
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
เร่ือง  สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ประจ าปีงบประมาณ  2558   

ต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
................................................................. 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  มีความประสงค์สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จ านวน  3  คน   ตามโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ประจ าปีงบประมาณ  2558   โดยท าการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  หมู่ท่ี 1, 2, 3 และหมู่ท่ี  4  (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558)   และตามรายละเอียด

ขอบเขตการด าเนินงานแนบท้ายประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ลว.16 ตุลาคม  2557  
ประกอบด้วย 

             -  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จ านวน      1 คน 
                    -  พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ จ านวน      2 คน 

อัตราค่าจ้างแรงงาน    จ านวน     9,000.- บาทต่อคนต่อเดือน   รวมเป็นเงิน   27,000.-บาทต่อเดือน    
งบประมาณตั้งไว้   จ านวน       324,000.- บาท     
ราคากลาง    จ านวน       324,000.- บาท      
ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง  จ านวน  11     เดอืน 

 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ       
    ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

            3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
                 ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ปากพนังฝั่งตะวันตก  ณ วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานทีด่ าเนินการและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 31  ตุลาคม  2557 เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป โดยให้มาพร้อมกัน ณ  สถานท่ีด าเนินการ   เวลา  9.30  น.  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่
ด าเนินการหรือรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินการตามก าหนดวันเวลาดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าได้ไป              
ดูสถานที่ด าเนินการหรือรับฟังรายละเอียดต่างๆ ตามโครงการแล้ว  และจะน ามาเป็นข้ออ้างเพื่อการใดๆ ให้พ้นความ
รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกไม่ได้ 
 

/ก าหนดยื่นซอง... 
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ก าหนดยื่นซองเสนอราคา   ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.  ระดับอ า เภอ                           
(ที่ว่าการอ าเภอปากพนังหลังเก่า)  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่  17   ตุลาคม  2557   ในวันและ
เวลาราชการ   และก าหนดยื่ นซอง เสนอราคา  ณ.  องค์ การบ ริหารส่ วนต าบลปากพนั งฝั่ ง ตะวันตก                                 
ระหว่างวันที่  20  ตุลาคม  2557  ถึงวันท่ี  31  ตุลาคม   2557   ในวันและเวลาราชการ  

   
ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2557  ณ. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง          

ของ อบต.  ระดับอ า เภอ (ที่ ว่ าการอ า เภอปากพนังหลัง เก่ า )  อ า เภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช                            
ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป 

 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   300. - บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหาร                   

ส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  ระหว่างวันท่ี  16  ตุลาคม  2557  ถึงวันท่ี  31  ตุลาคม  2557 หรือสอบถาม            
ทางโทรศัพท์หมายเลข  0 -7537 -0403  ทางเว็บไซต์   www.wop.go.th หรือ www.gprocurement.go.th                        
ในวันและเวลาราชการ     

 
 

ประกาศ    ณ  วันที่      16     เดือน  ตุลาคม        พ.ศ.  2557 
 

 

 

                                                                                            (ลงชื่อ)    ประเสริฐ  แดงเรือง 
                 (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 
                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
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รายละเอียดขอบเขตการด าเนินงานแนบท้ายประกาศของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวันตก  ลงวันที ่ 16  ตลุาคม  2557 

ขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหาร 
ประจ าปีงบประมาณ  2558   จ านวน  3  คน   โดยท าการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่  4  (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2557  ถึงเดือนกันยายน  2558)  รายละเอียด
ดังนี้     
 ก. ก าหนดเวลาท างานปกติ 
  ปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.30 น - 16.30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์  (สัปดาห์ละ 5 วัน)                
โดยจะต้องมีเวลาท างานไม่น้อยกว่าวันละ  7  ชั่วโมง  (ไม่รวมเวลาหยุดพัก  )  หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตกก าหนดไว้ 
 หมายเหตุ   กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
 ข. ก าหนดพื้นท่ีในการปฎิบัติงาน 
  1.  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

แผนปฏิบัติการโครงการ 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ี
ด าเนินการ 

วันเวลาที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ ควบคุมการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1. หมู่ที่  1  บ้านบางทวด วันคี่ ปีงบประมาณ  2558 ส่วนโยธา  
2. หมู่ที่  3  บ้านริมคลองสุขุม วันคี่ ปีงบประมาณ  2558 ส่วนโยธา  
3. หมู่ที่  2  บ้านบางลึก วันคู่ ปีงบประมาณ  2558 ส่วนโยธา  
4. หมู่ที่  4  บ้านท้องโกงกาง วันคู่ ปีงบประมาณ  2558 ส่วนโยธา  

 

  2.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับต าแหน่ง ดังนี้ 
                                 -  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกขยะตามจุดต่างๆและดูแล
บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆในการใช้รถยนต์ได้รวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
       -  พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยก จัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลตาม
อาคาร  บ้านเรือน  และที่รองรับขยะมูลฝอย  การน าขยะมูลฝอยไปท าลายรวมทั้งงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  3.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม 
 ค.  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  คือ  
     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ดังนี ้

- ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
- มีความสามารถ  ทักษะและความช านาญงานในงานที่จะปฏิบัติ 
- มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ๒) 

     พนักงานประจ ารถบรรทุกขยะ   ดังนี้ 
  -     ไม่จ ากัดวุฒิการศึกษา 
   -     มีความสามารถและความช านาญงานในงานที่จะปฏิบัติ 


