
   
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด 

เรื่อง   เปดเผยราคากลางโครงการจางเหมาบริการพนักงาน  
 

………………………………………………………………………… 
 

    ดวยเทศบาลตำบลหวยยอด จะดำเนินการจางเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและงาน
กวาดขยะ ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 – กันยายน  2564 จำนวนไมนอยกวา 16 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานกวาดขยะ มีผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 16 คน 
  

 เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี 0405.3/ว 453 ลงวันท่ี  3  ตุลาคม  2561 จึงขอ
เปดเผยราคากลางโครงการจางเหมาบริการพนักงาน เปนเงิน  979,200.-  บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสอง
รอยบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ  ณ วันท่ี  8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                         
     (นายสุธรรม  เหมไพบูลย) 
      ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 

                                                    นายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ จางเหมาบริการพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยและงานกวาดขยะ 

2. หนวยงานเจาของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลหวยยอด 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 979,200.-  บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 

4. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันท่ี  5  มีนาคม  2564 

    เปนเงิน 979,200.-  บาท (เกาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันสองรอยบาทถวน) 

    ราคา/หนวย (ถามี) ..................................-......................................... บาท 

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  

    5.1 ราคาท่ีเคยจางยอนหลังไมเกิน 2 ปงบประมาณ 

    5.2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

    5.3 .......................-.................................................................................................................................. 

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน  

    6.1 นายวิโรจน  ฤทธิ์ชู   ตำแหนง ผอ.กองสวัสดิการสังคม รก.ผอกองสาธารณสุขฯ ประธานกรรมการ        

    6.2 นางปรียภัทร  พลเดช ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 

    6.3 นางสาวจริยา  ทองแจม ตำแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 



 

ขอบเขตงานจางบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและงานกวาดขยะ  จำนวน 16 คน 
เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน  2564  – กันยายน  2564 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  เทศบาลตำบลหวยยอด 
1.ความเปนมา 
 ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในดานการใหบริการประชาชนดานการ
สาธารณสุข ข้ันพ้ืนฐานในเขตเทศบาล รวมท้ังการจัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  เชน งานกวาดลางทำความ
สะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานขนถายขยะมูลฝอย งานขนถายสิ่งปฏิกูล  จึงขออนุมัติจางเหมาบริการแรงงาน
ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย และงานกวาดขยะ 
 

2.วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดลางทำความสะอาด งานขน
ถายขยะมูลฝอย  โดยตองดำเนินการใหสะอาดและเรียบรอยตามหลักสุขาภิบาล ของภายในเขตเทศบาล ประกอบ
กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีแรงงานไมเพียงพอตอการดำเนินงานดังกลาวฯ จึงขออนุมัติจางเหมา จำนวน 
16 อัตรา 
3.คุณสมบัติของผูรับจาง 

1.มีสัญชาติไทย 
2.มีอายุไมต่ำกวา 18 ป บริบูรณ และไมเกิน 60 ป 
3.ไมจำกัดวุฒิการศึกษา 
4.มีความประพฤติเรียบรอย มีใจรักในการทำงาน 
5.ไมเปนบุคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี 

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
6.ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน  และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน
ของรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลนั้นดวยเปนหุนสวน 
7.มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  
8. เปนบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผูมีอาชีพขายหรือรับจางงานดังกลาว 
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคำสั่งสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
9. ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กำหนด 
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4. ขอบเขตงาน 
         โดยผูรับจางจะตองจัดหาคนปฏิบัติงานจำนวน 16 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 
         4.1  งานเก็บขนขยะมูลฝอย   จำนวน  9  คน  ปฏิบัติงานเก็บขยะ คัดแยกขยะบนรถบรรทุก 
ขยะนำขยะอินทรียมาบดยอยทำปุยหมักท้ังปุยแหง-ปุยน้ำ ลางถังขยะ จำนวน 500 ใบ ทุกเดือน โดยแยกปฏิบัติงาน ประจำรถ
ขยะ 

      1.1ประจำรถบรรทุกขยะ  หมายเลขทะเบียน 81-1216  ตรัง จำนวน  3  คน  ปฏิบัติงานเก็บ
ขยะมูลฝอย ถนน  จำนวน 14 สาย  โรงเรียน จำนวน 4  แหงหมูบานจัดสรร  จำนวน  2  แหง สถานีตำรวจ  
จำนวน 1  แหง ดังนี้ 

  -  ถนนเทศบาล 1,3,5,8,22,24 
  -  ถนนเพชรเกษมตั้งแตสี่แยกไฟแดงถนนแพรก ถึงสุดเขตทางไปกระบี่ 
  -  ถนนมหามิตร 
  -  ถนนนามสมมิตร 
  -  ถนนเพชรเกษม ซอย 1,2 
  -  ถนนเทศารัฎา ซอย 1,2,3 
  -  โรงเรียนเทศบาลหวยยอดวิทยา 
  -  โรงเรียนววิัฒนวิทยา 
  -  โรงเรียนหวยยอด 
  -  โรงเรียนหวยยอด(กลึงวิทยาคาร) 
  -  หมูบานวัฒนา จำนวน  1  แหง 
  -  หมูบานเอกภัทร  จำนวน  1  แหง 
  -  สถานีตำรวจภูธรหวยยอด  จำนวน  1  แหง 
      1.2  ประจำรถบรรทุกขยะ  หมายเลยทะเบียน 81-0002  ตรัง  จำนวน  3  คน  ปฏิบัติงาน   

เก็บขนขยะมูลฝอย ถนน จำนวน  23  สาย โรงเรียน  จำนวน  1  แหง ดังนี ้
  -  ถนนเทศบาล 2,4,6,8,10,12,14,18,20 
  -  ถนนเทศารัษฎา   
  -  ถนนเทศารัษฎา ซอย 4 
  -  ถนนสามัคคี 
  -  ถนนรัชชูปการ 
  -  ถนนนิคมประศาสน 
  -  ถนนจำรูญจันทรประทีป 
  -  ถนนนครกิจบำรงุ 
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   -  ถนนเพชรเกษม(ฝงตะวันออก)  
-  ถนนพิศาลสีมารักษ 



   -  ถนนชลชนูปถัมภ 
   -  ถนนรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหวยยอด 
   -  ถนนเทศบาล 16 ซอย 1,2 
   -  โรงเรียนธาดาอนุสรณ 
 

1.3  ประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบยีน 80-5949 ตรัง  จำนวน  3  คน ปฏิบัติงาน 
เก็บ ขนขยะมูลฝอย ถนนจำนวน 10 สาย หมูบานจัดสรร 3  แหง  ตลาดสด 3  แหง  ดังนี้ 

- ถนนเทศบาล 7, 9, 11, 13, 15 
- ถนนซอยแกมแดง 
- ถนนพลรักษอุทิศ 
- ถนนเพียรพรอม 
- ถนนกัลปศาสน 
- ถนนเพชรเกษม(ฝงตะวันตกตั้งแต+ไฟแดงถนนแพรกถึงสุดเขตตรัง) 
- หมูบานสุระกุลอุทิศ 
- หมูบานสวนรืน่รมย 
- หมูบานเวียงทอง 
- ตลาดศรีศุภผล 
- ตลาดควนหนังขำ 
- ตลาดยอดธานี(หนังสถานีรถไฟ) 

งานเก็บขนขยะมูลฝอย  ปฏิบัติงานทุกวัน  ตั้งแตเวลา 16.00-23.00 น. 
4.2 งานกวาดขยะมูลฝอย จำนวน  7  คน  ปฏิบัติงานรายละเอียด  ดังนี้ 

-  ปฏิบัติงานกวาดขยะถนน  24  สาย  ระยะทาง 7,018  เมตร  ประกอบดวย  ถนน     
เทศบาล 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 ถนนเพชรเกษม(ตั้งแตโรงรมยางโกปอก  ถึงโกดังรานธวัชวัตถุกอสราง) 
ถนนเพชรเกษม(ต้ังแตสี่แยกหมอณุถึงสะพานหนาวัดหวยยอด)  ถนนพลรักษอุทิศ  ถนนสุระกุลอุทิศ  ถนนรัชชูปการ  
ถนนชลชนูปถัมภ  ถนนจำรูญจันทรประทีป ถนนนิคมประศาสน ถนนนครกิจบำรุง ถนนมหามิตร ถนนขางโตะ
สนุกเกอร ถนนชังคาวณิช ถนนเทศารัษฎา ถนนรวมพัฒนา  ถนนรอบๆ สำนักงานเทศบาลตำบลหวยยอด   

-  ตัดหญา ถากหญา  โกยทราย – หิน  ริมถนน  ขางเกาะกลางและบนฟุตบาท 
-  รื้อคูระบายน้ำ ขนดิน  ทราย  ในคูข้ึนรถบรรทุก และฉีดลางคูระบายน้ำ 
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-  กวาดถนนพรอมลางถนนภายในเขตเทศบาล จำนวน ๕ สาย ประกอบดวย ถนนเพชรเกษม   

(ตั้งแตสี่แยกหมอณุ – ธนาคารกรุงเทพฯ)  ถนนรชันูปการ  ถนนมหามิตร  ถนนพิศาลสีมารักษ  ถนนเพียรพรอม  สายละ ๑ ครั้ง/๓ 
เดือน 

-  ตัดแตงก่ิงไมใหญ ท่ีล้ำออกมาบนถนน 
งานกวาดขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานทุกวัน  ตั้งแตเวลา 05.00 – 12.00 น. 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

   ปฏิบัติงานเปนระยะ 6  เดือน  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน  2564 – 30 กันยายน  2564  
6. หลักประกันสัญญา 

 ผูรับจางจะตองนำหลักประกัน 5 อัตรารอยละ ของราคาคาจางมามอบไวแกผูรับจาง เพ่ือเปน 



หลักประกันสัญญา โดยผูวาจางจะคืนหลักประกันสัญญาใหแกผูรับจาง เม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพัน และความ
รับผิดชอบตามสัญญาแลว 
7. ความรับผิดของผูวาจาง 
               ผูวาจางยินยอมใหผูรับจางใชวัสดุครุภัณฑของทางราชการไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
8. เง่ือนไขการจายเงิน 
  8.1 สงมอบงานเปนรายเดือน รวม 6 งวด ณ เทศบาลตำบลหวยยอด 
  8.2 เทศบาลตำบลหวยยอด  จะจายเงินเปนงวดๆละ เดือน เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใน
งานจางท่ีไดตรวจการจางเรียบรอยแลว  หากผูรับจางปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมครบตามสัญญาหรือขอตกลง ผูรับ
จางจะคิดเปนเงินคาปรับ ออกจากเงินคาจางในงวดตอไป โดยคิดอัตรารอยละ 0.1 ของราคาคาจาง   
9. วงเงินในการจัดหา 

 เงินจำนวน 979,200.- บาท (อัตราคาจางเดือนละ 163,200.-บาท)  เบิกจายจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ งบประมาณตั้งไว 5,000,000.-บาท      
10. เกณฑในการพิจารณาคดัเลือกขอเสนอ 
  ใชเกณฑราคาในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 


	ประกาศ  ณ วันที่  8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

