
 
                                  

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 
 

 
1.  ชื่อโครงการ    การจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   27,000,000.-บาท    (-ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)  
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)........วันที่... 13  กันยายน  พ.ศ.2560...........................................     ..... 

เป็นเงิน ....27,000,000.-บาท....ราคา/หน่วย .. 1,208.- บาท/ตัน  ……………………….……………     
4. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
4.1  มติประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ครั้งที่ 2/2560     

 ลงวันที่  5  กันยายน  2560  การจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
  4.2  ………………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………. 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 
5.1 นายกิตติ์ธเนศ  ภานุวัฒนะรัศมิ์   ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.บางเสาธง          ประธาน.................................... 
5.2  นายประสิทธิ์  จันทร์เมือง        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                กรรมการ.................................. 
5.3  นายศุภชัย  แดงถาวร             ต าแหน่ง  ผอ.กองสาธารณสุขฯ                กรรมการ/เลขา......................... 

 
                                        ลงชื่อ...............................................ประธาน               
                                             (นายกิตติ์ธเนศ  ภานุวัฒนะรัศมิ์)                                
                                       รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง             
 
ลงชื่อ............................................กรรมการ     ลงชื่อ............................................กรรมการ/เลขา      
           (นายประสิทธิ์  จันทร์เมือง )                 (นายศุภชัย  แดงถาวร)   
               ผู้อ านวยการกองช่าง                      อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                       

                                               
 

 



วันจันทร์ วันองัคาร วันพูธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
บ.ซิลิค ฟาม่า (โรงยา)  (จ,พฤ) บ.พรีเม่ียมแพคกรุ๊ป (อ,ศ) ใน อบต. (พ) ซอย 7 บางนาการ์เดน้ท ์ (พฤ) บ.นิปปอนพาเรด (ศ) บ.บา้นสุขสบายวิว ขา้งดบัเพลิง  ( พ,ส)

บ.ไฟเบอร์พฒัน์ (จ) บ.ทีราด (อ,ศ) บ.บา้นสุขสบายวิว ขา้งดบัเพลิง( พ,ส) หอพกัหลงัเอเป็ก  (พฤ) บ.ฟอร์มพลาสติกเอเซีย (ศ) หอพกั ภทัลาภา  (พ,ส)

บ.ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท  (จ,ศ) บ.ฮาซาฮี-โรงเหลก็สามแยกบวัโรย  (อ) โรงพกับางเสาธง (พ) ร้านของเก่า ซ.7   (พฤ) บ.อี.พี.อี.แพคเกจจ้ิง (ศ) สวิตซ์คอนโด ซ.1 ( พ,ส  )

ซอย เมจิแลม้ป์  (จ) แน๊บเทสโกอ้อโตโ้มทีพ  (อ) ซอย ขา้งโรงพกับางเสาธง (พ) ร้านขายถุง ซ.7   (พฤ) บ.อี.พี.อี.แพคเกจจ้ิง โรงใหม่  (ศ) ตลาดนดั กรมท่ีดิน  (พ,ส)

บ.เมจิบอร์ด  (จ) บ.โนวา พิกเมน้ท ์(อ) หอพกัภทัลาภา  (พ,ส) ซอย เสาธงสามคัคี   (พฤ) 64/3 นิคมเสาธงแลนด ์ (ตรงขา้มอีพีอี)   (ศ) เซเวน่ กรมท่ีดิน  (พ,ส)

ตลาดนดัมนตรีหวงัยอ  (จ) บ.บีซี อินเตอร์พาร์ท  (อ) สวิตซ์คอนโด ซ.1 ( พ,ส  ) บา้น 53/1 ม.8 ถ.เสาธงสามคัคี (รองนายกชิน) 1ใบ (พฤ) 64/4 นิคมเสาธงแลนด ์  (ศ) เซเวน่ ยคูอม   (พ,ส)

หอพกัภณัทิลา  (จ,พฤ) บ.ยนิูคอินดสัเตรียลแพค็  (อ) ตลาดนดักรมท่ีดิน (พ,ส) โครงการก่อสร้าง VIA 7  ซ.7  (พฤ) บ.เมอีโกทรานส์  (ศ) เพลินจิตรอพาร์ทเมน้ท ์  (พ,ส)

บ.เค.พี.เอส.เพลทต้ิง  (จ,พฤ) คอนโดบุญเยีย่ม  (อ) เซเวน่ กรมท่ีดิน  (พ,ส) ซอย ณรงคพ์ูนสิน (ซ.เจริญเก็บทรัพย ์ทั้งซอย) บ.ที.พี.ไอ.คอนกรีต  (ศ) บ.สยามดาเทค  (จ,พฤ,ส)

บ.พีเฟอร์สตีล (เดิมอินทนนทเ์ก่า) ซอย สามคัคีส าเร็จ  (อ) เซเวน่ ยคูอม  (พ,ส) แคมป์คนงาน บ.ชาญนครวิศวกรรม ซ.7 แผงลอยหมู่ 3  (ศ) ไซส์งานก่อสร้าง คาซ่าฟรานซ์   (ส)

บ.เพอเฟคทไ์ลน์  (จ,พฤ) หอพกัขา้ง LSP  (อ) เพลินจิตร์อพาร์ทเมน้ท ์  (พ,ส) บ.ซิลิคฟาม่า (โรงยา)   (จ,พฤ) บ.เจมายก้ี   (ศ) ขา้งซอยกรมท่ีดิน  (ส)

หอพกัวินยั  แยม้ผกา   (จ,พฤ) บ.แอลเอสพี สยาม 62/6 ม.3  (LSP)  (อ) ภูดิสวิลล ์ 2ถงั ไทยอินดสัเตรียลพาร์ท  (จ,พฤ) บ.ดีเอดีพาร์ทพรีซิชัน่    (ศ) กรมท่ีดิน   (ส)

หอพกัเฮียหมู   (จ) บ.สามนก  (อ) หอพกัโนเบิลคอร์ท หอพกัภณัทิลา  (จ,พฤ) บ.เวลเอน็จิเนียร่ิง   (ศ) บ.ซีซีพีเพาเวอร์  (ส)

หอพกัอนนัต ์ แยม้ผกา  (จ) บ.โพลีเน็ต  (อ) ซอย 3 บางนาการ์เดน้ท ์ บ.เค.พี.เอส.เพลทต้ิง  (จ,พฤ) บจก.ไทยทรงดี   (ศ) ซอย ศนูยบ์างนาการ์เดน้ท ์  (ส)

ซอย เจแ้หม่ม (จ ) บ.เค เอม็ แพก็เกจจ้ิง  99/99   (อ) หอพกั C.P.S. บ.เพอเฟคทไ์ลน์  (จ,พฤ) ซอย ไทยทรงดี (ซอยเกบ็ทรัพย ์ทั้งซอย) (ศ) หอพกัดูบวัเพรส   (ส)

บ.สยามดาเทค (จ,พฤ,ส) OEI Yamaha  (อ) หอพกั ละติจูด หอพกัวินยัแยม้ผกา  (จ,พฤ) พระคุณพ่อแม่ อพาร์ทเมน้ท ์ (ศ) ซอย หลงั อบต.   (ส)

เดอะคูล  (จ ) บ.อีเทอร์นิต้ีคอนซนัต้ิง  (อ,ศ) คอสะพานคลองบางเชา บ.สยามดาเทค  (จ,พฤ,ส) บ.เมเจอร์อุตสาหกรรม  (ศ) หอพกัพราวการ์เดน้   (ส)

สามแยกยายใจ  (จ ) ชิงหลงการพิมพ ์ (อ) หอพกัไดมอนเพรส (พ) บ.เอเป็คไฮดรอลิค  (จ,พฤ) ก่อสร้าง หนา้ไทยแมค็    (ศ) ยไูลฟ์คอนโด   (ส)

บ.เอเป็คไฮโดรลิค  (จ,พฤ) 12 ม.11 (ตรงขา้ม บ.ฟูลมาร์ค)  (อ) ตลาดนายนอ้ย (พ) บ.ออโตร้าว่ี  (จ,พฤ) บ.เมน็โลเวิลดไ์วด ์   (ศ) เพวา   (ส)

บ.ออโตร้าว่ี  (จ,พฤ) ชุมชนบางเสาธงพฒันา (อ) ซอย 8 บางนาการ์เดน้ท ์(พ) บ.บ.ไทยเมทเทค  (จ,พฤ) หอพกัอีเทอร์นิต้ี  (ศ) ไซส์งานก่อสร้าง เพวา *งานใหม่    (ส)

บ.ไทยเมค็เทค  (จ,พฤ) คุณ ดวงแข เลขท่ี 2/1 ม.12   (อ) โครงการ MODIVILLA โมดิวิลล่า ตลาดนดัแยกยายใจ (จ,พฤ) แคม้คนงานหนา้ เคพีเอส(ปลดั)   (ศ) วดัศิริเสาธง   (ส)

ตลาดนดัแยกยายใจ  (จ,พฤ) คุณ จีรศกัด์ิ เลขท่ี 40/2 ม.12   (อ) โครงการเพอร์เฟคท ์ปาร์ค บางนา บา้นเช่าธนกลู  (จ,พฤ) บ.รวมถาวรขนส่ง ซ.วดับวัโรย   (ศ) หลงัร้านดอกไมส้บนังา   (ส)

เซเวน่ตลาดนดัแยกยายใจ 5ถงั  (จ) 23/4 ม.12  ตรงขา้มแพกุง้    (อ) 88/88 ม.8 แถวโมดิวิลล่า บ.ไทยแมค็ (จ,พฤ) 55/85 ม.3    (ศ) หลงัร้านสเตก็   (ส)

หอพกัญาณิศา (ธนกลู)   (จ) ซอย บา้นแขก   (อ) จุลสิน  (พ) เถทิง  ล่ิมพนัธ์  3122  หมู่ 3 บ.พรีเม่ียมแพค็กรุ๊ป  (อ,ศ) ร้านเจห้นิง   (ส)

บ.ยนิูเตด็ไทย   (จ) ซอยบวัโรย ทั้งหมด  (อ) เอกลกัษณ์  (พ) หนา้ร้านขายของเก่า บ.ทีราด  (อ,ศ) ร้านก๋วยเต๋ียวหมูหมกัตม้ย  า (หนา้โรงพกั)

บ.โกบอลไทยดีโป บวัโรย โรงเรียนวดับวัโรย ซอย12 บางนาการ์เดน้ท ์ (พ) บ.ทรู อินเทอร์เน๊ต ดาตา้ บ.อีเทอร์นิต้ีคอนซนัต้ิง  (อ,ศ)

บ.ไทยแมก็  (จ) บ.ล่ีชา จก. (ซ.วดับวัโรย)  8ใบ ดรีมบอ๊กซ์ คอนโด 99/99

มินิบ๊ิกซี  (จ) ร้านเจน้อ้งฟิชช่ิงปาร์ค  (อ) ซอย11บางนาการ์เดน้ท ์JWSอนนัดา  (พ)

โรงงานขา้งไทยแมค๊ บางปู (จ) โรงพยาบาลบางเสาธง  (อ) 114 ม.8  ซ.10บางนาการ์เดน้ท์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนถนนบางนา - การ์เด้นท์    ถนนเสาธงกลาง  -  บัวโรย 



วันจันทร์ วันองัคาร วันพูธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนถนนบางนา - การ์เด้นท์    ถนนเสาธงกลาง  -  บัวโรย 

แม่น ้าบิทอล ซพัพลาย  (จ) ซอย โรงพยาบาลบางเสาธง  (อ) CT ซอย 10

เซเวน่สามแยกเสาธงแลนด ์ (จ) ส านกังาน สาธารณะสุข   (อ) คอนโดอเวนิว ซ.2  (พ)

ไซส์งานก่อสร้าง เมดิเพรส วดับวัโรย คลองชวดงูเห่า   (อ) คอนโดอเวนิว ซ.10  (พ)

บ.ฮอร์คอส แมนูแพคเจอร่ิง 99/99 ม.4 บ่อตกกุง้ทุ่งรวงทอง   (อ) K J เพลส (พ)

ร้านขายของเก่า หวัโคง้  (จ) ซอย เสาธงกลาง  (อ) ร้านเหม่งจ๋าย (พ)

หอพกัพรลดัดา   (จ) อนามยัเสาธงกลาง (อ) ครัวคุน้ล้ิน  (พ)

หอพกัสุพจน์ ณภทัร  (จ) บ.อาร์ทีเอน็ ทรานสปอร์ต เสาธงกลาง 40/2 ชายคลอง -หลงัอ าเภอ

แพน้ปูนซีแพค๊  (จ) บ.โอฟอด   (อ) ค่ายมวยอาชาไนย  99/11  ม.8

โลตสั  (จ) โรงเรียนวดัเสาธงกลาง   (อ) ร้านดร้ิงไฮ

ซอย เสาธงแลนด ์ (ทั้งซอย)  (จ) ลานรับฝากรถมอเตอร์ไซค ์(เสาธงกลาง) โครงการไลทส์เตจ บางนาการ์เดน้ท ์14

ไซส์งานก่อสร้าง เมดิเพรส วดับวัโรย   (จ) กลุ่มแม่บา้นน ้าปลาตน้หอม   (อ) ร้านอดัฉีด

บ.ฮอร์คอส แมนูแพคเจอร่ิง 99/99 ม.4   (จ) หอพกัตึกส่ีชั้น  (ซอยสามนก)   (อ) ร้านเตน้ทเ์ขียว

ร้านขายของเก่า หวัโคง้  (จ) บ.เพาเวอร์กาย  (อ) ค่ายมวย

หอพกัพรลดัดา   (จ) หอพกัเค.พี.เอส.เพลทต้ิง  (อ)

หอพกัสุพจน์ ณภทัร  (จ) สะพานคลองบางเสาธง ม.10

แพน้ปูนซีแพค๊  (จ) บ.ซาฟเทค 99 ม.9  (2ใบ)

โลตสั  (จ) หอพกั บ.โอ อี ไอ พร็อพเพอร์ต้ี (6ใบ)

ซอย เสาธงแลนด ์ (ทั้งซอย)  (จ) แคมป์คนงาน บ.พิทกัษกิ์จ ซ.สามนก

บ.บีเอสวาย BSY

บ.ฟูโซ่

บ.เทพเทค



ช่ือบริษทั วันที่จัดเกบ็ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ ช่ือบริษทั วันที่จัดเกบ็ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์

บ.เอส แอนด ์พี (S&P) ทุกวนั 86  ม.4 บ.เอส แอนด ์พี (S&P) ทุกวนั 86  ม.4

บ.มูราโมโต ้2 จ,พ,พฤ,ส 1  ม.6 ตลาดเกษมสุข จ,พฤ

บ.มูราโมโต ้3 อ,ศ 99/7  ม.3 บ.ออ๊คตา้ฟู้ดส์ อ,ศ 88/88   ม.3

บ.ทีเอส (TS) จ,พ,ศ 954-961  ม.15 บ.ซิกม่า อ,ศ 99   ม.4

บ.เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ,พ,ศ 225/10   ม.1 บ.ลอ็คไทยโอโรเทกซ์ ส 229,229/6-9   ม.2

บ.เอส เอน็ ซี  SNC2 พ 128/888  ม.1 บ.แพรคติคมั ทุกวนัท่ี 1,10,20 ของทุกเดือน 43  ม.4

หอพกัไทยอกริ ฟู้ดส์ ส 155/1  ม.1 บ.สยามคอนเทนเนอร์ รอโทร 102   ม.2

บ.โอลิค พฤ 592 ซ.ไทยประกนั 2   ม.15 บ.อิเทอนอลเรซ่ิน รอโทร 29   ม.5

ด่านศุลกากร จ 102  ม.2 บ.ไฮเทค อีลาสโตเมอส รอโทร

บ.พานาโซนิค ทุกวนัท่ี 1 และ 16 ของทุกเดือน 101  ม.2 บ.มาตเตอร์วดูส์ รอโทร

บ.อินเตอร์ทูล 1 ทุกวนัท่ี 15 และ 30 ของทุกเดือน 907  ม.15 บ.กูเ้กียรติบรรจุภณัฑ์ รอโทร 59/5   ม.3

บ.อินเตอร์ทูล 2 ทุกวนัท่ี 30 ของทุกเดือน 908  ม.15 บ.จี วี ซี  GVC รอโทร 299   ม.7

บ.สีกปัตนั 1 ทุกวนัพฤหสั สปัดาห์ท่ี2 และ4 บ.วี ซี   VC รอโทร 171   ม.7

บ.สีกปัตนั 2 รอโทร บ.ซี บี แทค รอโทร 109/108-111   ม.2

วดัเสาธงนอก รอโทร บ.สุวรรณภูมิฮอนดา้ รอโทร 111   ม.4

บ.ไทยโตโยรับเบอร์ รอโทร 912,912/1  ม.15 บ.เอน็ แอล ชานิทาร่ีฟิตต้ิง  NL รอโทร 103   ม.2

บ.สยามซานซิน รอโทร บ.เพอเฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป รอโทร

บ.แบลค็ แจค๊ อินดสัเตรียล รอโทร 124  ม.2 เอแอนเอสไทยเวิร์ค (โรง 1) รอโทร

บ.แสงเจริญทูล รอโทร 102  ม.2 เอแอนเอสไทยเวิร์ค (โรง 2) รอโทร

แผนเดนิงานรถคอนเทนเนอร์  โซน  ถนน  บางนา- การ์เด้นท์  ถนนเสาธงกลาง  -  บัวโรย แผนเดนิงานรถคอนเทนเนอร์  โซน  ถนน  บางนา- การ์เด้นท์  ถนนเสาธงกลาง  -  บัวโรย



วันจันทร์ วันองัคาร วันพูธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

บ.TOYOTA (ทุกวนั) บ.TOYOTA (ทุกวนั) บ.TOYOTA     (ทุกวนั) บ.TOYOTA (ทุกวนั) บ.TOYOTA (ทุกวนั) บ.TOYOTA  (ทุกวนั)

ห้างเทสโกโ้ลตสั (ทุกวนั)     ห้างเทสโกโ้ลตสั (ทุกวนั) ห้างเทสโกโ้ลตสั     (ทุกวนั) ห้างเทสโกโ้ลตสั (ทุกวนั) ห้างเทสโกโ้ลตสั (ทุกวนั) ห้างเทสโกโ้ลตสั  (ทุกวนั)

เซเวน่เอม็ไทย   ( จ , ศ ) บ.รอนดา้ 1-2 ถุง ** (อ,พฤ,ส) บ.อเมริกนัฟิล  (จ,พฤ,ศ) หมู่บา้นบางพลีสเตชัน่  (จ,พฤ) เซเวน่เอม็ไทย (จ,ศ) บ.รอนดา้ 1-2  (ถุง)   (อ,พฤ,ส)**

สระวา่ยน ้า ( จ, พ , ศ ) ตึกมาลีรมย ์(อ,ศ) สุเหร่าบา้นไร่  (พ) บ.รอนดา้** 1-2 (ถุง)  (อ,พฤ,ส) สะวา่ยน ้า (จ,พ,ศ) ร้านมุมไมห้มูกระทะ  (อ,พฤ,ส)

บ.อเมริกนัฟิล (จ,พ,ศ) ส่ีศอกซอย 1  (อ) บ.แพกร์แอร์ เอม็ไทย    (พ) ร้านมุมไมห้มูกระทะ  (อ,พฤ,ส) บ.อเมริกนัฟิล (ถุง)  (จ,พ,ศ) บ.สยามโฟมแพค  (ส)

หมู่บา้นเอม็ไทย 9 ซอย  (จ,ศ) ร้านมุมไมห้มูกระทะ  (อ,พฤ,ส) บ.S.K.I   (พ) หมู่บา้นกราฟฟิกเพรส (พฤ) หมู่บา้นเอม็ไทย 9 ซอย  (จ,ศ) ศนูยโ์ชวรู์ม ISUZU (อิซูซุ)   (ส)

บ.บางพลีสเตชัน่  (จ,ศ) ส่ีศอกซอย 3  (อ,ศ) บ.ซินิช เพาเวอร์   (พ) หมู่บา้นนิวส์ไตร์  (พฤ) บางพลีสเตชัน่ (จ,ศ) ส่ีศอกซอย 2  (ส)

หมู่บา้นกราฟฟิกเฮา้ส์ (จ) บ.ดีเอฟซี(DFC)โรงซอส  (อ,ศ) บ่อบ าบดัน ้าเสีย   (พ) หมู่บา้นบิสเน็ตทาวน์  (พฤ) หมู่บา้นกราฟฟิกเฮา้ส์ (จ,ศ) หนา้หอพกัเฉลิมศรี (ใตส้ะพานกลบัรถ ส่ีศอกฝ่ังตึกมาลีรมย์)

บ.เดอะสกายโปรดกัท ์ 382/41  (จ) บ.วิจิตราภรรังสี (อ) บ.ไทยฟู๊ ดโคต้ต้ิง   (พ) หนา้คลีนิกทนัตกรรม เลิฟว่ิงเอนท ์ (พฤ) บ.ดี.เอฟ.ซี. (โรงซอส)   (อ,ศ) บ.ศิริธนา  (ส)

บ.เอสเอม็เรสซิสเดนซ์ บางบ่อป๊ัมแกส๊  (อ) บ.สยามซนัวา   (พ) บ.แอลเอสไทย จก.  (พฤ) บางบ่อป๊ัมแก๊ส  (อ,ศ) บ.ไดนามิค (ส)

บริษทั อิเคมิตสึ หอพกัป้ันหยา  (อ.ศ) บ.ไทยยานากาวา   (พ) บ.747 อุตสาหกรรม *ทุกส้ินเดือน หอพกัป้ันหยา  (อ,ศ) เยส เวิร์ก (ส)

แคชชู  (อ) บ.โอ.อี.ไอ. 1 OEI   (พ) บ.เคพีอี เมดดาทรอนิกส์  (พฤ) ซอยวรมน   (ศ) บ.ตั้งฮวด (ส)

บ.SGI 110/10-12  (อ) บ.ธนูลกัษณ์   (พ) บ.ซี.อี.ดบับลิว เอน็จิเนียร่ิง  (พฤ) บ.โซลเทคไทย จก. 229/103    (ศ) PKT โรงยาง  (ส)

ป๊ัมแกส๊ ป.ต.ท.  (อ) บ.ฮาชิโมโต 204/955  (พ) ร้านทองซงัเซงเฮง บิสซิเนสทาว ซ.3 บ.คูเน่  (ศ) 145/6  หมู่ 1

บ. สวอน โลจิสติกส์   (อ) บ.ยาซากะ  204/954  (พ) 215/3   หมู่ 1 บ.ทิพยโ์มเด้ิร์น (ศ) 128/285  หมู่ 1

บ.ฟาราเทค  (อ) 204/958 ,204/959  (พ) 204/952  หมู่1 บ.วาย.เอน็.ที.เอน็จิเนียร่ิง  (ศ) 130/1  หมู่  1

โมวิกอินเตอร์คอนเนคชัน่  (อ) บ.ไอทูยาโมโต ้ (พ) 999/24 บ.โอเอสเค (O.S.K.)  (ศ) 149/5   หมู่ 1

สินวฒันาคา้ส่ง  (128/677)   (อ) บ.สหมิตรโมลด ์ (พ) 167/3 บ.เจ.เอส.บี.วาย.   (ศ) 149/19  หมู่ 1

บ.เมคคานิค  (อ) บ.ท๊อปอิสซ่ี   (พ) 128/889 บ.ทรัพยแ์ทคน์  (ศ) 185/8   หมู่ 1

บ.บีซีอินเตอร์พาร์ท  (อ) บ.มีดีบรรจุภณัฑ ์  (พ) 128/899 เอม็เอเอสชินไทย  (ศ) 149/7  หมู่1

บ.สุกิจวิศวกรรม   (อ) 204/956  (พ) บจก.เจเอสบีวายส์ ไฟเบอร์กลาส  (ศ) 185/3  หมู่1

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนนคิมอุตสาหกรรม  เอม็ไทย  และหมู่ที ่ 1



วันจันทร์ วันองัคาร วันพูธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนนคิมอุตสาหกรรม  เอม็ไทย  และหมู่ที ่ 1

บ.ซีอีเมคเอน็จิเนียร่ิง  (อ) บ.คอสโม่โมล ์  (พ) บ.โอชาฟดูส์   (ศ) 139/5  หมู่ 1

บ.ชินเจริญอินเตอร์เคม   (อ) 244/24   (พ) ซ. คลองเจริญราช  (ศ) 185/1   หมู่ 1

บ.โอกาวา่ฟอร์จ้ิง   (อ) 224/17  (พ) หอพกั 100 หมู่ 16   ( ศ) 185/5  หมู่ 1

บ.นิวอินเตอร์   ไทยประกนั3/3  (อ) บ.STK ปาร์ค  (พ) โรงเรียนคลองเจริญราชฎร  (ศ) 185/7  หมู่ 1

กิจธนวรรณ  (อ) บ.เอโมลด ์ (พ) หอพกัสีชมพ ูรร.คลองเจริญราช   (ศ) 185/4  หมู่ 1

899/49 *บ.กฤษณามาร์เกต็ต้ิง  (อ) บ.ฟอร์เวิดพีซิชัน่  (พ) บ.โออีไอ 2 เซเวน่ซี   (ศ) 149/20   หมู2  1

บ. เอพีสยาม  (อ) บ.สยามสเป็คคูสยาม  (พ) สหออโตพาส  (ศ)

บ.ไทยเมททอล อิมเพด็ส์   (อ) บ.ไทยอิททรีทเ์มน้ท ์ (พ) บ.มานะกิจ (อ,ศ)

บ.มานะกิจ  (อ) อาคารเบอร่ี  (พ) บ.ปาทชั 

บ.บีเอม็เอสซี   BMSC  (อ) บ.ซิต้ีพาร์คสตีล  (พ)*** บ.สยามโมลด ์

หจก.ประเสริฐออโต ้128/217  (อ) บ. เจ.ที (ประเทศไทย) จก.  (พ) บ.สยามซีเนเตอร์ 

หจก.ทีแอนดที์โพลีเมอร์ 899/1  ม.15 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  (พ)

บ. ช.เพชรสมัฤทธ์ิ จก. 899/3 ม.15 ไทยประกนั ซ.44 244/11 ม.1 (ตรงขา้มลิฟแกว้)  (พ)

ร้านกรณ์ไพบูลย ์ไทยประกนั 3 บ.ซงั มูน ดงั จ  ากดั   (พ)

ห้างหุ้นส่วนประทีบ คอนกรีต ไทยประกนั 3 บ.ไทยซนัโดะ๊  (พ)

บ.นาโนมิเรอินดสัตรี บ.เอก็ตร้า พรีซิชัน่ พาร์ท จก.  (พ)

บ.ลูโบ่ เอเชีย บ.เค.เอม็ อุตสาหกรรม เคร่ืองเขียน   (พ)

บ.นิปปอนเพลส หนา้บา้น 382/25 ซ.ซิต้ีพาร์ค  (พ)

บ.B P K โลหะกิจ ไทยประกนั27 130 /10 ม.1 เขา้ตรงโลตสัโรงเหล็กซิต้ีพาร์ค  (พ)

หอพกัมีสุข บ.พาพรชยั  (พ)

บ.เอม็เอน็ ออโตพ้าร์ท บ.เอค็เซล เพรส  (พ)



วันจันทร์ วันองัคาร วันพูธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนนคิมอุตสาหกรรม  เอม็ไทย  และหมู่ที ่ 1

บ.ล้ิมเจริญ การชุบ บ.RLC Recyling เอม็ไทย

บ.ไทยนิโชอิ 

บ.สยามลกัษณ์เทรดด้ิง

บ.ปาทชั 

517/1 ไทยประกนั ซ.25 (ขา้งบ.ภูมิเศรษฐ)์

บ.เอส.เอม็.แอล

บ.สยามโมลด ์

บ.สยามซีเนเตอร์ 



หนา้หอพกัเฉลิมศรี (ใตส้ะพานกลบัรถ ส่ีศอกฝ่ังตึกมาลีรมย์)







วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพูธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัเสาร์

ซ.ซีบีแทค    (จ) หนา้ถนนบางนา-ตราด  (ทั้งหมด)  (อ) บ.วอลโว ่ (พ,ส) บ.โบการ์ทลินเจอร์ ซ.24 แลนด ์(อ,พฤ,ส.) หมู่บา้นออคิด บ.โบการ์ทลินเจอร์ (อ.พฤ.ส)

ซอยคลองมหาช้ืน  (จ) บ.คูโบตา้   (อ) บ.อนนัตภณัฑฮ์าร์ดแวร์  (พ,ส) บ.เมโทรสปินน่ิง ซ.24แลนด ์ หอพกัถุงทองอพาร์ทเมน้ท ์(ออคิด) บ.วอลโว ่ (พ,ส)

ซอยแฟมิร่ี (ทั้งซอย)  (จ) อาคารศิริกมล โฮลด้ิง ถ.บางนาตราด  (อ) ใตส้ะพานลอย ทางเขา้ อบต. 18/2 บา้นพกัคนงาน 43/4 ม.8 คลองบางกระเทียม บริษทัอนนัตภณัฑฮ์าร์ดแวร์  (พ,ส)

บ.แฟมิล่ี คอร์ปอเรชัน่ จก.  (จ) บ.เวิร์ทเกน้ ถ.บางนาตราด  (อ) หอพกัปิยะภรณ์ 42/1 ม.7   (พ) 9/24 แลนด ์ 108 ช๊อป คอนโดลิฟทแ์กว้ 130 ถงั  (พ,ส)

ตลาดนดัตรงขา้มไทยประกนั บ.เคพีอีเอน็จิเนียร่ิง (น าแสง)  (อ) บ.เอสเอน็รวมจกัรกล  (พ) 19/1  24แลนด์ บ.ไหมทอง โครงการบางกอกฟรีเทดโซน (ฝ่ังขวา DHL)

บ.ยนตรชยักลการ หนา้ซอยมินิป้ัม ซอย.เสาธงนอก  (อ) คอนโดลิฟทแ์กว้  130ถงั  (พ,ส) ศิวาภรณ์อพาร์ทเมน้ท ์ ซ.คลองบางกระเทียม 17/4  หมู่ 6

บ.ศรียทุธไกล หนา้ซอยมินิป้ัม ชุมชนหลงัวดัเสาธงนอก  (ทั้งหมด)  (อ) ตลาดขา้งเซเวน่ หนา้คอนโดลิฟทแ์กว้  (6ใบ) 93 24/4 ซ.ปู่ วิงวอน คลองบางกระเทียม บ.แอลพีเอม็คอนสตร่ันชัน่

ซอย มินิป้ัม ตลาดนดั เสาธงนอก  (อ) บ.มิตซู รุ่งเจริญ  (พ) 93/1 บางพลีโฟคลิฟ

135/51 โรงเรียนวดัเสาธงนอก  (อ) บ.ฟอร์ด รุ่งเจริญ  (พ) 94 ซ.โกต๋ี

135/47 ชญัญาคลิกนิค  (อ) บ.สกุลวิทย ์ (พ) 51/2  ห้องแถว  ซอยดรากอ้น

135/46 บ.โบการ์ทลินเจอร์ ซ. 24แลนด ์(อ,พฤ,ส) 17 ม.6  24แลนด์ หนา้ไซส์งานก่อสร้าง ซ.ดรากอน (6ถงั)

135/45 บ.เอสทีอาร์เอสสตีล บ. TOA (อ,ศ) 24/16   24แลนด์ ป๊ัมเชล

135/42 บ.ศิริลกัษณ์ พลาสติก บ.บางกอกสตีไวร์ บ.ดายส์ซิส จ ากดั

135/43  บ.โตโย เทคโน (ไทยแลนด)์ บ.โบแพค ห้องแถววีพีโลหะกิจ

135/40 บ.ไดชินโปรดกัส์ ซ. ขา้งวีพีโลหะกิจ

135/41 24/43 บ.เทนคอน

บ.ฟโูกโตะ 24/42 บ.ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

135/35 บ.ซี.เอน็.โลจิสติกส์ 24/41 บ.ซีเอสเอน็จิเนียร่ิง

135/34 บจก.เนจิสกรู 24/40 เอสดบับลิวทีไออินเตอร์ไพรส

บ.เคโซลูชัน่ 05-มี.ค. โมเดรินเทสโปรดกัส์

135/31 บ.ไอออนลาเทก็ไทย 24/39 ร้านขายของเก่าบุญเจริญ 

บ.ซี.พี.เค พรีซิชัน่ บ.เบสเอน็จิเนียร่ิง บ.ไฮเทคนิชชู 

135/24-29 บ.เอยเูอน็แอนดดี์  16ถงั 24/74 หนา้ถนนบางนา-ตราด อ,ศ

บ.เอส.ซี.พี พรีซิชัน่ 24/73 บ.โบการ์ทลินเจอร์ (อ,พฤ,ส)

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด  กม.23-25



วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพูธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัเสาร์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด  กม.23-25

135/16 บ.ทิมพาโนอินเตอร์พาท 24/71 บ. TOA (อ,ศ.)

เอชีย แมทธิเรียล 24/70

135/12 อมร จิวร่ี ไดกิ เอน็จิเนียร่ิงไทย

135/8 โกดงั โอยไูอ สยามทนภณัฑ ์แพคเกจจ้ิง

135/7-6 สยาม ซีเอน็ซี 24/87

135/5 24/84

บ.ไพรมสั ไฮแมช CNC

24/65

24/88 เพาเวอร์วีชัน่อุตสาหกรรม

24/91 อีซีโก้

24/61 สยามมุง้ลวด

สุพรีมแอสโซซิเอท

24/35

บ.ยเูน่ียนพรีซีชัน่

บ.กรีนคอลลิต้ี

ไทย-เยนเนอเรเตอร์

24/29

KMC เคเอม็ซี

24/52  บ.แอค็มี สเปเชียล

ซิงเทค จ ากดั 24แลนด์

บ.เอส.เอส.เอม็

24/49

24/23 ASB

24/20



วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพูธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ วนัเสาร์

แผนการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด  กม.23-25

24/17

หนา้บา้น 50/2 ซ.24แลนด์

บ.ทองค าเปลวตราชา้ง

บ.เคฟลาร์  24/81-82  (24แลนด)์

บจก.จิรคร 24/44-5 (24แลนด)์

บ.เฟิรส์ท พรีซีชัน่

บ. วิฑูรย ์เอน็จิเนียร่ิง

บ.สตรีท เทคโนโลยี (ในวงเวียน)

บ.ซมัมิทกรุ๊ป   (พฤ)



วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธู วนัพฤหสับดี วนัศกุร์ วนัเสาร์

หอพกัแฮปป้ี เพลส 148 ม.2 ซ.วินเดอร์ ทั้งหมด ( อ ) หมู่บา้น เทพารักษ ์ กม .25 (ทั้งหมด) บ.เน็กโฟโมลด ์ (จ,พฤ) หอพกัแฮปป้ีเพลส148 ม.2  (จ,ศ) โครงการบางกอกฟรีเทดโซน (ฝ่ังซา้ย)

โลตสัแสงตะวนั วินด้ีสปอร์ต ( อ,ศ ) บจก.โมลน และสโลนส์ บ.ฟรอคเฟรช  (จ,พฤ) โลตสัแสงตะวนั  (จ,ศ) ปราณีอ่ิมใจ 

ตลาดนดัแสงตะวนั บ.เจริญลาภออโตพ้าร์ท ( อ, ศ) บจก.เจดบับลิวเอส บ.เอฟทีจีเอน็จิเนียร่ิง  (จ,พฤ) ตลาดนดัแสงตะวนั  (จ,ศ) 103/5   หมู่ 2

หมู่บา้นแสงตะวนั บ.555 หมู่17  ( อ ) หจก.ว.ประทีปเครน ซอยธรรมศิริ ตลาดนดัทอนแสง  (จ,ศ) หนา้ส านกัแคม้คนงานเทพารักษ์

บ่อปลาจิราภา บ.สินไทยสเปเชียลสตีล ( อ )** บ.วาเพา บ.เจริญชยัสแตนเลส วินด้ีสปอร์ต  ( อ,ศ ) 189   หมู่ 2

ตลาดนดัทอนแสง บ.เอน็โอไอซพัพลาย ( อ ) บริษทัโปมีมบิลเดอร์ บ.ยไูอเอน็จิเนียร่ิง บ.เจริญลาภออโตพ้าร์ท  ( อ, ศ)

ไซส์งานก่อสร้างซ.แสงฟ้า(บ.เค.ยเูอส)ไทยทากาซาโก บ.สยามฟอจ้ิง ( อ ) 69   หมู่ 16 บ.รอค๊กรุ๊ป 1986 โรงแรมปาริสโน่  ( อ, ศ )

หมู่บา้นเทพารักษ ์- ชายคลอง บ.สยามมาเทค ( อ ) 159/1  หมู่ 16 บ.ไทยริูเทน ซอยบางพลีพฒันา  (อ,ศ)

หมู่บา้นเทพารักษ ์โครงการ 9 โรงแรมปาริสโน่ ( อ, ศ ) 89/9  หมู่ 17 บ.เฟอร์โกอตสาหกรรม หมู่บา้นกิตตินคร ซ.บางพลีพฒันา (ศ.)

บ.บี.พี อินเตอร์พลาส จ ากดั 589 ม.17 โกดงัเกบ็ของ ขา้งปาริสโน (อ) 103/41  หมู่ 17 หอพกัไทยริูเทน

บ.เจพี โคท้ต้ิง จ  ากดั บจก.เกรทวอล ฯลฯ  ซ.วินเนอร์ ( อ ) บ.ซีลพรีซีสชัน่

บ.ทีเอน็ ซอฟแคร์ โปรดกัส์ หอพกั 559 ซอยวินเนอร์ (อ) พทุธรักษา

บ.แอร์ซีเอก็เพรส บ.ไทยณชัวฒัน์ *ใหม่  (อ) บ.วารินทร์ฟู๊ ต

บ.เน็กโฟโมลด ์(จ,พฤ) บ.คิ้มการช่าง ( อ ) 29/14-29/19 ซ.ธรรมศิริ 

บ.ฟรอคเฟรช (จ,พฤ) ซ.บางพลีพฒันา  ( อ ) บ.ไทยเคเค

บ.เอ.บี.เอส ABS บ.จินฟง พรีซีชัน่ ซ.บางพลีพฒันา  ( อ ) บ.สเปเชียลโคท้ต้ิง

บ.ไทยถาวรสุข บ.ยไูนเตด็แก๊ส

บ.จี ฟ ู(คิงคอง) ซอยผูใ้หญ่บา้น ธรรมศิริ

บ.เอฟทีจีเอน็จิเนียร่ิง (จ,พฤ) บ.สหะการโลหะ

ยไูนเทก็ซ์ เอน็เตอร์ไพรซ์ ยไูนเตรดคอยเซ็นเตอร์

เอสบีโคทต้ิง บ.เอเชียโพลีคอม

บ.ไทยอิชิอิเลคโทรนิค หจก.พงศป์ระเสริฐ  57/31 ม.5

บจก.ซีเอน็เค หอพกั 29/20 ม.5 ซ.ธรรมศิริ  3ถงั

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โซน ถนนเทพารักษ์  หมู่ที ่ 2,16,17



อินเตอร์ไทย

โกดงัลกัก้ี

บ.โกบอลอีเลคทริค

บ.NSA

หอพกั NL(เฟรชมาร์ท)

บ.คาเนมทัสุ สเปเชียล สตีลเซอร์

บ.ลอวส์นั108 ร้านสะดวกซ้ือญ่ีปุ่ น



วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธู วนัพฤหสับดี วนัศกุร์ วนัเสาร์

เซเวน่วโรชา หมู่บา้นบารเมษฐ์  (อ) ห้างโลตสัเอก็เพรทไทยประกนั  (พ, ส) หมู่บา้น กฤษณา เฮา้ส์  (จ ,พฤ) หมู่บา้นกลัปพฤกษ ์เพ่ิมสุข 128/234 , 236 

บางบ่อรีไซเคิล ริมถนนหนา้ ม.บารเมษฐ์ บ.แสตนดาร์ต  ( พ,ศ ) หมู่บา้นวโรชาโครงการ 4  (จ ,พฤ) หมู่บา้นกลัปพฤกษ ์สหชยั ร้านคา้ขา้ง บ.พรไพบูลย ์

บ.วินแก๊ส จ  ากดั บ.ไทยพีเจน้ท(์ถุง)  ( อ ) หอพกั ในซอยแสตนดาร์ต  (พ) บ.แอดวา๊นฟาร์ม่า (จ,พฤ) หมู่บา้นกลปัพฤกษ โซน 3 บ.พรไพบูลย ์

หนา้หมู่บา้นกฤษณาเฮา้ ( จ ,พฤ) เพอร์เฟคคอมพาเนียนโรงทดลอง (อ,พฤ) บ.พีควอลิต้ี  ( พ,ศ ) บ.ไทยพีเจน้ท ์(ถุง) (อ ,พฤ) บจก.เสริมสุขศรี แมนชัน่ (อ.ศ) 128/187 ตรงขา้ม บ.พรไพบูลย์

หมู่บา้นกฤษณาเฮา้ ( จ ,พฤ) โรงงานท าท่ีนอน  128/570 ม.1 ไทยประกนั 2  (อ) รร.ชนิดา  (พ ) เพอร์เฟคคอมพาเนียนโรงทดลอง(อ,พฤ) บจก.เสริมสุข เรสซิเดนท(์อ.ศ) บ.เดสเซล 

หนา้หมู่บา้นวโรชา (จ,พฤ) ถดัจากโรงงานท าท่ีนอน เจเนอรัล  ( พ ) บ.W.M.I. (อ.พฤ) ทิพยธี์ราอพาร์ทเมน้ (อ.ศ) อาพาร์ทเมน้ค  าพึงเพลส 

หมู่บา้นวโรชาโครงการ 4( จ ,พฤ) บ. WMI ( อ,พฤ) บ.กรุงเทพเหล็กกลา้  ( พ ) บ.สยามฟโูกกุ (พฤ) T S แมนชัน่   (อ.ศ) อาพาร์ทเมน้ค  าพึงเพลส  2

บ.เคดบับิวอี K.W.E. บจก. เสริมสุขศรี แมนชัน่  (อ,ศ) หนา้ บ.พานาโซนิค  ( พ ) ร้านคา้ขา้งวฒิุชยั (พฤ) หอพกัสยามแมนชัน่ (อ,ศ) บ.ยนิูคแพค็เกจจ้ิง 

บ.ทูไทเกอร์ พร็อพ (MSสหกิจ) บจก. เสริมสุข เรสซิเดนท ์ (อ,ศ) ร้านคา้ขา้ง บ.พานาโซนิค    ( พ ) บ.วฒิุชยัโปรด้ิวส์ (พฤ) บ.ช.รับเบอร์  

บ.DPN ทรานสปอร์ต ทิพยธี์ราอพาร์ทเมน้ (อ,ศ) หมู่บา้นเทพารักษ ์ โครงการ 14   ( พ ) บ.ชาติสิริอุตสาหกรรม(ถุง) (พฤ) บ.ทาโคเทค  ดา้นหนา้ 2ถงั

กมลสินทรัพย ์ T S แมนชัน่  (อ,ศ) ทบัทองอพาร์ทเมน้ท ์  ( พ ) บ.ฟจิูคทัท่ิงทูลส์  *ใหม่ บ.ทาโคเทค  ดา้นหลงั 4ถงั

บ.ที.เอน็.สตีล บ.ปรีชานนท ์(PAM) ซอยโกดงั 9 โรง (ทั้งซอย)  (พฤ) บ.ชิบาตะ (พฤ) บ. ตั้งพิริยะ 

ร้านซ่อมหนา้สุเหร่า บ.โปรแมค พรีซีชัน่ ซอยกุโบ (ทั้งซอย) (พฤ) บริษทัยไูอทรัคกก้ิ์ง  (พฤ) JAL อพาร์ทเมน้

30/6 ม.2 บ.ไลทเ์ฮา้ส์ เอเชีย168-169 ซ.1/11 ซ.กงัวาน-อพาทเมน้ท ์กุโบ บ.จี อาร์ พี ไฮเทค   (พฤ) บ.วีโอลา 129/890 

ที เอน็ เอ บ.เอชเอส-ลูฟทฟิ์ลเตอร์ ซ.1/11 78/2 ตรงขา้ม บ.ทบัทอง บ.น ารุ่งอุตสาหกรรม 927 ม.15  (พฤ) บ.โพลิยรีูเทรน 128/275

บ.มหาเจริญ BVC บ.พรสินเพลส  128/264 ร้านอดัฉีดโคง้แกว้ บ.ไดริกิ ( 1ถงั )   (พฤ) หอพกัไทยประกนั1/1 เลขท่ี789

ซอยคลองป้ันหยา บ.โกลด ์โมลด ์แอนด ์พาร์ท ไทยประกนั 1/10 บ.ดายซิส พีพี แมนชัน่ ไทยประกนั 1/1

ร้านยาง ก่อนเขา้ไทยประกนั ซอย 3 บ.เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์   (พฤ) 999/17 ไทยประกนั1/6 วาสนา

NL หอพกัสยามแมนชัน่ (อ,ศ) บ.ต่ิงเฟ่ิง   (พฤ) ไทยฮาร์ดเน็ต เซอร์วิส

บ.อกัโซโนเบล บ.อุตสาหกรรมจอบไพศาล

บ.แอดวา๊นฟาร์ม่า (จ,พฤ) ร้านครัวส้มต า ไทยประกนั 1/4

ที เอส สตีล หอพกัคุณภทัรมณ (ขา้งบ่อขยะเก่า)  (3ใบ)

หจก.ประดิษฐ์ เอท็ซิพิชัน่ หอพกัธนสร 415/1 ไทยประกนั 1/1 (7ใบ)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โซน ถนนเทพารักษ์  หมู่ที ่ 2,16,17



วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธู วนัพฤหสับดี วนัศกุร์ วนัเสาร์

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โซน ถนนเทพารักษ์  หมู่ที ่ 2,16,17

128/266 ซ.ไทยประกนั 1/4

หอพกัถุงเงินตรา ไทยประกนั 1/2

ห้างโลตสัเอก็เพรสไทยประกนั (พ,ส)

บ.แสตนดาร์ต  (พ,ส)

บ.พีควอลิต้ี  (พ,ส)

รร.ชนิดา  (พ,ส)

บ.เจเนอรัล เคมีคอล  (พ.ส)



ม.14
อบต.ศรษีะจระเขนอย

ม.13

ม.12

ม.10อบต.ศรษีะจระเขใหญ ม.10

ม.11 ม.9

อบต.ศรษะจระเขใหญ

ม.8ม.3

ม.7

ม.4

ม.5

ม.6

2

ม.17

ม.1

ม.15

ม.16
ม.2



 
ราคากลางและก าหนดขอบข่ายการด าเนินงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง   ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
ราคากลาง  1,208.-บาท/ตัน  งบประมาณ  27,000,000.-บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-) 

การก าหนดขอบข่ายการด าเนินงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย 
๑. ลักษณะงานทั่วไป 

ก)  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเอกสารนี้จะครอบคลุมถึง 
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจการค้าทุกชนิด
รวมทั้งอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข)  การขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จากสถานที่ที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ด้วยรถจัดเก็บที่ก าหนด
ไว้ในสัญญา ซึ่งจัดหามาโดยผู้รับจ้าง ไปส่งยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของผู้รับสิทธิหรือท่ีผู้รับสิทธิได้จัดหามา 
  
๒.  ค าจ ากัดความ 
  ในเอกสารนี้ถ้อยค าหรือข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหา
ของสัญญา จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   ก)  “องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง ซึ่งเป็นผู้ให้
สิทธิตามสัญญา 

ข)  “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นคู่สัญญา 
เพ่ือได้รับสิทธิท าการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามสัญญา 

ค)  “ผู้รับบริการ” หมายถึง บุคคลผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ง)  “สัญญา” หมายถึง สัญญาให้สิทธิจัดเก็บขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ 

ผู้รับจ้าง 
จ)  “เขตพ้ืนที่ตามสัญญา” หมายถึง พ้ืนที่ของงานตามที่ปรากฏใน ภาคผนวก ข ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องให้บริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ตามเงื่อนไขที่ระบุสัญญานี้ 
ฉ)  “การจัดเก็บ” หมายถึง การจัดเก็บขยะมูลฝอยและน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
ช)  “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุง พลาสติก ภาชนะ

ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เศษไม้ ทั้งท่ีเป็นมูลฝอยธรรมดา มูลฝอยอุตสาหกรรม รวมถึงมูลฝอยอันตราย 
ที่เกิดจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

ซ)  “ใบค าร้องขอรับบริการ” หมายถึง หนังสือแสดงความจ านงของผู้รับบริการจัดเก็บขยะ  มูล
ฝอย 

ฌ)  “ผู้ตรวจงาน” หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ไป
ประสานงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยท าหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่ระบุในเอกสารประกวดราคาหรือสัญญานี้ 

 
 
 
 
 



 
๓.ปริมาณขยะมูลฝอย 
  การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จะไม่มีการจ ากัดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บต่อโรงงาน, สถาน
ประกอบการ ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องท าการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามความต้องการของผู้รับบริการ และตาม
รายชื่อผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ให้ด าเนินการจัดเก็บเพ่ิมเติมโดยไม่มีเงื่อนไข  ใน
กรณีท่ีเกิดการรั่วไหลหรือหกล้นของขยะมูลฝอย, น้ าเสีย (ถ้ามี) ผู้รับจ้างต้องรีบด าเนินการท าความสะอาดทันที
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

๔.  สภาพสถานที่ให้บริการ 
  ก)  ผู้รับจ้างจะต้องให้บริการจัดเก็บมูลฝอยแก่ผู้รับบริการทุกรายในพ้ืนที่ตามสัญญาไม่ว่า
สถานที่ทีต่้องให้บริการแต่ละแห่งจะมีระยะทางห่างจากกันมากน้อยเพียงใด 
  ข)  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตามสัญญา มีถนนและซอยแคบ หรืออยู่ในย่านชุมชนหนาแน่น
จ านวนหลายสาย ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่มิให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไปกีดขวางหรือ
มีผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณนั้น และจะต้องจัดรถเก็บมูลฝอยให้เหมาะสม 

๕.  อุปกรณ์การเก็บขยะมูลฝอย 
  ก)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถเก็บขนขยะมูลฝอย ตามจ านวนที่เพียงพอต่อการให้บริการ           
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และพร้อมจะออกปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องซ่อมบ ารุง รักษารถ
จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา 
  ข)  รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคันจะต้องออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มีลักษณะถูกต้องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ค)  รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคันจะต้องออกแบบ ประกอบ และสร้างให้สามารถป้องกันการ
ปลิว ตก หล่นของขยะมูลฝอย และการรั่วไหลของน้ าเสียขยะมูลฝอย ในขณะท าการจัดเก็บและขนย้ายขยะ   
มูลฝอยไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย และจะต้องแยกชนิดรถจัดเก็บตามประเภทของมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอย
ธรรมดา มูลฝอยอุตสาหกรรม และมูลฝอยอันตราย 
  ง)  รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคัน จะต้องมีสภาพดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดี 
  จ)  รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคัน จะต้องมีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้างซึ่งสามารถ
ติดต่อได้สะดวก ติดไว้ด้านข้างของรถในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย 
  ฉ)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานประจ ารถ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย 
  ช)  ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์เพียงพอ โดยความจุ , ชนิด เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยต้องมีไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้ 
 -  รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย   ขนาด    8  ลบ.ม. จ านวน   3  คัน 

-  รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย   ขนาด  12  ลบ.ม. จ านวน   1  คัน 
 -  รถบรรทุกขยะชนิดยกกระเช้า (Hook lift)           ขนาด  ๑๐  ลบ.ม. จ านวน   2  คัน 

๖.  เวลาปฏิบัติงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเก็บขนขยะมูลฝอย ตามที่ก าหนดไว้ในรายการคุณลักษณะเฉพาะของงาน
นี้  ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องก าหนดเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่
กอความเดือดร้อนและรบกวนแก่ประชาชน หรือเป็นช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความร าคาญแก่ประชาชน 
 
 

 



 
 ๗.  มาตรฐานของงาน 

  ก)  ผู้รับจ้างจะต้องท าการเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยความเรียบร้อย โดยจะต้องท าการจัดเก็บ
และท าความสะอาดขยะมูลฝอย , น้ าเสีย ที่ตกหล่นอยู่บนถนน หรือในสถานที่ของผู้รับบริการหลังจากที่
ด าเนินการเก็บขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ 
  ข)  ผู้รับจ้างจะต้องพึงหลีกเลี่ยงการด าเนินงานในลักษณะที่จะท าให้เกิดความไม่สะดวกความ
ไม่พอใจแก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น การบริการล่าช้า ไม่ตรงเวลา การปฏิบัติไม่เรียบร้อย พนักงานแสดงกิ ริยา
หรือวาจาไม่สุภาพต่อผู้รับบริการ ตลอดจนการกระท าอย่างอ่ืนที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการหาก   
ผู้รับจ้างได้รับการร้องเรียน ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนเที่ยง ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขทันทีและให้เรียบร้อยภายในวันเดียวกันที่ได้รับแจ้ง แต่หากได้รับแจ้งในช่วงเวลาหลังเที่ยงผู้รับจ้าง
จะต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที และให้เรียบร้อยภายในเวลาก่อนเที่ยงของวันรุ่งขึ้น 

๘.  การขนย้ายขยะมูลฝอย 
  ก)  ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการควบคุมขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปยังสถานที่ก าจัด
ขยะ โดยจะต้องจัดเก็บบรรจุขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการปลิว ตก และหล่นของ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งการรั่วไหลของน้ าเสียจากขยะมูลฝอยในหระว่างการขนย้าย 
  ข)  ในกรณีมีการปลิว ตก และหล่นของขยะมูลฝอยในระหว่างการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยัง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้ผู้รับจ้างท าการจัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าวทันที 
  ค)  พนักงานขับรถเก็บขยะมูลฝอยจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎ
จราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานตามสัญญานี้ 

๙.  คุณภาพการขนย้ายขยะมูลฝอยเกินพิกัด 
  ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมมิให้มีการบรรทุกขยะมูลฝอย เกินพิกัดน้ าหนักหรือความจุที่ก าหนด
ของรถเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งจะต้องควบคุมมิให้มีการขนย้ายขยะมูลฝอยเข้าสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยใน
ปริมาณที่เกินขีดความสามารถของระบบก าจัดขยะมูลฝอยจะรับได้ในแต่ละวัน 
๑๐.สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
  ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บมาได้ ไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ของผู้รับจ้าง
หรือสถานที่ ที่ผู้รับจ้างก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีที่เป็นขยะมูลฝอยอันตราย    
ผู้รับจ้างต้องมีระบบก าจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยให้เสนอวิธีก าจัดมาเพ่ือพิจารณา 
๑๑.เครื่องแบบและบัตรประจ าตัว 
  ก)  ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องสวมใส่เครื่องแบบที่มีชื่อ
พนักงานและผู้รับจ้างบนชุดเครื่องแบบดังกล่าว ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลระบุหรือตกลงไว้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลก่อนเริ่มด าเนินการ 
  ข)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน ให้แก่ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน โดยบัตร
ประจ าตัวพนักงานจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และรูปถ่ายของพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องพกบัตร
ประจ าตัวนี้ติดตลอดเวลาการท างาน 

          ค)  กรณีที่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้รับบริการร้องขอดูบัตรประจ าตัวพนักงานให้
พนักงานของผู้รับจ้างแสดงบัตรประจ าตัวดังกล่าว ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ใช้บริการดูทุกครั้งไป 

๑๒.  ส านักงานและอาคารจอดรถ 
  ก)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่ท าการถาวรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสามารถ
ติดต่องานได้สะดวกโดยจะต้องจัดให้มีโทรศัพท์ติดต่อตามจ านวนที่เหมาะสม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจ า 
 
 



 
ส านักงานตลอดเวลาท างานตามปกติ และจะต้องเปิดสถานที่ท าการเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ ในระหว่างเวลาท างานด้วย 
  ข)  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรือสถานที่จอดรถส าหรับรถเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมดที่
ใช้ปฏิบัติงานภายใต้สัญญานี้ และจะต้องรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา 

๑3.  การปฏิบัติงานในลักษณะท่ีไม่เหมาะสม 
              ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานมีการด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการท างาน หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้
รับจ้างจะต้องมีมาตรการตักเตือนและลงโทษพนักงานที่กระท าการในลักษณะดังกล่าวและแจ้งหนังสือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย 

๑4.  การตรวจสอบและควบคุมงาน 
                 ก)  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานควบคุมงานประจ าเขตพ้ืนที่ตามสัญญา เพ่ือควบคุมดูแล
ปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อประสานงานกับผู้ตรวจงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของพนักงาน
ดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบด้วย 
                 ข)  องค์การบริหารส่วนต าบลจะจัดให้มีผู้ตรวจงาน เพ่ือท าการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล้วงหน้า 

๑5.  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
                  ก)  ผู้รับจ้างต้องศึกษาและท าความเข้าใจถึงบทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับอนุญาตให้มีสิทธิจัดเก็บซึ่งรวมถึงการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถาน
ประกอบการและโรงงานทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ตามสัญญา ฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดทางแพ่ง
และอาญา และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าเสียหาย
ดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมเติมจากค่าสิทธิที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
                  ข)  ผู้รับจ้างต้องศึกษาและท าความเข้าใจสาระส าคัญต่างๆ  ที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง
พุทธศักราช ๒๕๐๓ และข้อบัญญัติเรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีประกาศใช้เพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาของสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดในทุกกรณี 

ในกรณีท่ีมีผู้เหมารายอ่ืน เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อองค์กรบริหารส่วน
ต าบลโดยทันที เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้แจ้งความและด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิโดยทันที 

๑6.  การร้องเรียน 
ก)  ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเพ่ือได้รับการ

ร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
ข)  เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จะท าการติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาของผู้รับจ้าง เพ่ือใช้ประกอบในการประเมินผลงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งการลงโทษปรับ
หรือยกเลิกสัญญา 

 
 
 
 



 
ค)  ผู้รับจ้างจะต้องท าการรายงานการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมทั้งวิธีการและผลของการ

ด าเนินการแก้ไขในแต่ละกรณี โดยผู้รับจ้างจะต้องพร้อมเสมอที่จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าท าการ
ตรวจสอบได ้  
๑7.  การชดใช้ความเสียหาย 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการหรือระบบการท างานที่เหมาะสม เพ่ือให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้รับบริการ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ
แก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแทนองค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น   
๑8. ค่าปรับส าหรับงานที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตรวจพบ หรือได้รับค าร้องเรียนจากผู้ขอรับ
บริการและตรวจพบว่าการให้บริการของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในรายการลักษณะเฉพาะ
ของงานนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่องแล้วสรุปรวบรวมเป็นรายเดือน เพ่ือน าไปคิดค านวณเป็นค่าปรับ 

ให้นับความบกพร่องของงานเป็นจ านวนครั้ง โดยนับช่วงของถนน ซอย หรือสถานที่ที่ระบุไว้ตาม
รายงานการปฏิบัติงานประจ าวัน ถ้าหากไม่มีการจัดเก็บขยะทั้งหมด หรือจุดใดจุดหนึ่งในช่วงถนน ซอย หรือ
สถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของงาน ๑ ครั้ง 

อนึ่ง ในกรณีที่ถนน ซอย หรือสถานที่ ที่มีจุดจัดเก็บขยะเป็นจ านวนมาก ให้แบ่งออกเป็นช่วงละ 
๑๐ จุด นับเป็นจ านวนงาน ๑ ครั้ง เศษของทุกๆ ๑๐ จุด ให้นับจ านวนที่เพ่ิมข้ึนอีก ๑ ครั้ง  

หากองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้โดยมีจ านวนครั้งที่ตรวจพบการปฏิบัติงานบกพร่องภายใน ๑ เดือน และท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ด าเนินการเองติดต่อกัน ๓ เดือน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้าง และองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถยกเลิก
สัญญาได้ทันทีและองค์การบริหารส่วนต าบลสามมารถเรียกค่าชดใช้ความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาจาก 
ผู้รับจ้างได ้  
  

 19.  .  การจ่ายเงินค่าปรับ 
ในกรณีผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าปรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องน าเงิน

ค่าปรับไปช าระภายในก าหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผิดนัดไม่ช าระค่าปรับภายใน
ก าหนด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน จนกว่าจะช าระครบถ้วน 
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