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

ดว ยเทศบาลเมื องสระแก วมี ความประสงค จะดํ าเนิ นการ จ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมเปนเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) (ประจําเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
จํานวน 25 คน ดังนี้
- นักการ
- พนักงานขับรถยนต
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ภารโรง
- พนักงานคัดแยกขยะ

จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 2 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 1 คนอัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
จํานวน 19 คน อัตราคาจาง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด

โดยมีขอบเขตการดําเนินงานตามโครงการจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานใน
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแกว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจําเดือน ตุลาคม ถึง
เดือน ธันวาคม 2559) รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง นักการ จํานวน 2 คน
1. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน
- คุณวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.3)
- มีสัญชาติไทย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
2.1 กําหนดวันทํางานปกติ ตั้งแตวันจันทร – วันศุกร (สัปดาหละ 5 วัน)
2.2 กําหนดเวลาทํ างาน ปฏิ บัติ งานระหวางเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะตองมี เวลา
ทํางานไมนอยกวาวันละ 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารให
หนวยงานที่เกี่ย วของเก็บและค นหา หนังสือ กรอกแบบฟอรม และร างหนังสือโตตอบงายๆตรวจทานความ
ถู ก ต อ งของตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ พิ ม พ แ ละคั ด สํ า เนาหนั ง สื อ เอกสาร ตรวจเอกสารหลั ก ฐานและคั ด ลอก
ลงรายการตางๆ ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก
ยอเรื่อง ชวยจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2/- อยูเวร.....

-2- อยูเวรหองควบคุมตาชั่งกรณีที่เปนวันเสาร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
อยางนอยวันละ 1 คน
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
ตําแหนง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 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.....

-33. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพยสินของศูนยกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว ไมใหเกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแกทางราชการเปด – ปด ประตู
ทางเขา อยูเวรกลางวัน วันจันทร – วันอาทิตย (ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000
ตารางเมตร
หมายเหตุ
- ทํางานวันละ 12 ชั่วโมงตอวันไมมีวันหยุด
- เปนอัตราราคาที่รวมคาบริหารจัดการกําไร ดอกเบี้ย ภาษี และคาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปน
ในการใหบริการแลว
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 2 คน เปนเงิน 54,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 18,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด
3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแกว เปด – ปด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม
4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 1 คน เปนเงิน 27,000 บาท ซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 9,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
4/ตําแหนง.....

-4ตําแหนงพนักงานคัดแยกขยะ 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) หรือจนกวางานจะแลวเสร็จตามที่เทศบาลกําหนด

เกี่ยวของ

3. กําหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิ บัติ งานเกี่ย วกับ การคั ดแยกขยะมู ล ฝอยหรื อสิ่งปฏิกูล การบรรจุ ปุ ยและงานอื่ น ๆที่
- ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยูในขอตกลงเพิ่มเติม

4. คาจางและการจายเงิน
อัตราคาจางเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จํานวน 19 คน เปนเงิน 513,000 บาท
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกําหนดการจายเงินเปนงวด ดังนี้
งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
งวดที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 171,000 บาท
เมื่อสงงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกําหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจางเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจางเหมา เลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิและความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคภากับเทศบาลเมือง
สระแกว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาจางครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติ บุคคลที่ จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5/7.ผูประสงค.....

