ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 27,000,000.-บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)........วันที่... 13 กันยายน พ.ศ.2560........................................... .....
เป็นเงิน ....27,000,000.-บาท....ราคา/หน่วย .. 1,208.- บาท/ตัน ……………………….……………
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 มติประชุมคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ครั้งที่ 2/2560
ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 การจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
4.2 ………………………………………………………-………………………………………………………………………………………………….
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์ ตาแหน่ง รองปลัด อบต.บางเสาธง
ประธาน....................................
5.2 นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ..................................
5.3 นายศุภชัย แดงถาวร
ตาแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ
กรรมการ/เลขา.........................
ลงชื่อ...............................................ประธาน
(นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
ลงชื่อ............................................กรรมการ
(นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง )
ผู้อานวยการกองช่าง

ลงชื่อ............................................กรรมการ/เลขา
(นายศุภชัย แดงถาวร)
อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนถนนบางนา - การ์ เด้นท์ ถนนเสาธงกลาง - บัวโรย
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

บ.ซิ ลิค ฟาม่า (โรงยา) (จ,พฤ)

บ.พรี เมี่ยมแพคกรุ๊ ป (อ,ศ)

ใน อบต. (พ)

ซอย 7 บางนาการ์ เด้นท์ (พฤ)

บ.นิ ปปอนพาเรด (ศ)

บ.บ้านสุ ขสบายวิว ข้างดับเพลิง ( พ,ส)

บ.ไฟเบอร์ พฒั น์ (จ)

บ.ทีราด (อ,ศ)

บ.บ้านสุ ขสบายวิว ข้างดับเพลิง ( พ,ส)

หอพักหลังเอเป็ ก (พฤ)

บ.ฟอร์ มพลาสติกเอเซี ย (ศ)

หอพัก ภัทลาภา (พ,ส)

บ.ไทยอินดัสเตรี ยลพาร์ ท (จ,ศ)

บ.ฮาซาฮี -โรงเหล็กสามแยกบัวโรย (อ)

ร้านของเก่า ซ.7 (พฤ)

บ.อี.พี.อี.แพคเกจจิ้ง (ศ)

สวิตซ์คอนโด ซ.1 ( พ,ส )

ซอย เมจิแล้มป์ (จ)

แน๊บเทสโก้ออโต้โมทีพ (อ)

ร้านขายถุง ซ.7 (พฤ)

บ.อี.พี.อี.แพคเกจจิ้ง โรงใหม่ (ศ)

ตลาดนัด กรมที่ดิน (พ,ส)

บ.เมจิบอร์ ด (จ)

บ.โนวา พิกเม้นท์ (อ)

ซอย เสาธงสามัคคี (พฤ)

64/3 นิ คมเสาธงแลนด์ (ตรงข้ามอีพีอี) (ศ) เซเว่น กรมที่ดิน (พ,ส)

ตลาดนัดมนตรี หวังยอ (จ)

บ.บีซี อินเตอร์ พาร์ ท (อ)

บ้าน 53/1 ม.8 ถ.เสาธงสามัคคี (รองนายกชิน) 1ใบ (พฤ)

64/4 นิ คมเสาธงแลนด์ (ศ)

เซเว่น ยูคอม (พ,ส)

หอพักภัณทิลา (จ,พฤ)

บ.ยูนิคอินดัสเตรี ยลแพ็ค (อ)

โครงการก่อสร้าง VIA 7 ซ.7 (พฤ)

บ.เมอีโกทรานส์ (ศ)

เพลินจิตรอพาร์ ทเม้นท์ (พ,ส)

บ.เค.พี.เอส.เพลทติ้ง (จ,พฤ)

คอนโดบุญเยีย่ ม (อ)

โรงพักบางเสาธง (พ)
ซอย ข้างโรงพักบางเสาธง (พ)
หอพักภัทลาภา (พ,ส)
สวิตซ์คอนโด ซ.1 ( พ,ส )
ตลาดนัดกรมที่ดิน (พ,ส)
เซเว่น กรมที่ดิน (พ,ส)

ซอย ณรงค์พูนสิ น (ซ.เจริ ญเก็บทรัพย์ ทั้งซอย)

บ.ที.พี.ไอ.คอนกรี ต (ศ)

บ.สยามดาเทค (จ,พฤ,ส)

บ.พีเฟอร์ สตีล (เดิมอินทนนท์เก่า )

ซอย สามัคคีสาเร็ จ (อ)

แคมป์ คนงาน บ.ชาญนครวิศวกรรม ซ.7

แผงลอยหมู่ 3 (ศ)

ไซส์งานก่อสร้าง คาซ่ าฟรานซ์ (ส)

บ.เพอเฟคท์ไลน์ (จ,พฤ)

หอพักข้าง LSP (อ)

บ.ซิ ลิคฟาม่า (โรงยา) (จ,พฤ)

บ.เจมายกี้ (ศ)

ข้างซอยกรมที่ดิน (ส)

หอพักวินยั แย้มผกา (จ,พฤ)

บ.แอลเอสพี สยาม 62/6 ม.3 (LSP) (อ)

ไทยอินดัสเตรี ยลพาร์ ท (จ,พฤ)

บ.ดีเอดีพาร์ทพรี ซิชนั่ (ศ)

กรมที่ดิน (ส)

หอพักเฮียหมู (จ)

บ.สามนก (อ)

หอพักภัณทิลา (จ,พฤ)

บ.เวลเอ็นจิเนี ยริ่ ง (ศ)

บ.ซี ซีพีเพาเวอร์ (ส)

หอพักอนันต์ แย้มผกา (จ)

บ.โพลีเน็ต (อ)

บ.เค.พี.เอส.เพลทติ้ง (จ,พฤ)

บจก.ไทยทรงดี (ศ)

ซอย ศูนย์บางนาการ์ เด้นท์ (ส)

ซอย เจ้แหม่ม (จ )

บ.เค เอ็ม แพ็กเกจจิ้ง 99/99 (อ)

เซเว่น ยูคอม (พ,ส)
เพลินจิตร์อพาร์ทเม้นท์ (พ,ส)
ภูดิสวิลล์ 2ถัง
หอพักโนเบิลคอร์ ท
ซอย 3 บางนาการ์ เด้นท์
หอพัก C.P.S.

บ.เพอเฟคท์ไลน์ (จ,พฤ)

ซอย ไทยทรงดี (ซอยเก็บทรัพย์ ทั้งซอย) (ศ) หอพักดูบวั เพรส (ส)

บ.สยามดาเทค (จ,พฤ,ส)

OEI Yamaha (อ)

หอพักวินยั แย้มผกา (จ,พฤ)

พระคุณพ่อแม่ อพาร์ทเม้นท์ (ศ)

ซอย หลัง อบต. (ส)

เดอะคูล (จ )

บ.อีเทอร์ นิต้ ีคอนซันติ้ง (อ,ศ)

บ.สยามดาเทค (จ,พฤ,ส)

บ.เมเจอร์อุตสาหกรรม (ศ)

หอพักพราวการ์เด้น (ส)

สามแยกยายใจ (จ )

ชิงหลงการพิมพ์ (อ)

บ.เอเป็ คไฮดรอลิค (จ,พฤ)

ก่อสร้าง หน้าไทยแม็ค (ศ)

ยูไลฟ์ คอนโด (ส)

บ.เอเป็ คไฮโดรลิค (จ,พฤ)

12 ม.11 (ตรงข้าม บ.ฟูลมาร์ ค) (อ)

บ.ออโต้ราวี่ (จ,พฤ)

บ.เม็นโลเวิลด์ไวด์ (ศ)

เพวา (ส)

บ.ออโต้ราวี่ (จ,พฤ)

ชุมชนบางเสาธงพัฒนา (อ)

บ.บ.ไทยเมทเทค (จ,พฤ)

หอพักอีเทอร์นิต้ ี (ศ)

ไซส์งานก่อสร้าง เพวา *งานใหม่ (ส)

บ.ไทยเม็คเทค (จ,พฤ)

คุณ ดวงแข เลขที่ 2/1 ม.12 (อ)

หอพัก ละติจูด
คอสะพานคลองบางเชา
หอพักไดมอนเพรส (พ)
ตลาดนายน้อย (พ)
ซอย 8 บางนาการ์ เด้นท์ (พ)
โครงการ MODIVILLA โมดิวิลล่า

ตลาดนัดแยกยายใจ (จ,พฤ)

แค้มคนงานหน้า เคพีเอส(ปลัด) (ศ)

วัดศิริเสาธง (ส)

ตลาดนัดแยกยายใจ (จ,พฤ)

คุณ จีรศักดิ์ เลขที่ 40/2 ม.12 (อ)

บ้านเช่าธนกูล (จ,พฤ)

บ.รวมถาวรขนส่ ง ซ.วัดบัวโรย (ศ)

หลังร้านดอกไม้สบันงา (ส)

เซเว่นตลาดนัดแยกยายใจ 5ถัง (จ)

23/4 ม.12 ตรงข้ามแพกุง้ (อ)

บ.ไทยแม็ค (จ,พฤ)

55/85 ม.3 (ศ)

หลังร้านสเต็ก (ส)

หอพักญาณิ ศา (ธนกูล) (จ)

ซอย บ้านแขก (อ)

ร้านเจ้หนิ ง (ส)

ซอยบัวโรย ทั้งหมด (อ)

บ.ทีราด (อ,ศ)

ร้านก๋ วยเตี๋ยวหมูหมักต้มยา (หน้าโรงพัก)

บ.โกบอลไทยดีโป บัวโรย

โรงเรี ยนวัดบัวโรย

เถทิง ลิ่มพันธ์ 3122 หมู่ 3
หน้าร้านขายของเก่า
บ.ทรู อินเทอร์ เน๊ต ดาต้า

บ.พรี เมี่ยมแพ็คกรุ๊ป (อ,ศ)

บ.ยูนิเต็ดไทย (จ)
บ.ไทยแม็ก (จ)

บ.ลี่ ชา จก. (ซ.วัดบัวโรย) 8ใบ

โครงการเพอร์ เฟคท์ ปาร์ ค บางนา
88/88 ม.8 แถวโมดิวิลล่า
จุลสิ น (พ)
เอกลักษณ์ (พ)
ซอย12 บางนาการ์ เด้นท์ (พ)
ดรี มบ๊อกซ์ คอนโด 99/99

มินิบิ๊กซี (จ)

ร้านเจ้นอ้ งฟิ ชชิ่ งปาร์ ค (อ)

ซอย11บางนาการ์ เด้นท์ JWSอนันดา (พ)

โรงงานข้างไทยแม๊ค บางปู (จ)

โรงพยาบาลบางเสาธง (อ)

114 ม.8 ซ.10บางนาการ์ เด้นท์

บ.อีเทอร์ นิต้ ีคอนซันติ้ง (อ,ศ)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนถนนบางนา - การ์ เด้นท์ ถนนเสาธงกลาง - บัวโรย
วันจันทร์

วันอังคาร

แม่น้ าบิทอล ซัพพลาย (จ)

ซอย โรงพยาบาลบางเสาธง (อ)

เซเว่นสามแยกเสาธงแลนด์ (จ)

สานักงาน สาธารณะสุ ข (อ)

ไซส์งานก่อสร้าง เมดิเพรส วัดบัวโรย
บ.ฮอร์คอส แมนูแพคเจอริ่ ง 99/99 ม.4
ร้านขายของเก่า หัวโค้ง (จ)
หอพักพรลัดดา (จ)
หอพักสุ พจน์ ณภัทร (จ)
แพ้นปูนซีแพ๊ค (จ)

คลองชวดงูเห่ า (อ)

วันพูธ
CT ซอย 10
คอนโดอเวนิ ว ซ.2 (พ)

บ.อาร์ ทีเอ็น ทรานสปอร์ ต เสาธงกลาง

คอนโดอเวนิ ว ซ.10 (พ)
K J เพลส (พ)
ร้านเหม่งจ๋ าย (พ)
ครัวคุน้ ลิ้น (พ)
40/2 ชายคลอง -หลังอาเภอ

บ.โอฟอด (อ)

ค่ายมวยอาชาไนย 99/11 ม.8

โลตัส (จ)
ซอย เสาธงแลนด์ (ทั้งซอย) (จ)

โรงเรี ยนวัดเสาธงกลาง (อ)

ไซส์งานก่อสร้าง เมดิเพรส วัดบัวโรย (จ)

กลุ่มแม่บา้ นน้ าปลาต้นหอม (อ)

บ.ฮอร์ คอส แมนูแพคเจอริ่ ง 99/99 ม.4 (จ)

หอพักตึกสี่ ช้ นั (ซอยสามนก) (อ)

ร้านขายของเก่า หัวโค้ง (จ)

บ.เพาเวอร์ กาย (อ)

ร้านดริ้ งไฮ
โครงการไลท์สเตจ บางนาการ์เด้นท์ 14
ร้านอัดฉี ด
ร้านเต้นท์เขียว
ค่ายมวย

หอพักพรลัดดา (จ)

หอพักเค.พี.เอส.เพลทติ้ง (อ)

หอพักสุ พจน์ ณภัทร (จ)

สะพานคลองบางเสาธง ม.10

แพ้นปูนซี แพ๊ค (จ)

บ.ซาฟเทค 99 ม.9 (2ใบ)

โลตัส (จ)

หอพัก บ.โอ อี ไอ พร็ อพเพอร์ ต้ ี (6ใบ)

ซอย เสาธงแลนด์ (ทั้งซอย) (จ)

แคมป์ คนงาน บ.พิทกั ษ์กิจ ซ.สามนก

บ.บีเอสวาย BSY
บ.ฟูโซ่
บ.เทพเทค

บ่อตกกุง้ ทุ่งรวงทอง (อ)
ซอย เสาธงกลาง (อ)
อนามัยเสาธงกลาง (อ)

ลานรับฝากรถมอเตอร์ ไซค์ (เสาธงกลาง)

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

แผนเดินงานรถคอนเทนเนอร์ โซน ถนน บางนา- การ์ เด้นท์ ถนนเสาธงกลาง - บัวโรย
ชื่อบริษทั
บ.เอส แอนด์ พี (S&P)

วันที่จัดเก็บ

ที่อยู่

แผนเดินงานรถคอนเทนเนอร์ โซน ถนน บางนา- การ์ เด้นท์ ถนนเสาธงกลาง - บัวโรย
ชื่อบริษทั

เบอร์ โทรศัพท์

วันที่จัดเก็บ

ที่อยู่

ทุกวัน

86 ม.4

บ.เอส แอนด์ พี (S&P)

ทุกวัน

86 ม.4

บ.มูราโมโต้ 2

จ,พ,พฤ,ส

1 ม.6

ตลาดเกษมสุข

จ,พฤ

บ.มูราโมโต้ 3

อ,ศ

99/7 ม.3

บ.อ๊อคต้าฟู้ดส์

อ,ศ

88/88 ม.3

บ.ทีเอส (TS)

จ,พ,ศ

954-961 ม.15

บ.ซิกม่า

อ,ศ

99 ม.4

บ.เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์

จ,พ,ศ

225/10 ม.1

บ.ล็อคไทยโอโรเทกซ์

ส

229,229/6-9 ม.2

บ.เอส เอ็น ซี SNC2

พ

128/888 ม.1

บ.แพรคติคมั

หอพักไทยอกริ ฟู้ดส์

ส

155/1 ม.1

บ.สยามคอนเทนเนอร์

รอโทร

102 ม.2

บ.โอลิค

พฤ

592 ซ.ไทยประกัน 2 ม.15

บ.อิเทอนอลเรซิ่น

รอโทร

29 ม.5

ด่านศุลกากร

จ

102 ม.2

บ.ไฮเทค อีลาสโตเมอส

รอโทร

ทุกวันที่ 1,10,20 ของทุกเดือน 43 ม.4

บ.พานาโซนิ ค

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน 101 ม.2

บ.มาตเตอร์วดู ส์

รอโทร

บ.อินเตอร์ ทูล 1

ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน 907 ม.15

บ.กูเ้ กียรติบรรจุภณั ฑ์

รอโทร

59/5 ม.3

บ.อินเตอร์ ทูล 2

ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน

บ.จี วี ซี GVC

รอโทร

299 ม.7

บ.สี กปั ตัน 1

ทุกวันพฤหัส สัปดาห์ท2ี่ และ4

บ.วี ซี VC

รอโทร

171 ม.7

908 ม.15

บ.สี กปั ตัน 2

รอโทร

บ.ซี บี แทค

รอโทร

109/108-111 ม.2

วัดเสาธงนอก

รอโทร

บ.สุวรรณภูมิฮอนด้า

รอโทร

111 ม.4

บ.ไทยโตโยรับเบอร์

รอโทร

บ.เอ็น แอล ชานิทารี่ ฟิตติง้ NL

รอโทร

103 ม.2

บ.สยามซานซิ น

รอโทร

บ.เพอเฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป

รอโทร

บ.แบล็ค แจ๊ค อินดัสเตรี ยล

รอโทร

124 ม.2

เอแอนเอสไทยเวิร์ค (โรง 1)

รอโทร

บ.แสงเจริ ญทูล

รอโทร

102 ม.2

เอแอนเอสไทยเวิร์ค (โรง 2)

รอโทร

912,912/1 ม.15

เบอร์ โทรศัพท์

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนนิคมอุตสาหกรรม เอ็มไทย และหมู่ที่ 1
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

บ.TOYOTA (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

ห้างเทสโก้โลตัส (ทุกวัน)

เซเว่นเอ็มไทย ( จ , ศ )

บ.รอนด้า 1-2 ถุง ** (อ,พฤ,ส)

บ.อเมริ กนั ฟิ ล (จ,พฤ,ศ)

หมู่บา้ นบางพลีสเตชัน่ (จ,พฤ)

เซเว่นเอ็มไทย (จ,ศ)

บ.รอนด้า 1-2 (ถุง) (อ,พฤ,ส)**

สระว่ายน้ า ( จ, พ , ศ )

ตึกมาลีรมย์ (อ,ศ)

สุเหร่ าบ้านไร่ (พ)

บ.รอนด้า** 1-2 (ถุง) (อ,พฤ,ส)

สะว่ายน้ า (จ,พ,ศ)

ร้านมุมไม้หมูกระทะ (อ,พฤ,ส)

บ.อเมริ กนั ฟิ ล (จ,พ,ศ)

สี่ ศอกซอย 1 (อ)

บ.แพกร์ แอร์ เอ็มไทย (พ)

ร้านมุมไม้หมูกระทะ (อ,พฤ,ส)

บ.อเมริ กนั ฟิ ล (ถุง) (จ,พ,ศ)

บ.สยามโฟมแพค (ส)

หมู่บา้ นเอ็มไทย 9 ซอย (จ,ศ)

ร้านมุมไม้หมูกระทะ (อ,พฤ,ส)

บ.S.K.I (พ)

หมู่บา้ นกราฟฟิ กเพรส (พฤ)

หมู่บา้ นเอ็มไทย 9 ซอย (จ,ศ)

ศูนย์โชว์รูม ISUZU (อิซูซุ) (ส)

บ.บางพลีสเตชัน่ (จ,ศ)

สี่ ศอกซอย 3 (อ,ศ)

บ.ซิ นิช เพาเวอร์ (พ)

หมู่บา้ นนิ วส์ไตร์ (พฤ)

บางพลีสเตชัน่ (จ,ศ)

สี่ ศอกซอย 2 (ส)

หมู่บา้ นกราฟฟิ กเฮ้าส์ (จ)

บ.ดีเอฟซี (DFC)โรงซอส (อ,ศ)

บ่อบาบัดน้ าเสี ย (พ)

หมู่บา้ นบิสเน็ตทาวน์ (พฤ)

หมู่บา้ นกราฟฟิ กเฮ้าส์ (จ,ศ)

หน้าหอพักเฉลิมศรี (ใต้สะพานกลับรถ สี่ศอกฝั่งตึกมาลีรมย์)

บ.เดอะสกายโปรดักท์ 382/41 (จ)

บ.วิจิตราภรรังสี (อ)

บ.ไทยฟู๊ ดโค้ตติ้ง (พ)

หน้าคลีนิกทันตกรรม เลิฟวิ่งเอนท์ (พฤ)

บ.ดี.เอฟ.ซี . (โรงซอส) (อ,ศ)

บ.ศิริธนา (ส)

บ.เอสเอ็มเรสซิสเดนซ์

บางบ่อปั๊ มแก๊ส (อ)

บ.สยามซันวา (พ)

บ.แอลเอสไทย จก. (พฤ)

บางบ่อปั๊ มแก๊ส (อ,ศ)

บ.ไดนามิค (ส)

บริ ษทั อิเคมิตสึ

หอพักปั้ นหยา (อ.ศ)

บ.ไทยยานากาวา (พ)

บ.747 อุตสาหกรรม *ทุกสิ้ นเดือน

หอพักปั้ นหยา (อ,ศ)

เยส เวิร์ก (ส)

แคชชู (อ)

บ.โอ.อี.ไอ. 1 OEI (พ)

บ.เคพีอี เมดดาทรอนิ กส์ (พฤ)

ซอยวรมน (ศ)

บ.ตั้งฮวด (ส)

บ.SGI 110/10-12 (อ)

บ.ธนูลกั ษณ์ (พ)

บ.ซี .อี.ดับบลิว เอ็นจิเนี ยริ่ ง (พฤ)

บ.โซลเทคไทย จก. 229/103 (ศ)

PKT โรงยาง (ส)

ปั๊ มแก๊ส ป.ต.ท. (อ)

บ.ฮาชิโมโต 204/955 (พ)

ร้านทองซังเซงเฮง บิสซิ เนสทาว ซ.3

บ.คูเน่ (ศ)

145/6 หมู่ 1

บ. สวอน โลจิสติกส์ (อ)

บ.ยาซากะ 204/954 (พ)

215/3 หมู่ 1

บ.ทิพย์โมเดิ้ร์น (ศ)

128/285 หมู่ 1

บ.ฟาราเทค (อ)

204/958 ,204/959 (พ)

204/952 หมู่1

บ.วาย.เอ็น.ที.เอ็นจิเนี ยริ่ ง (ศ)

130/1 หมู่ 1

โมวิกอินเตอร์ คอนเนคชัน่ (อ)

บ.ไอทูยาโมโต้ (พ)

999/24

บ.โอเอสเค (O.S.K.) (ศ)

149/5 หมู่ 1

สิ นวัฒนาค้าส่ ง (128/677) (อ)

บ.สหมิตรโมลด์ (พ)

167/3

บ.เจ.เอส.บี.วาย. (ศ)

149/19 หมู่ 1

บ.เมคคานิ ค (อ)

บ.ท๊อปอิสซี่ (พ)

128/889

บ.ทรัพย์แทคน์ (ศ)

185/8 หมู่ 1

บ.บีซีอินเตอร์ พาร์ ท (อ)

บ.มีดีบรรจุภณั ฑ์ (พ)

128/899

เอ็มเอเอสชิ นไทย (ศ)

149/7 หมู่1

บ.สุ กิจวิศวกรรม (อ)

204/956 (พ)

บจก.เจเอสบีวายส์ ไฟเบอร์ กลาส (ศ)

185/3 หมู่1

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนนิคมอุตสาหกรรม เอ็มไทย และหมู่ที่ 1
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

บ.ซี อีเมคเอ็นจิเนี ยริ่ ง (อ)

บ.คอสโม่โมล์ (พ)

บ.โอชาฟูดส์ (ศ)

139/5 หมู่ 1

บ.ชินเจริ ญอินเตอร์ เคม (อ)

244/24 (พ)

ซ. คลองเจริ ญราช (ศ)

185/1 หมู่ 1

บ.โอกาว่าฟอร์ จิ้ง (อ)

224/17 (พ)

หอพัก 100 หมู่ 16 ( ศ)

185/5 หมู่ 1

บ.นิ วอินเตอร์ ไทยประกัน3/3 (อ)

บ.STK ปาร์ ค (พ)

โรงเรี ยนคลองเจริ ญราชฎร (ศ)

185/7 หมู่ 1

กิจธนวรรณ (อ)

บ.เอโมลด์ (พ)

หอพักสี ชมพู รร.คลองเจริ ญราช (ศ)

185/4 หมู่ 1

899/49 *บ.กฤษณามาร์ เก็ตติ้ง (อ)

บ.ฟอร์ เวิดพีซิชนั่ (พ)

บ.โออีไอ 2 เซเว่นซี (ศ)

149/20 หมู2 1

บ. เอพีสยาม (อ)

บ.สยามสเป็ คคูสยาม (พ)

สหออโตพาส (ศ)

บ.ไทยเมททอล อิมเพ็ดส์ (อ)

บ.ไทยอิททรี ทเ์ ม้นท์ (พ)

บ.มานะกิจ (อ,ศ)

บ.มานะกิจ (อ)

อาคารเบอรี่ (พ)

บ.ปาทัช

บ.บีเอ็มเอสซี BMSC (อ)

บ.ซิ ต้ ีพาร์ คสตีล (พ)***

บ.สยามโมลด์

หจก.ประเสริ ฐออโต้ 128/217 (อ)

บ. เจ.ที (ประเทศไทย) จก. (พ)

บ.สยามซี เนเตอร์

หจก.ทีแอนด์ทีโพลีเมอร์ 899/1 ม.15

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก (พ)

บ. ช.เพชรสัมฤทธิ์ จก. 899/3 ม.15 ไทยประกัน ซ.44

244/11 ม.1 (ตรงข้ามลิฟแก้ว) (พ)

ร้านกรณ์ไพบูลย์ ไทยประกัน 3

บ.ซัง มูน ดัง จากัด (พ)

ห้างหุ ้นส่ วนประทีบ คอนกรี ต ไทยประกัน 3 บ.ไทยซันโด๊ะ (พ)
บ.นาโนมิเรอินดัสตรี

บ.เอ็กตร้า พรี ซิชนั่ พาร์ ท จก. (พ)

บ.ลูโบ่ เอเชีย

บ.เค.เอ็ม อุตสาหกรรม เครื่ องเขียน (พ)

บ.นิ ปปอนเพลส

หน้าบ้าน 382/25 ซ.ซิ ต้ ีพาร์ ค (พ)

บ.B P K โลหะกิจ ไทยประกัน27

130 /10 ม.1 เข้าตรงโลตัสโรงเหล็กซิต้ พี าร์ค (พ)

หอพักมีสุข

บ.พาพรชัย (พ)

บ.เอ็มเอ็น ออโต้พาร์ ท

บ.เอ็คเซล เพรส (พ)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนนิคมอุตสาหกรรม เอ็มไทย และหมู่ที่ 1
วันจันทร์

วันอังคาร
บ.ลิ้มเจริ ญ การชุบ
บ.ไทยนิ โชอิ
บ.สยามลักษณ์เทรดดิ้ง

บ.ปาทัช
517/1 ไทยประกัน ซ.25 (ข้างบ.ภูมิเศรษฐ์)
บ.เอส.เอ็ม.แอล
บ.สยามโมลด์
บ.สยามซีเนเตอร์

วันพูธ
บ.RLC Recyling เอ็มไทย

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

สี่ศอกฝั่งตึกมาลีรมย์)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด กม.23-25
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุ กร์

วันเสาร์

ซ.ซีบีแทค (จ)

หน้าถนนบางนา-ตราด (ทั้งหมด) (อ)

บ.วอลโว่ (พ,ส)

บ.โบการ์ ทลินเจอร์ ซ.24 แลนด์ (อ,พฤ,ส.)

หมู่บา้ นออคิด

บ.โบการ์ ทลินเจอร์ (อ.พฤ.ส)

ซอยคลองมหาชื้น (จ)

บ.คูโบต้า (อ)

บ.อนันตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ (พ,ส)

บ.เมโทรสปิ นนิ่ง ซ.24แลนด์

หอพักถุงทองอพาร์ ทเม้นท์ (ออคิด)

บ.วอลโว่ (พ,ส)

ซอยแฟมิรี่ (ทั้งซอย) (จ)

อาคารศิริกมล โฮลดิ้ง ถ.บางนาตราด (อ)

ใต้สะพานลอย ทางเข้า อบต.

18/2 บ้านพักคนงาน

43/4 ม.8 คลองบางกระเทียม

บริ ษทั อนันตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ (พ,ส)

บ.แฟมิลี่ คอร์ปอเรชัน่ จก. (จ)

บ.เวิร์ทเก้น ถ.บางนาตราด (อ)

หอพักปิ ยะภรณ์ 42/1 ม.7 (พ)

9/24 แลนด์

108 ช๊อป

คอนโดลิฟท์แก้ว 130 ถัง (พ,ส)

ตลาดนัดตรงข้ามไทยประกัน

บ.เคพีอีเอ็นจิเนี ยริ่ ง (นาแสง) (อ)

บ.เอสเอ็นรวมจักรกล (พ)

19/1 24แลนด์

บ.ไหมทอง

โครงการบางกอกฟรี เทดโซน (ฝั่งขวา DHL)

บ.ยนตรชัยกลการ หน้าซอยมินิป้ ั ม

ซอย.เสาธงนอก (อ)

คอนโดลิฟท์แก้ว 130ถัง (พ,ส)

ศิวาภรณ์อพาร์ ทเม้นท์

ซ.คลองบางกระเทียม

17/4 หมู่ 6

บ.ศรี ยทุ ธไกล หน้าซอยมินิป้ ั ม

ชุมชนหลังวัดเสาธงนอก (ทั้งหมด) (อ)

ตลาดข้างเซเว่น หน้าคอนโดลิฟท์แก้ว (6ใบ)

93

24/4 ซ.ปู่ วิงวอน คลองบางกระเทียม

บ.แอลพีเอ็มคอนสตรั่นชัน่

ซอย มินิป้ ั ม

ตลาดนัด เสาธงนอก (อ)

บ.มิตซู รุ่ งเจริ ญ (พ)

93/1

บางพลีโฟคลิฟ

135/51

โรงเรี ยนวัดเสาธงนอก (อ)

บ.ฟอร์ด รุ่ งเจริ ญ (พ)

94

ซ.โกตี๋

135/47

ชัญญาคลิกนิ ค (อ)

บ.สกุลวิทย์ (พ)

51/2 ห้องแถว

ซอยดราก้อน

135/46

บ.โบการ์ ทลินเจอร์ ซ. 24แลนด์ (อ,พฤ,ส)

17 ม.6 24แลนด์

หน้าไซส์งานก่อสร้าง ซ.ดรากอน (6ถัง)

135/45 บ.เอสทีอาร์เอสสตีล

บ. TOA (อ,ศ)

24/16 24แลนด์

ปั๊ มเชล

135/42 บ.ศิริลกั ษณ์ พลาสติก

บ.บางกอกสตีไวร์

บ.ดายส์ซิส จากัด

135/43 บ.โตโย เทคโน (ไทยแลนด์)

บ.โบแพค

ห้องแถววีพีโลหะกิจ

135/40

บ.ไดชินโปรดักส์

ซ. ข้างวีพีโลหะกิจ

135/41

24/43

บ.เทนคอน

บ.ฟูโกโตะ

24/42

บ.ผลิตภัณฑ์พลาสติก

135/35 บ.ซี.เอ็น.โลจิสติกส์

24/41

บ.ซี เอสเอ็นจิเนี ยริ่ ง

135/34 บจก.เนจิสกรู

24/40

เอสดับบลิวทีไออินเตอร์ ไพรส

บ.เคโซลูชนั่

05-มี.ค.

โมเดริ นเทสโปรดักส์

135/31 บ.ไอออนลาเท็กไทย

24/39

ร้านขายของเก่าบุญเจริ ญ

บ.ซี .พี.เค พรี ซิชนั่

บ.เบสเอ็นจิเนียริ่ ง

บ.ไฮเทคนิ ชชู

135/24-29 บ.เอยูเอ็นแอนด์ดี 16ถัง

24/74

หน้าถนนบางนา-ตราด อ,ศ

บ.เอส.ซี.พี พรี ซิชนั่

24/73

บ.โบการ์ ทลินเจอร์ (อ,พฤ,ส)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด กม.23-25
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

135/16 บ.ทิมพาโนอินเตอร์ พาท

24/71

เอชีย แมทธิ เรี ยล

24/70

135/12 อมร จิวรี่

ไดกิ เอ็นจิเนี ยริ่ งไทย

135/8 โกดัง โอยูไอ

สยามทนภัณฑ์ แพคเกจจิ้ง

135/7-6

สยาม ซีเอ็นซี 24/87

135/5

24/84

บ.ไพรมัส

ไฮแมช CNC
24/65
24/88 เพาเวอร์ วีชนั่ อุตสาหกรรม
24/91 อีซีโก้
24/61 สยามมุง้ ลวด
สุ พรี มแอสโซซิ เอท
24/35
บ.ยูเนี่ยนพรี ซีชนั่
บ.กรี นคอลลิต้ ี
ไทย-เยนเนอเรเตอร์
24/29
KMC เคเอ็มซี
24/52 บ.แอ็คมี สเปเชียล
ซิ งเทค จากัด 24แลนด์
บ.เอส.เอส.เอ็ม
24/49
24/23 ASB
24/20

วันศุ กร์
บ. TOA (อ,ศ.)

วันเสาร์

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซนบริเวณ ถนนบางนา - ตราด กม.23-25
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

24/17
หน้าบ้าน 50/2 ซ.24แลนด์
บ.ทองคาเปลวตราช้าง
บ.เคฟลาร์ 24/81-82 (24แลนด์)
บจก.จิรคร 24/44-5 (24แลนด์)
บ.เฟิ รส์ท พรี ซีชนั่
บ. วิฑูรย์ เอ็นจิเนียริ่ ง
บ.สตรี ท เทคโนโลยี (ในวงเวียน)
บ.ซัมมิทกรุ๊ ป (พฤ)

วันศุ กร์

วันเสาร์

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซน ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 2,16,17
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์

หอพักแฮปปี้ เพลส 148 ม.2

ซ.วินเดอร์ ทั้งหมด ( อ )

หมู่บา้ น เทพารักษ์ กม .25 (ทั้งหมด) บ.เน็กโฟโมลด์ (จ,พฤ)

หอพักแฮปปี้ เพลส148 ม.2 (จ,ศ)

โครงการบางกอกฟรี เทดโซน (ฝั่งซ้าย)

โลตัสแสงตะวัน

วินดี้สปอร์ต ( อ,ศ )

บจก.โมลน และสโลนส์

บ.ฟรอคเฟรช (จ,พฤ)

โลตัสแสงตะวัน (จ,ศ)

ปราณี อิ่มใจ

ตลาดนัดแสงตะวัน

บ.เจริ ญลาภออโต้พาร์ท ( อ, ศ)

บจก.เจดับบลิวเอส

บ.เอฟทีจีเอ็นจิเนี ยริ่ ง (จ,พฤ)

ตลาดนัดแสงตะวัน (จ,ศ)

103/5 หมู่ 2

หมู่บา้ นแสงตะวัน

บ.555 หมู่17 ( อ )

หจก.ว.ประทีปเครน

ซอยธรรมศิริ

ตลาดนัดทอนแสง (จ,ศ)

หน้าสานักแค้มคนงานเทพารักษ์

บ่อปลาจิราภา

บ.สิ นไทยสเปเชียลสตีล ( อ )**

บ.วาเพา

บ.เจริ ญชัยสแตนเลส

วินดี้สปอร์ ต ( อ,ศ )

189 หมู่ 2

ตลาดนัดทอนแสง

บ.เอ็นโอไอซัพพลาย ( อ )

บริ ษทั โปมีมบิลเดอร์

บ.ยูไอเอ็นจิเนียริ่ ง

บ.เจริ ญลาภออโต้พาร์ ท ( อ, ศ)

ไซส์งานก่อสร้างซ.แสงฟ้า(บ.เค.ยูเอส)ไทยทากาซาโก

บ.สยามฟอจิง้ ( อ )

69 หมู่ 16

บ.รอ๊คกรุ๊ ป 1986

โรงแรมปาริ สโน่ ( อ, ศ )

หมู่บา้ นเทพารักษ์ - ชายคลอง

บ.สยามมาเทค ( อ )

159/1 หมู่ 16

บ.ไทยูริเทน

ซอยบางพลีพฒั นา (อ,ศ)

หมู่บา้ นเทพารักษ์ โครงการ 9

โรงแรมปาริ สโน่ ( อ, ศ )

89/9 หมู่ 17

บ.เฟอร์ โกอตสาหกรรม

หมู่บา้ นกิตตินคร ซ.บางพลีพฒั นา (ศ.)

บ.บี.พี อินเตอร์พลาส จากัด

589 ม.17 โกดังเก็บของ ข้างปาริ สโน (อ)

103/41 หมู่ 17

หอพักไทยูริเทน

บ.เจพี โค้ทติ้ง จากัด

บจก.เกรทวอล ฯลฯ ซ.วินเนอร์ ( อ )

บ.ซีลพรี ซีสชัน่

บ.ทีเอ็น ซอฟแคร์ โปรดักส์

หอพัก 559 ซอยวินเนอร์ (อ)

พุทธรักษา

บ.แอร์ซีเอ็กเพรส

บ.ไทยณัชวัฒน์ *ใหม่ (อ)

บ.วาริ นทร์ฟตู๊

บ.เน็กโฟโมลด์ (จ,พฤ)

บ.คิ้มการช่าง ( อ )

29/14-29/19 ซ.ธรรมศิริ

บ.ฟรอคเฟรช (จ,พฤ)

ซ.บางพลีพฒั นา ( อ )

บ.ไทยเคเค

บ.เอ.บี.เอส ABS

บ.จินฟง พรี ซีชนั่ ซ.บางพลีพฒั นา ( อ )

บ.สเปเชี ยลโค้ทติ้ง

บ.ไทยถาวรสุข

บ.ยูไนเต็ดแก๊ส

บ.จี ฟู (คิงคอง)

ซอยผูใ้ หญ่บา้ น ธรรมศิริ

บ.เอฟทีจีเอ็นจิเนียริ่ ง (จ,พฤ)

บ.สหะการโลหะ

ยูไนเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรซ์

ยูไนเตรดคอยเซ็นเตอร์

เอสบีโคทติ้ง

บ.เอเชี ยโพลีคอม

บ.ไทยอิชิอิเลคโทรนิค

หจก.พงศ์ประเสริ ฐ 57/31 ม.5

บจก.ซีเอ็นเค

หอพัก 29/20 ม.5 ซ.ธรรมศิริ 3ถัง

อินเตอร์ไทย
โกดังลักกี้
บ.โกบอลอีเลคทริ ค
บ.NSA
หอพัก NL(เฟรชมาร์ท)
บ.คาเนมัทสุ สเปเชียล สตีลเซอร์
บ.ลอว์สนั 108 ร้านสะดวกซื้ อญี่ปุ่น

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซน ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 2,16,17
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

เซเว่นวโรชา

หมู่บา้ นบารเมษฐ์ (อ)

ห้างโลตัสเอ็กเพรทไทยประกัน (พ, ส) หมู่บา้ น กฤษณา เฮ้าส์ (จ ,พฤ)

บางบ่อรี ไซเคิล

ริ มถนนหน้า ม.บารเมษฐ์

บ.แสตนดาร์ต ( พ,ศ )

บ.วินแก๊ส จากัด

บ.ไทยพีเจ้นท์(ถุง) ( อ )

หอพัก ในซอยแสตนดาร์ต (พ)

หน้าหมู่บา้ นกฤษณาเฮ้า ( จ ,พฤ)

เพอร์ เฟคคอมพาเนี ยนโรงทดลอง (อ,พฤ) บ.พีควอลิต้ ี ( พ,ศ )

หมู่บา้ นกฤษณาเฮ้า ( จ ,พฤ)

โรงงานทาที่นอน 128/570 ม.1 ไทยประกัน 2 (อ)

หน้าหมู่บา้ นวโรชา (จ,พฤ)

วันศุกร์

วันเสาร์

หมู่บา้ นกัลปพฤกษ์ เพิ่มสุ ข

128/234 , 236

หมู่บา้ นวโรชาโครงการ 4 (จ ,พฤ)

หมู่บา้ นกัลปพฤกษ์ สหชัย

ร้านค้าข้าง บ.พรไพบูลย์

บ.แอดว๊านฟาร์ ม่า (จ,พฤ)

หมู่บา้ นกลัปพฤกษ โซน 3

บ.พรไพบูลย์

บ.ไทยพีเจ้นท์ (ถุง) (อ ,พฤ)

บจก.เสริ มสุ ขศรี แมนชัน่ (อ.ศ)

128/187 ตรงข้าม บ.พรไพบูลย์

รร.ชนิ ดา (พ )

เพอร์ เฟคคอมพาเนี ยนโรงทดลอง(อ,พฤ)

บจก.เสริ มสุ ข เรสซิ เดนท์(อ.ศ)

บ.เดสเซล

ถัดจากโรงงานทาที่นอน

เจเนอรัล ( พ )

บ.W.M.I. (อ.พฤ)

ทิพย์ธีราอพาร์ ทเม้น (อ.ศ)

อาพาร์ ทเม้นคาพึงเพลส

หมู่บา้ นวโรชาโครงการ 4( จ ,พฤ)

บ. WMI ( อ,พฤ)

บ.กรุ งเทพเหล็กกล้า ( พ )

บ.สยามฟูโกกุ (พฤ)

T S แมนชัน่ (อ.ศ)

อาพาร์ ทเม้นคาพึงเพลส 2

บ.เคดับบิวอี K.W.E.

บจก. เสริ มสุขศรี แมนชัน่ (อ,ศ)

หน้า บ.พานาโซนิ ค ( พ )

ร้านค้าข้างวุฒิชยั (พฤ)

หอพักสยามแมนชัน่ (อ,ศ)

บ.ยูนิคแพ็คเกจจิ้ง

บ.ทูไทเกอร์ พร็ อพ (MSสหกิจ)

บจก. เสริ มสุข เรสซิ เดนท์ (อ,ศ)

ร้านค้าข้าง บ.พานาโซนิ ค ( พ )

บ.วุฒิชยั โปรดิ้วส์ (พฤ)

บ.DPN ทรานสปอร์ต

ทิพย์ธีราอพาร์ทเม้น (อ,ศ)

หมู่บา้ นเทพารักษ์ โครงการ 14 ( พ ) บ.ชาติสิริอุตสาหกรรม(ถุง) (พฤ)

บ.ทาโคเทค ด้านหน้า 2ถัง

กมลสิ นทรัพย์

T S แมนชัน่ (อ,ศ)

ทับทองอพาร์ ทเม้นท์ ( พ )

บ.ฟูจิคทั ทิ่งทูลส์ *ใหม่

บ.ทาโคเทค ด้านหลัง 4ถัง

บ.ที.เอ็น.สตีล

บ.ปรี ชานนท์ (PAM)

ซอยโกดัง 9 โรง (ทั้งซอย) (พฤ)

บ.ชิ บาตะ (พฤ)

บ. ตั้งพิริยะ

ร้านซ่อมหน้าสุ เหร่ า

บ.โปรแมค พรี ซีชนั่

ซอยกุโบ (ทั้งซอย) (พฤ)

บริ ษทั ยูไอทรัคก์กิ้ง (พฤ)

JAL อพาร์ ทเม้น

30/6 ม.2

บ.ไลท์เฮ้าส์ เอเชี ย168-169 ซ.1/11

ซ.กังวาน-อพาทเม้นท์ กุโบ

บ.จี อาร์ พี ไฮเทค (พฤ)

บ.วีโอลา 129/890

ที เอ็น เอ

บ.เอชเอส-ลูฟท์ฟิลเตอร์ ซ.1/11

78/2 ตรงข้าม บ.ทับทอง

บ.นารุ่ งอุตสาหกรรม 927 ม.15 (พฤ)

บ.โพลิยรู ี เทรน 128/275

บ.มหาเจริ ญ BVC

บ.พรสิ นเพลส 128/264

ร้านอัดฉี ดโค้งแก้ว

บ.ไดริ กิ ( 1ถัง ) (พฤ)

หอพักไทยประกัน1/1 เลขที่789

ซอยคลองปั้นหยา

บ.โกลด์ โมลด์ แอนด์ พาร์ท ไทยประกัน 1/10

บ.ดายซิส

พีพี แมนชัน่ ไทยประกัน 1/1

ร้านยาง

ก่อนเข้าไทยประกัน ซอย 3

บ.เอสซี จี นิ ชิเร โลจิสติกส์ (พฤ)

999/17 ไทยประกัน1/6 วาสนา

NL

หอพักสยามแมนชัน่ (อ,ศ)

บ.ติ่งเฟิ่ ง (พฤ)

ไทยฮาร์ ดเน็ต เซอร์ วิส

บ.ช.รับเบอร์

บ.อักโซโนเบล

บ.อุตสาหกรรมจอบไพศาล

บ.แอดว๊านฟาร์ม่า (จ,พฤ)

ร้านครัวส้มตา ไทยประกัน 1/4

ที เอส สตีล

หอพักคุณภัทรมณ (ข้างบ่อขยะเก่า) (3ใบ)

หจก.ประดิษฐ์ เอ็ทซิพิชนั่

หอพักธนสร 415/1 ไทยประกัน 1/1 (7ใบ)

แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย โซน ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 2,16,17
วันจันทร์

วันอังคาร

วันพูธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

วันเสาร์
128/266 ซ.ไทยประกัน 1/4
หอพักถุงเงินตรา ไทยประกัน 1/2
ห้างโลตัสเอ็กเพรสไทยประกัน (พ,ส)
บ.แสตนดาร์ ต (พ,ส)
บ.พีควอลิต้ ี (พ,ส)
รร.ชนิดา (พ,ส)
บ.เจเนอรัล เคมีคอล (พ.ส)

ม.14

อบต.ศรีษะจระเขนอย

ม.13

ม.12
อบต.ศรีษะจระเขใหญ
อบต.ศรษะจระเขใหญ

ม.10

ม.11

ม.3

ม.9

ม.8

ม.4
ม.7

ม.1

ม.6
ม.5

ม.15
ม.16

ม.17
ม.22

ราคากลางและกาหนดขอบข่ายการดาเนินงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ราคากลาง 1,208.-บาท/ตัน งบประมาณ 27,000,000.-บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน-)
การกาหนดขอบข่ายการดาเนินงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย
๑. ลักษณะงานทั่วไป
ก) การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเอกสารนี้จะครอบคลุมถึง
การให้บ ริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจการค้าทุกชนิด
รวมทั้งอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรรและชุมชน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข) การขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้จากสถานที่ที่กล่าวไว้ในข้อ ก) ด้วยรถจัดเก็บที่กาหนด
ไว้ในสัญญา ซึ่งจัดหามาโดยผู้รับจ้าง ไปส่งยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของผู้รับสิทธิหรือที่ผู้รับสิทธิได้จัดหามา
๒. คาจากัดความ
ในเอกสารนี้ถ้อยคาหรือข้อความต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีที่เนื้อหา
ของสัญญา จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ก) “องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ซึ่งเป็นผู้ให้
สิทธิตามสัญญา
ข) “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็นคู่สัญญา
เพื่อได้รับสิทธิทาการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามสัญญา
ค) “ผู้รับบริการ” หมายถึง บุคคลผู้ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ง) “สัญญา” หมายถึง สัญญาให้สิทธิจัดเก็บขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับ
ผู้รับจ้าง
จ) “เขตพื้นที่ตามสัญญา” หมายถึง พื้นที่ของงานตามที่ปรากฏใน ภาคผนวก ข ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องให้บริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย ตามเงื่อนไขที่ระบุสัญญานี้
ฉ) “การจัดเก็บ” หมายถึง การจัดเก็บขยะมูลฝอยและนาไปกาจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ช) “ขยะมูลฝอย” หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุง พลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ เศษไม้ ทั้งที่เป็นมูลฝอยธรรมดา มูลฝอยอุตสาหกรรม รวมถึงมูลฝอยอันตราย
ที่เกิดจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ซ) “ใบคาร้องขอรับบริการ” หมายถึง หนังสือแสดงความจานงของผู้รับบริการจัดเก็บขยะ มูล
ฝอย
ฌ) “ผู้ ต รวจงาน” หมายถึ ง ผู้ ค วบคุ ม งานที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมอบหมายให้ ไป
ประสานงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยทาหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามที่ระบุในเอกสารประกวดราคาหรือสัญญานี้

๓.ปริมาณขยะมูลฝอย
การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จะไม่มีการจากัดปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บต่อโรงงาน, สถาน
ประกอบการ ดังนั้ นผู้ รับจ้ างจะต้องทาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามความต้องการของผู้รับบริการ และตาม
รายชื่อผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง ให้ดาเนินการจัดเก็บเพิ่มเติมโดยไม่มีเงื่อนไข ใน
กรณีที่เกิดการรั่วไหลหรือหกล้นของขยะมูลฝอย, น้าเสีย (ถ้ามี) ผู้รับจ้างต้องรีบดาเนินการทาความสะอาดทันที
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
๔. สภาพสถานที่ให้บริการ
ก) ผู้รับ จ้างจะต้องให้ บริการจัดเก็บมูลฝอยแก่ผู้รับบริการทุกรายในพื้นที่ตามสัญ ญาไม่ว่า
สถานที่ทตี่ ้องให้บริการแต่ละแห่งจะมีระยะทางห่างจากกันมากน้อยเพียงใด
ข) เนื่ องจากสภาพพื้ น ที่ ตามสั ญ ญา มีถนนและซอยแคบ หรืออยู่ในย่านชุมชนหนาแน่ น
จานวนหลายสาย ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่มิให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไปกีดขวางหรือ
มีผลกระทบต่อการจราจรในบริเวณนั้น และจะต้องจัดรถเก็บมูลฝอยให้เหมาะสม
๕. อุปกรณ์การเก็บขยะมูลฝอย
ก) ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งจั ด หารถเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอย ตามจ านวนที่ เพี ย งพอต่ อ การให้ บ ริก าร
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต และพร้อมจะออกปฏิบัติงานได้ทันที และจะต้องซ่อมบารุง รักษารถ
จัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา
ข) รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคันจะต้องออกแบบ ประกอบ และสร้างให้มีลักษณะถูกต้องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค) รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคันจะต้องออกแบบ ประกอบ และสร้างให้สามารถป้องกันการ
ปลิว ตก หล่นของขยะมูลฝอย และการรั่วไหลของน้าเสียขยะมูลฝอย ในขณะทาการจัดเก็บและขนย้ายขยะ
มูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย และจะต้องแยกชนิดรถจัดเก็บตามประเภทของมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอย
ธรรมดา มูลฝอยอุตสาหกรรม และมูลฝอยอันตราย
ง) รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคัน จะต้องมีสภาพดีพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดี
จ) รถจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกคัน จะต้องมีชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้างซึ่งสามารถ
ติดต่อได้สะดวก ติดไว้ด้านข้างของรถในลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย
ฉ) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีพนักงานขับรถ พนักงานประจารถ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย อย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
ช) ผู้รับจ้างจะต้องมีอุปกรณ์เพียงพอ โดยความจุ , ชนิด เพียงพอต่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย
โดยต้องมีไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
- รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย
ขนาด 8 ลบ.ม.
จานวน 3 คัน
- รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย
ขนาด 12 ลบ.ม.
จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะชนิดยกกระเช้า (Hook lift)
ขนาด ๑๐ ลบ.ม.
จานวน 2 คัน
๖. เวลาปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเก็บขนขยะมูลฝอย ตามที่กาหนดไว้ในรายการคุณลักษณะเฉพาะของงาน
นี้ ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องกาหนดเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสมจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่
กอความเดือดร้อนและรบกวนแก่ประชาชน หรือเป็นช่วงเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด และแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความราคาญแก่ประชาชน

๗. มาตรฐานของงาน
ก) ผู้รับจ้างจะต้องทาการเก็บขนขยะมูลฝอยด้วยความเรียบร้อย โดยจะต้องทาการจัดเก็บ
และทาความสะอาดขยะมูลฝอย , น้าเสี ย ที่ตกหล่นอยู่ บนถนน หรือในสถานที่ของผู้รับบริการหลังจากที่
ดาเนินการเก็บขยะมูลฝอยแล้วเสร็จ
ข) ผู้รับจ้างจะต้องพึงหลีกเลี่ยงการดาเนินงานในลักษณะที่จะทาให้เกิดความไม่สะดวกความ
ไม่พอใจแก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น การบริการล่าช้า ไม่ตรงเวลา การปฏิบัติไม่เรียบร้อย พนักงานแสดงกิ ริยา
หรือวาจาไม่สุภาพต่อผู้รับบริการ ตลอดจนการกระทาอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการหาก
ผู้รับจ้างได้รับการร้องเรียน ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนเที่ยง ผู้รับจ้างจะต้องรีบดาเนินการ
แก้ไขทันทีและให้ เรียบร้อยภายในวัน เดียวกัน ที่ได้รับแจ้ง แต่ห ากได้รับแจ้งในช่วงเวลาหลังเที่ยงผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขทันที และให้เรียบร้อยภายในเวลาก่อนเที่ยงของวันรุ่งขึ้น
๘. การขนย้ายขยะมูลฝอย
ก) ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการควบคุมขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปยังสถานที่กาจัด
ขยะ โดยจะต้องจัดเก็บบรรจุขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการปลิว ตก และหล่นของ
ขยะมูลฝอย รวมทั้งการรั่วไหลของน้าเสียจากขยะมูลฝอยในหระว่างการขนย้าย
ข) ในกรณีมีการปลิว ตก และหล่นของขยะมูลฝอยในระหว่างการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยัง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยให้ผู้รับจ้างทาการจัดเก็บขยะมูลฝอยดังกล่าวทันที
ค) พนั กงานขับ รถเก็บ ขยะมูล ฝอยจะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎ
จราจรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานตามสัญญานี้
๙. คุณภาพการขนย้ายขยะมูลฝอยเกินพิกัด
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมมิให้มีการบรรทุกขยะมูลฝอย เกินพิกัดน้าหนักหรือความจุที่กาหนด
ของรถเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งจะต้องควบคุมมิให้มีการขนย้ายขยะมูลฝอยเข้าสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยใน
ปริมาณที่เกินขีดความสามารถของระบบกาจัดขยะมูลฝอยจะรับได้ในแต่ละวัน
๑๐.สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายขยะมูลฝอยที่จัดเก็บมาได้ ไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย ของผู้รับจ้าง
หรือสถานที่ ที่ผู้รับ จ้างกาหนดโดยได้รับ ความเห็ นชอบจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งในกรณี ที่เป็นขยะมูลฝอยอันตราย
ผู้รับจ้างต้องมีระบบกาจัดมูลฝอยอย่างถูกวิธี โดยให้เสนอวิธีกาจัดมาเพื่อพิจารณา
๑๑.เครื่องแบบและบัตรประจาตัว
ก) ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนของผู้รับจ้าง จะต้องสวมใส่เครื่องแบบที่มีชื่อ
พนักงานและผู้รับจ้างบนชุดเครื่องแบบดังกล่าว ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลระบุหรือตกลงไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลก่อนเริ่มดาเนินการ
ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาบัตรประจาตัวพนักงาน ให้แก่ พนักงานของผู้รับจ้างทุกคน โดยบัตร
ประจาตัวพนักงานจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และรูปถ่ายของพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องพกบัตร
ประจาตัวนี้ติดตลอดเวลาการทางาน
ค) กรณีที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้รับบริการร้องขอดูบัตรประจาตัวพนักงานให้
พนักงานของผู้รับจ้างแสดงบัตรประจาตัวดังกล่าว ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ใช้บริการดูทุกครั้งไป
๑๒. สานักงานและอาคารจอดรถ
ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่ทาการถาวรในเขตองค์การบริหารส่ว นตาบล ซึ่งสามารถ
ติดต่องานได้สะดวกโดยจะต้องจัดให้มีโทรศัพท์ติดต่อตามจานวนที่เหมาะสม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประจา

สานักงานตลอดเวลาทางานตามปกติ และจะต้องเปิดสถานที่ทาการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการหรือร้องเรียนได้ ในระหว่างเวลาทางานด้วย
ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีลานจอดรถ หรือสถานที่จอดรถสาหรับรถเก็บขยะมูลฝอยทั้งหมดที่
ใช้ปฏิบัติงานภายใต้สัญญานี้ และจะต้องรักษาให้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะตลอดเวลา
๑3. การปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้พนักงานมีการดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการทางาน หรือก่อให้เกิดเหตุราคาญ หรือทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ผู้รับบริการ ตลอดจนใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ผู้
รับ จ้ างจะต้องมีมาตรการตักเตือนและลงโทษพนักงานที่กระทาการในลั กษณะดังกล่ าวและแจ้งหนั งสื อให้
องค์การบริหารส่วนตาบลทราบด้วย
๑4. การตรวจสอบและควบคุมงาน
ก ) ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ให้ มี พ นั ก งานควบคุ ม งานประจ าเขตพื้ น ที่ ต ามสั ญ ญา เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ล
ปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อประสานงานกับผู้ตรวจงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาของพนักงาน
ดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบด้วย
ข) องค์การบริหารส่วนตาบลจะจัดให้มีผู้ตรวจงาน เพื่อทาการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล้วงหน้า
๑5. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ก) ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทาความเข้าใจถึงบทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับ อนุญ าตให้มีสิทธิจัดเก็บซึ่งรวมถึงการให้ บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถาน
ประกอบการและโรงงานทั้งหมดในเขตพื้นที่ตามสัญญา ฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดทางแพ่ง
และอาญา และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าเสียหาย
ดังกล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล เพิ่มเติมจากค่าสิทธิที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ข) ผู้ รับ จ้ างต้องศึกษาและทาความเข้าใจสาระส าคัญ ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใ นพระราชบัญ ญั ติ
สาธารณสุข พุทธศักราช ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมือง
พุทธศักราช ๒๕๐๓ และข้อบัญญัติเรื่องการกาจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีประกาศใช้เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาของสั ญญานี้ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ดังกล่าวโดยเคร่งครัดในทุกกรณี
ในกรณีที่มีผู้เหมารายอื่น เข้ามาดาเนินการในพื้นที่ของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อองค์กรบริหารส่วน
ตาบลโดยทันที เพื่อองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้แจ้งความและดาเนินการทางกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิโดยทันที
๑6. การร้องเรียน
ก) ผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเพื่อได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ
ข) เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตาบล จะทาการติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ประกอบในการประเมินผลงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งการลงโทษปรับ
หรือยกเลิกสัญญา

ค) ผู้รับจ้างจะต้องทาการรายงานการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมทั้งวิธีการและผลของการ
ดาเนิ น การแก้ไขในแต่ ละกรณี โดยผู้ รั บ จ้ างจะต้องพร้อมเสมอที่ จะให้ องค์ การบริห ารส่ วนต าบลเข้าท าการ
ตรวจสอบได้
๑7. การชดใช้ความเสียหาย
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีมาตรการหรือระบบการทางานที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้างจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้รับบริการ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ
แก้ไข หรือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแทนองค์การบริหารส่วนตาบล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น
๑8. ค่าปรับสาหรับงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในกรณีที่ผู้ตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตาบลตรวจพบ หรือได้รับคาร้องเรียนจากผู้ขอรับ
บริการและตรวจพบว่าการให้บริการของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในรายการลักษณะเฉพาะ
ของงานนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่องแล้วสรุปรวบรวมเป็นรายเดือน เพื่อนาไปคิดคานวณเป็นค่าปรับ
ให้นับความบกพร่องของงานเป็นจานวนครั้ง โดยนับช่วงของถนน ซอย หรือสถานที่ที่ระบุไว้ตาม
รายงานการปฏิบัติงานประจาวัน ถ้าหากไม่มีการจัดเก็บขยะทั้งหมด หรือจุดใดจุดหนึ่งในช่วงถนน ซอย หรือ
สถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของงาน ๑ ครั้ง
อนึ่ง ในกรณีที่ถนน ซอย หรือสถานที่ ที่มีจุดจัดเก็บขยะเป็นจานวนมาก ให้แบ่งออกเป็นช่วงละ
๑๐ จุด นับเป็นจานวนงาน ๑ ครั้ง เศษของทุกๆ ๑๐ จุด ให้นับจานวนที่เพิ่มขึ้นอีก ๑ ครั้ง
หากองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้โดยมีจานวนครั้งที่ตรวจพบการปฏิบัติงานบกพร่องภายใน ๑ เดือน และทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้อง
ดาเนินการเองติดต่อกัน ๓ เดือน ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้าง และองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถยกเลิก
สัญญาได้ทันทีและองค์การบริหารส่วนตาบลสามมารถเรียกค่าชดใช้ ความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาจาก
ผู้รับจ้างได้
19. . การจ่ายเงินค่าปรับ
ในกรณีผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าปรับอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องนาเงิน
ค่าปรับ ไปช าระภายในกาหนด ๗ วัน นั บ ตั้งแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้าง หากผิ ดนัดไม่ชาระค่าปรับภายใน
กาหนด ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน จนกว่าจะชาระครบถ้วน
ลงชื่อ.................................................ประธาน
(นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางเสาธง
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง
ผู้อานวยการกองช่าง

ลงชื่อ.................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายศุภชัย แดงถาวร)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

