
 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาแรงงาน จ านวน 16 คน ประจ าปี 2558  

                   เพื่อปฏบิตัิงาน ณ ฝ่ายพัสดุและบรกิาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

               เลขที่ 160 หมู่ 1 ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

               ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถงึ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายพัสดุและบรกิาร   

                                     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  516,000.-บาท 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 26 มีนาคม 2557 

     เป็นเงิน 516,000.-บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) รายละเอียดดังนี้ 

     3.1 คนสวน ไม่จ ากัดวุฒ ิอายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 8 คน 

     3.2 แม่บ้าน ไม่จ ากัดวุฒ ิอายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 2 คน 

     3.3 ช่างก่อสร้าง วุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 2 คน 

     3.4 ช่างกล วุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 1 คน 

     3.5 ช่างไฟฟ้า วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 1 คน 

     3.4 ธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพพาณชิยการ อายุไม่เกิน 45 ปี จ านวน 2 คน 

4. แหล่งทีม่าของราคากลาง (ราคาอ้างองิ)   

    4.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พเีอซเีค สระบุรี  

    4.2 ...................................................... 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทกุคน 

    5.1 นายไพฑูรย์ วงษ์เสน่ห์ 

    5.2 นางรัตนา พลสมัคร 

    5.3 นางจินตนา สุรยิากุล    

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา  เลขท่ี 161/2558 

ข้อก าหนดและขอบเขตการจ้างแรงงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ประจ าปี 2558 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยขณะนีแ้ผนกอาคารสถานที่และบรกิารทั่วไป กองอาคารสถานที่และบรกิารทั่วไป ฝ่ายพัสดุและบรกิาร

รับผดิชอบดูแลงานบรกิารดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในภาพรวมทั้งหมดของ อ.ส.ค. ซึ่งมีปรมิาณงาน

รับผดิชอบจ านวนมาก ในช่วงที่ผา่นมาแต่ละปี จะมีบุคลากรเกษยีณอายุทุกป ีและไม่ได้รับพนักงานใหม่ทดแทนท าให้

งานด้านการให้บริการไมม่ีประสิทธภิาพเทา่ที่ควร ดังนัน้ เพื่อให้งานด้านบรกิารมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น จึงเหน็สมควร

จ้างบุคลากรภายนอกมาช่วยปฎิบัติงานดา้นตา่ง ๆ ที่จ าเปน็ 

2. วัตถุประสงค์ และขอบเขตงาน 

แผนกอาคารสถานที่และบรกิารทั่วไป กองอาคารสถานที่และบริการทั่วไป ฝา่ยพสัดุและบรกิาร มีความประสงค์

จ้างบุคลากร ตามรายละเอยีดดังนี้ 

  

ท่ี ต าแหน่ง 
จ านวน 

(คน) 
วุฒิการศึกษา งานที่ปฎิบตั ิ

1 แม่บ้าน 2 ป.6 หรืออ่านออกเขียนได้

อายไุม่เกนิ 45 ป ี

ดูแลท าความสะอาดบ้านพักรับรอง,บ้านพักผูอ้ านวยการ

,บ้านพักผูบ้รหิารระดับสูง,ส านักงานและงานอืน่ๆ ที่

ได้รับมอบหมาย 

2 แรงงานทั่วไป 8 ป.6 หรืออ่านออกเขียนได้

อายไุม่เกนิ 45 ป ี

ดูแลท าความสะอาดพื้นที,่บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

งานบรกิารทั่วไปและงานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3 ช่าง 4 ปวช.หรือเทียบเท่าหรอืมี

ประสบการณ ์อายไุม่เกนิ 

45 ปี ด้าน 

- ช่างไฟฟ้า 1 คน 

- ช่างกล 1 คน 

- ช่างกอ่สรา้ง 2 คน 

- ซอ่มแซมไฟฟ้า,แอร์ และระบบโทรศัพท์ 

- ซอ่มแซมดูแลบ ารุงรักษา อาคารส านักงานบ้านพัก

คอกปศุสัตว์ ระบบทอ่เมนประปา 

- ซอ่มแซมดูแลและบ ารุงรักษา เครื่องสูบน้ า ควบคุม

ระบบผลิตผลติน้ าประปา 

4 งานธุรการ 1 ปวช.หรือเทียบเท่าหรอืมี

ประสบการณ ์อายไุม่เกนิ 

45 ปี ด้านพาณิชยการ 

- ปฏิบัติงานดา้นธุรการ/เอกสาร และงานอืน่ ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ณ แผนกอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะและกองอาคารสถานที่และบรกิารทั่วไป 

5 งานธุรการ 1 ปวช.หรือเทียบเท่าหรอืมี

ประสบการณ ์อายไุม่เกนิ 

45 ปี ด้านพาณิชยการ 

- ปฏิบัติงานดา้นธุรการ/เอกสาร และงานอืน่ ๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ณ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองพสัด ุ

ฝ่ายพัสดุและบรกิาร 

3. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

3.1 เป็นองคก์รที่เป็นนิติบุคคลมีทนุจดทะเบยีนไม่ต่ ากวา่ 200,000 บาท 

3.2 มีวัตถปุระสงคก์ารด าเนินกจิการ ด้านการให้บริการจัดหาแรงงาน 

3.3 ไม่เคยถูกฟ้องลม้ละลาย 

3.4  มีบุคลากรพรอ้มปฏิบัติงาน 

 


