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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
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วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมีติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน ปลัดเทศบาล
เรื่องเดิม
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ ๑๖๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑.นางประภาพรรณ โพธมีศริ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ประธานกรรมการ
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๒.นายประมวล กองแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ
๓.นางเตือนใจ ชังจอหอ เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
กรรมการ
ข้อ.เท็จจริงฺ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ตามอัตราค่าแรงขั้นตํ่า ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้กำหนดราคากลาง ตามอัตราค่าแรงขั้นตํ่า(ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบันทึกรายงานการประขุมฯ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการตาม
ระเบียบฯ ต่อไป
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เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
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ตามถนนสายหลัก สายรอง ในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมขน จำนวน ๑๘ คน ระยะเวลาการจ้าง
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๔.๑ อัตราค่าแรงขั้นตํ่า ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า(ฉบับที่ ๙) ลง
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศในพระราซกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศ
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๕.รายซื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้
๕๑ นางประภาพรรณ โพธี้มืศิริ ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิซาการและแผนงาน รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
๕.๒นายประมวล กองแก้ว กรรมการ
พยาบาลวิซาขีพขำนาญการ
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ควยคณะกรรมการคำจ้างไกั;ไการ'น่ระๆม2กนาและบัจารฌา,จ้อ:.ทีจจร็-3เกยไกับอัดราคำจ้า-:

ทีล ูก จ้า :ไกัร ้บ อยู่ นเวะกอนกัน ขอIทีจ จรํง อัน ตามVกฎหมายกำหนต เนึ่อ วนทั๋ ๑.'! นกวา**;,
‘.ไ ก ©๖๖๑ เแคะมมสิเทีมชอปไหกำงฑวตอ?รากำจ้า-:ชั้นชั่า.พอไจ้บัะกับแกํมายจ้างแ.*ะลูกจ้างทุกคน

อากันอำนาจตามความในมา?รา ^ ะ- (ฟ แล่ะมๆตรา ๖๘ แน่:พระราชบัญญดักัมครอ:แรง:าม
VI /

^เป้:๖๑ ชั่งแกัไชเทีมเดิมไตขพระราชบัมุ.1เชั่ด ิก ัม ครอ:แา::าน (ฉบับที ๓) V I/

© ๖ -!*

‘-;นะกรรมการคำจ้า:จิ-:ป็อทบ่'ระกาคใร้ กังต'ยไปนี้

จ้อ

*1

ใหยกเสิกบ่ระทาตคณะ:กรรมการค่าจ',: เรอ: อัตราค่าจ้า:ชั้นตำ *ฉบับที ๘)

.า:วน;'5 น-^ ตุลาคน

71 ค

๖ !!?

จ้ซ่ © ใทีกำVน๑อ?รากำจ้างชั้บตำ!เบัน.'ไนวนละล'านร้อย.-*ามลินนาV ไนที0 ไทีจ้ะ'.'ร้*
ชลบ่ว ตุ!กํต และระยอ:
จ้อ
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