
ประกาศเทศบาลเมืองสระแกว
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสอบราคาโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน

ในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)

.........................................................

ดวยเทศบาลเมืองสระแกวมีความประสงคจะดําเนินการ จางเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
จํานวน 25 คน ดังนี้

- นักการ จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- ภารโรง จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
- พนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 19 คน อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด

โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานใน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจําเดือน ตุลาคม ถึง
เดือน ธันวาคม 2559) รายละเอียดดังนี้

ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 (ม.3)
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลา

ทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับ - สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารให
หนวยงานท่ีเก่ียวของเก็บและคนหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความ
ถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก
ลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป ชวยทําบันทึก
ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2/- อยูเวร.....
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- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีท่ีเปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต
- มีประสบการณในการขับรถยนต
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
1. กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2. กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขับรถยนต  และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันอาทิตย (สัปดาหละ 7 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 07.00–20.00 น.

3/3. กําหนด.....
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3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตู
ทางเขา อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 72,000
ตารางเมตร

หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาท่ีรวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือท่ีจําเปน

ในการใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว
ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

4/ตําแหนง.....
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ตําแหนงพนักงานคัดแยกขยะ จํานวน 19 คน
1.คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน

- ไมกําหนดคุณวุฒิ
- อานหนังสือออก  เขียนหนังสือได
- มีสัญชาติไทย

2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํางาน ปฏิบัติงานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมีเวลาทํางาน

ไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามท่ีเทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน

- ปฏิบัติงานเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุยและงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของ

- ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีอยูในขอตกลงเพ่ิมเติม
4. คาจางและการจายเงิน

อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้

งวดท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท

เม่ือสงงานเสร็จตามสัญญาท่ีเทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนท่ีเรียบรอยแลว

ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขท่ี 17/2559 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคภากับเทศบาลเมือง

สระแกว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้

5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

5/7.ผูประสงค.....




