลข (Contour) 
มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือโปรแกรมประมวลผลภาพ พร้อมจัดท ารายการ
ข้อมูล 

2.4 จัดท าข้อมูลเชิงพื้นท่ีและข้อมูลเชิงคุณลักษณะของช้ันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ด้วย
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับใช้ในการประกอบระวางแผนท่ีเฉพาะเรื่องหรือแผนท่ีอื่น ๆ 

2.5 สืบค้นและจัดเตรียมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส าหรับให้บริการภาพแผนท่ีออนไลน์ (WMS) 
2.6 ติดต่อ ประสานงาน และให้บริการแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1: 25,000 

และมาตราส่วน 1: 4,000 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 หรือข้อมูลเส้นช้ัน
ความสูงเชิงเลข (Contour) มาตราส่วน 1: 4,000 พร้อมท้ังตรวจสอบประเมินราคาค่าใช้จ่ายและจัดท ารายงาน 
จ านวนระวางของแผนท่ีและจ านวนเงินค่าบริการ ตามเงื่อนไขและความต้องการของผู้รับบริการ 

2.7 ช้ีแจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูลด้านแผนท่ีและหรือข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

2.8 จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 

4.2 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผนโครงการ จ านวน 1 ราย อัตราค่าจ้างที่ได้รับงวดละ 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 1. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า

ในสาขาวิชาท่ีหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1.2 มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานชุดโปรแกรม

ส านักงาน หรือโปรแกรม Microsoft เช่น Excel Word และPowerPoint ได้เป็นอย่างดี 
 1.3 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการต่าง ๆ      

ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การทดสอบการปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

 2. ลักษณะของงาน 
 2.1 จัดท าแผนงานหรือโครงการ ตามที่ได้รับเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 
 2.2 ติดตาม และรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับเงินจัดสรรปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  



-๔- 
 

 2.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีได้รับเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี พร้อมท้ังสรุปผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เป็นประจ าทุกเดือน 
และทุกไตรมาส 

 2.4 จัดท ารายงานแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละโครงการ ท่ีได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี และรายงานผลการใช้จ่ายเงินของแต่ละโครงการ 
เป็นประจ าทุกเดือน และทุกไตรมาส ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 

 2.5 จัดเตรียมและท าเอกสารระเบียบวาระประชุม เอกสารประกอบอื่น ๆ พร้อมท้ัง
จัดท าบันทึกรายงานการประชุม ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 2.6 ตรวจสอบและจัดท าทะเบียนรับ-ส่ง ร่าง พิมพ์ หนังสือและเอกสารของทางราชการ 
ร่างหนังสือโต้-ตอบระหว่างหน่วยงาน หนังสือประเมินราคาค่าบริการข้อมูลแผนท่ี และการจัดท า เอกสาร
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างบุคลากร รวมท้ังเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ี
และข้อมูลทางแผนท่ี 

 2.7 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดท าเอกสารการส่งเบิกเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี 

  2.8 ติดต่อประสานงาน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

  2.9 ช้ีแจงและตอบปัญหา เกี่ยวกับข้อมูลด้านนโยบายและแผนโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้แก่หน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดินหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนท่ัวไป 

  2.10 จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 

4.3 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านงานพัสดุ จ านวน 1 ราย 
อัตราค่าจ้างที่ได้รับงวดละ 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 1. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 1.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า          

ในสาขาวิชาท่ีหน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1.2 มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานชุดโปรแกรม

ส านักงาน หรือโปรแกรม Microsoft เช่น Excel Word และPowerPoint ได้เป็นอย่างดี 
 1.3 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์

การทดสอบการปฏิบัติงานตามท่ีหน่วยงานก าหนด 

 2. ลักษณะของงาน 
 2.1 รวบรวม ตรวจสอบ และคัดแยก วัสดุครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะและมาตรฐาน

งานพัสดุ พร้อมจัดท ารายงานข้อมูล 



-๕- 
 

 2.2 จัดท าและจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ตามมาตรฐานงานพัสดุ พร้อมจัดท ารายงานสรุป
 2.3 จัดท าบัญชีรายการ และทะเบียนคุมทรัพย์สินตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุครุภัณฑ์ 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก  

 2.4 จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมท้ังจัดท ารายงานสรุปยอดการเบิกจ่าย 
ยอดคงเหลือ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ในการจัดซื้อ จัดหา การจ าหน่ายพัสดุช ารุด 

 2.5 จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเส่ือมภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด พร้อมจัดท ารายงานสรุป 
 2.6 จัดท าเอกสารรายการความต้องการพัสดุ (พด.1) ให้เป็นไปตามระเบียบงานพัสดุ 
 2.7 ตรวจสอบและบันทึกรายการวัสดุครุภัณฑ์ ด้วยระบบครุภัณฑ์ออนไลน์ 
 2.8 ติดต่อประสานงานพัสดุกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 2.9 จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

 

4.4 จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านดูแลท าความสะอาด 
 จ านวน 1 ราย อัตราค่าจ้างที่ได้รับงวดละ 10,500.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 

 1. คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 1.1 เป็นผู้มีความรู้ ความรับผิดชอบ ความเข้าใจในเรื่องการดูแล ความสะอาด และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอุปกรณ์ส านักงาน และอาคารสถานท่ี (โดยพิจารณาจากการสัมภาษณ์) 
 1.2 มีประสบการณ์ ในการดูแลอุปกรณ์ส านักงาน และอาคารสถานท่ีของหน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 2. ลักษณะของงาน 
 2.1 ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และท าความสะอาด ภายใน

ส านักงาน ห้องน้ าและบริเวณพื้นที่โดยรอบของกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ชั้น ๑ 
และช้ัน ๕ อาคาร ๘ ช้ัน 

 2.2 ตรวจสอบและเปิด-ปิด ประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศ  ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ภายในส านักงานของกลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและข้อมูลทางแผนท่ี  

  2.3 จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 

6. ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
 ส่งมอบงานเป็นรายงวด ๆ ละ 1 เดือน เป็นจ านวน 3 งวด 

 




