
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง 
ท่ี นม ๕๕๒๐๗/  & ]) วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
เร่ือง ขออนุมีติกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เรียน ปลัดเทศบาล

เร่ืองเดิม
ตามคำส่ังเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๑๖๓/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งต้ัง 

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 ตามอัตราค่าแรงข้ันต่ํา ตาม 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา(ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศในพระราช 
กิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อพิจารณา
เห็นควรกำหนดราคากลางโดยใช้กำหนดราคากลาง ตามอัตราค่าแรงข้ันต่ํา(ฉบับท่ี ๙) ลงวันท่ี ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบันทึกรายงานการประขุมฯ ท่ีแนบท้ายมาพร้อมน้ี

ระเบียบฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการตาม

วิ.
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(ลงซ่ือ) / /  ประธานกรรมการ
(นางประภาพรรณ โพธ้ืมีศิริ)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(ลงซ่ือ) —ะ— กรรมการ
( นายประมวล กองแก้ว) 

0๐5* ฟ่ (พ-̂ 0 V̂ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8*0-)6*1 ^  ฯ (ลงซ่ือ)
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กรรมการ
( นางเตือนใจ ชัง อหอ )

เพนักงานธุรการ (ลุ/ 'ไงประจำ)



เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงมิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากราคาคร้ังล่าสุดไม่เกิน ๒ ปีงบประมาณ (อัตราต่อเดือน)

๑.ซ่ือโครงการ จ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมซนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๖๒๖,๔๐๐ บาท 

-จ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมขนน่าอยู่ ดูแลความสะอาดส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ
ตามถนนสายหลัก สายรอง ในเขตเทศบาล ท้ัง ๑๓ ชุมขน จำนวน ๑๘ คน ระยะเวลาการจ้าง 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในอัตรางวดละ ๘,๗๐๐ บาท/คน/งวด 
รวม ๔ งวด เป็นเงิน ๖๒๖,๔๐๐ บาท
๓.วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง.........ร ั ้ ! ไ ^ . ? ! ..................)

เป็นเงิน ๖๒๖,๔๐๐ บาVI ราคา/หน่วย (ถ้ามิ)
๔.แหล่งท่ีมาขอราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ อัตราค่าแรงข้ันต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เร่ือง อัตราค่าจ้างข้ันต่ํา(ฉบับท่ี ๙) ลง 
วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศในพระราซกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศ 
คณะกรรมการค่าจ้างฉบับน้ี ให้มีผล1โซ้'บังคับต้ังแต่'วัน'ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นด้นไป 
๕.รายซ่ือเจ้าหน้าท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังน้ี 

๕๑ นางประภาพรรณ โพธ้ีมืศิริ ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิซาการและแผนงาน รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

๕.๒ นายประมวล กองแก้ว กรรมการ 
พยาบาลวิซาขีพขำนาญการ 

๕.๓ นางเตือนใจ ขังจอหอ กรรมการ 
เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

(ลงซ่ือ) /  ประธานกรรมการ
(นางประภาพรรณ*โพธมืศิริ)

ผู้อำนวยการกองวิขาการและแผนงาน 
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(ลงซ่ือ) -  - -  กรรมการ
(นายประมวล กองแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพขำบาญการ

(ลงซ่ือ) เ ^  กรรมการ
(นางเตือนใจ ขังจ หอ )

เจ้าพนักงานธุรการ •.ลูก'' งประจำ)



V ! ■โ*.ที.
เล่ม 90^  ?อนานคษ ะาป๋1 -5 ราชกัจจาน;นกใ-า - ๑? .นมฯคม •ะ!๖๑.

ประกาคคณะกรรนการค้าจ้าง
.ว?;: อัตราคำจ้างช้ันตำ (ฉบับท ?ะ)

ควยคณะกรรมการคำจ้างไกั;ไการ'น่ระๆม2กนาและบัจารฌา,จ้อ:.ทีจจร็-3เกยไกับอัดราคำจ้า-: 
ทีล ูกจ้า:ไกัร้บอยู่ นเวะกอนกันขอIทีจจรํงอันตามVกฎหมายกำหนต เนึ่อวนทั๋ ๑.'! นกวา**;, 

‘.ไ ก ©๖๖๑ เแคะมมสิเทีมชอปไหกำงฑวตอ?รากำจ้า-:ช้ันช่ัา.พอไจ้บัะกับแกํมายจ้างแ.*ะลูกจ้างทุกคน

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

VI /  ^เป้:๖๑ ชั่งแกัไชเทีมเดิมไตขพระราชบัมุ.1เชั่ด ิก ัมครอ:แา::าน (ฉบับที ๓) V I/ ©๖-!* 

‘-;นะกรรมการคำจ้า:จิ-:ป็อทบ่'ระกาคใร้ กังต'ยไปน้ี
จ้อ *1 ใหยกเสิกบ่ระทาตคณะ:กรรมการค่าจ',: เรอ: อัตราค่าจ้า:ช้ันตำ *ฉบับที ๘) 

.า:วน;'5 น-̂  ตุลาคน 71ค ๖ ! !?
จ้ซ่ © ใทีกำVน๑อ?รากำจ้างชั้บตำ!เบัน.'ไนวนละล'านร้อย.-*ามลินนาV ไนที0 ไทีจ้ะ'.'ร้* 

ชลบ่ว ตุ!กํต และระยอ:
จ้อ ๓ ให้กำหนดอัตรากำจ้า:ช้ัไ#าเบันเไนร้นล่ะล ใมร้อยยลิบห้าบ'ท ไนทีอเพ๋ึ*'.*1ม::พนหใน/ร 

จ้:ห;ตฉะ.ซ:!V.รา นครป5ม นนท'!]ไ ปทุมราน ลมุ;ไรปราการ แล่ะลมุทรลาคไ
จ้อ *  ไห้กำหน?เอ้ตรากำจ้า:ช่ันกํ'ใเบัน;ไนร้นล่ะลามร้อยยลินูบ•■ท ไนทีอ:ทีจ้:หร้คกระน้ 

ขอนแก่น .ขย:ใหม่ ตราต นครราช3มา พระนครครอ?เธขา บ ัน '' ลพบุไ! ทีเขลา ล,,:นุใ 
สุพรรณบุใ สุราใ*ฎไธาน้ หนอ:คาย และชุนลราขฉาน

จ้อ !  ให้กำหนตอัครากำจ้า!ช้ัน•กำ;บัน.ไนวันละลามร้*]ยลินู-นูตบาท ไนห้องทีจ้:หร้ตการเลน*1 

จ้นหบุรํ นครนายก บ่ราจ้นบุว มุกตาหาร ลกล.นกร และลมุท:รล!กราม
จ้อ ะา ไห้กำพฺบตอัตราค่าจ้างชั้น/า^นเไมวนละลานร!ฬฃห้าบาพ ไนห้อ:ทีจ้ทลร้ตกาณ\นบุไ 

ชัยนาท นครพนม นครลวรรคํ น่าน นะกา'๖ นุไร้มย์ บ่ระจวบกัรชัน5 พะ!ขา บ ัทสุ: บันเมุไลก 

เทช'รบุร้ เพชรบุวพํ ยไลาร ร้อย;จค เลย ลระแกว สุไนทร่ อ่า-:ทอ: ชุค่ราานํ และ.ชุ?'ทีคน
จ้อ .๚ ให้กำหนคอัตรากำจ้างช้ันตำ;บัน;ไนวันล่ะลามร้อยลิบบาท ไนห้องทจ้ะหวัตกำแพง.พชร 

ชัยตุม ■ชุมพร เชย:วาย คไ: ตาก นครครารวนราช พิจิตร แพร่ มหาลาไคาม แม่อ่องลอน ระนอ: 
าาชนุไ ลำปา: ลำพูน ครละเกษ ล•ตุ? ลิ:'ล่า]ไ สุไชที'ย หนอ:บัวลำตุ อำนาจเจไมุ; แล่ะชุทํยชาม 

จ้อ ๘ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างช้ันต่ําเบัมเไนวันล่ะลามร้อยแปตบาท ใบห้องทีจ้งหวัคนรา3 วาล 

ปิดคาน แล่ะยะลา
จ้อ ? เทอบ่ระไยชน์ตามจ้อ *5 ที:ขอ ๘ คำว่า "ใน' หมาย?: เวลาทำงานบ่กตชองลูกจ้าง 

ชะไม่;กันช่ัวไม:ทำ:านที:ต่อไปนี้ แห้นาขจ้า:จะไห้ลูกจ้างทำะานน้อยกว่า;.วลาทำ: '.นปกด.ที.,,ะไคยเตไม
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