ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
******************************************************

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระทึก ประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
.
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตุลาคม 2560
.
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 690 บาท /ตัน .- (หกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
.
4.1 ราคาจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย ย้อนหลัง 3 ปี ราคา 500 บาท/ตัน
.
4.2 หนังสือแจ้งเสนอราคาสาหรับปีงบประมาณ 2561 ราคา 755 บาท/ตัน
.
4.3 คานวณค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
1. นายปรีชา เสียงเจริญ
ตาแหน่ง ปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก
2. นายนพดล อยู่เสือ
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นางสาวนาฝน ผิวสุข
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ขอบเขตงานการจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอยในที่ดินของเอกชนที่ให้บริการ
1. หลักการและเหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบาง
กระทึก แผนงานเคหะและชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล บางกระทึก หรือ
จ้างเหมาเอกชนขนขยะนาไปทิ้งสถานที่กาจัดขยะ ฯลฯ เป็นเงิน ๓,๕00,000.- บาท
(-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2542 หมวดที่ 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้
เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (18) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บริการสาธารณะเก็บ ขน กาจัด ขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตาบล บางกระ
ทึก
2.2 เพื่อมิให้มีขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ
สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางกระทึกตกค้าง
2.3 เพื่อนาขยะมูลฝอยที่จัดเก็บไปทิ้งในสถานที่หรือที่ดินของเอกชน เพื่อกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูก
หลักสุขาภิบาล
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่กาหนด
3.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลตาบลบางกระทึก หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กาหนด
3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 เมื่อคู่สัญญารับเงินกับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายจ่ายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

-๒จัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. เป้าหมาย
เทศบาลต าบลบางกระทึ ก ให้ บ ริ ก ารจั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยจากบ้ า นเรื อ น ที่ พั ก อาศั ย สถาน
ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ และครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
บางกระทึก พร้อมทั้งมีสถานที่หรือที่ดินของเอกชนในการกาจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ โดยทาการกาจัดขยะมูลฝอย
ตามหลักสุขาภิบาล
5. ขอบเขตงาน
เมื่อเทศบาลตาบลบางกระทึก จัดเก็บขยะมูลฝอยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นาไปทิ้งยังสถานที่กาจัด
ขยะมูลฝอยของเอกชน หรือที่ดินของเอกชน ที่มีบริการกาจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561
7. วงเงินในการจัดหา
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตาบลบางกระทึก ประจาปี พ.ศ. 2561 เป็นเงิน
๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
8. ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. ผู้รับจ้างต้องมีสถานที่รองรับการกาจัดขยะมูลฝอย ที่เทศบาลตาบลบางกระทึก สามารถเก็บขน
ได้ ประมาณวันละ 18 ตัน ตลอดปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน
2561
2. หากสถานที่กาจัดขยะ อยู่ห่างจากสานักงานเทศบาลตาบลบางกระทึก เกินกว่า 30 กิโลเมตร
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาสถานที่สาหรับรองรับขยะมูลฝอย ที่เทศบาลตาบลบางกระทึกเก็บขน ไม่เกิน 30
กิโลเมตร และรับผิดชอบขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อนาไปกาจัดเอง
3. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องจักรกล แรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการขนถ่าย
ขยะมูลฝอย และการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีความสะดวกในทุกด้าน ในการที่เทศบาลตาบลบางกระทึก จะนารถบรรทุก
ขยะมูลฝอยไปทิ้ง ยังสถานที่ซึ่งผู้รับจ้างจัดไว้ให้ เทศบาลตาบลบางกระทึก สามารถนาขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้
ประมาณ 18 ตันต่อวัน ทิ้งในที่ดิน หรือสถานที่ ที่จัดไว้สาหรับทิ้งขยะมูลฝอยเพื่อกาจัดตามหลักสุขาภิบาล ได้ทุก
วัน และให้ใช้วิธีจ้างโดยเฉพาะเจาะจงโดยทาสัญญาจ้าง
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10. การจ่ายเงิน
จ่ายเงินเป็นงวด งวดละเดือน และจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว และเทศบาลตาบลบางกระทึก มีเงินรายได้เพียงพอแล้ว
11. งบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบางกระทึก ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้

-3ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบล บางกระทึก หรือจ้างเหมา
เอกชนขนขยะนาไปทิ้งสถานที่กาจัดขยะ ฯลฯ เป็นเงิน ๓,๕00,000.- บาท (-สามล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เทศบาลตาบลบางกระทึก สามารถให้บริการสาธารณะการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ไม่
มีขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลตาบลบางกระทึกตกค้าง และสามารถนาขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ ไปทิ้งในสถานที่ หรือที่ดินของเอกชน
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
13. อื่นๆ ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24
สิงหาคม 2560 ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่ต้องถือปฏิบัตินั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและต้องนามาปฏิบัติ อาจมีความรู้ ความ
เข้าใจ ไม่เพียงพอ หรือคลาดเคลื่อน ซึ่งมีความแตกต่างจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งการดาเนินการต้องดาเนินการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) ซึ่งระบบยังไม่สมบูรณ์พร้อม

ลงชื่อ ............................................... ประธานกรรมการ
(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตาบลบางกระทึก

(ลงชื่อ) ............................................ กรรมการ
( นายนพดล อยู่เสือ )

(ลงชื่อ) .................................................. กรรมการ
(นางสาวน้าฝน ผิวสุข)

