ประกาศเทศบาลตําบลคลองตาคต
เรื่อง สอบราคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บในเขตเทศบาลตําบลคลองตาคต (โดยวิธีฝงกลบ)
----------------------------------------------ดวย เทศบาลตําบลคลองตาคต มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ
ในเขตเทศบาลตําบลคลองตาคต (โดยวิธีฝงกลบ) ไมนอยกวาวันละ 2 ตัน (จายจริงตามใบชั่งน้ําหนักขยะ) สวนที่
เกินหรือขาดปรับลดปรับเพิ่มตามที่จายจริง โดยเทศบาลตําบลคลองตาคตจะนําขยะมูลฝอยไปกําจัดยังสถานที่กําจัด
ขยะมู ล ฝอยของเอกชน ซึ่ งผู ป ระกอบการต อ งเป น ผู ได รั บ อนุ ญาตในการกํ าจั ด ขยะมู ล ฝอยถู กต องตามกฎหมาย
(มีใบอนุญาตตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เพื่อใหผูรับจางดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยไมทําความเดือดรอนกับประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของผูเสนอราคาจะตองมี
ระยะหางจากเทศบาลตําบลคลองตาคต ไมเกิน 60 กิโลเมตร
เงินงบประมาณในการจัดจางครั้งนี้ 543,000.-บาท (หาแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน)
ราคากลางตันละ 350.-บาท (สามรอยหาสิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว และตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ
ผูทิ้งงานของทางราชการหรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว และเปนผูไดรับอนุญาต
ในการกําจัดขยะมูลฝอยถูกตองตามกฎหมาย
2. ผูเสนอราคาตองมีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และตองมีระยะหางจากเทศบาลตําบลคลองตาคต
ไมเกิน 60 กิโลเมตร
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ผู เ สนอราคาต องไม เ ป นผู มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผูเ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข าเสนอราคาให แก
เทศบาลตําบลคลองตาคต ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
5. ผูเสนอราคาตองมีที่ดินที่ใชในการฝงกลบขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เปนของตนเอง หรือใน
กรณีที่ไมใชที่ดินของตนเองตองมีสัญญาเชาที่ดิน ที่เจาของที่ดินแสดงความยินยอม ใหใช ที่ดินแปลงดังกลาวเปน
สถานที่ทิ้งขยะและตองสามารถฝงกลบขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตาง ๆ ของเทศบาลตําบลคลองตาคต ไดเปนระยะ
ไมนอยกวา 6 เดือน และตองมีลักษณะดังนี้
- ที่ดินแปลงดังกลาวตองไมเปนพื้นที่ตองหามกําจัดขยะตามที่กฎหมายกําหนด
- ที่ดินแปลงดังกลาวตองอยูในหรือนอกเขตเทศบาลหางจากเทศบาลตําบลคลองตาคตไมเกิน 60
กิโลเมตร
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/กําหนด...

-2รายละเอียดดังนี้

กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560

- วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ หองกองคลัง เทศบาลตําบลคลองตาคต โดยถือนาฬิกากองคลังเปนสําคัญ
- วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางของเทศบาลตําบลระดับอําเภอ
- วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ หองกองคลัง เทศบาลตําบลคลองตาคต โดยถือนาฬิกากองคลังเปนสําคัญ
กําหนดตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2560 พรอมประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติ เวลา 09.00 น. และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.30 น.
เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของเทศบาลตําบลระดับอําเภอ
ผูสนใจติดตอขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 200.- บาท ไดที่งานพัสดุ หองกองคลัง
เทศบาลตําบลคลองตาคต ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ดูรายละเอียด
ไดที่เว็บไซต www.klongtakot.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-3223-2169 ตอ 21 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายประทีป มีพรบูชา)
นายกเทศมนตรีตําบลคลองตาคต

รายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย
รายละเอียดในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
1. ผูรับจางจะเปนผูจัดหาที่ดินสําหรับรองรับขยะมูลฝอย พรอมทั้งกําจัดที่เทศบาลตําบลคลองตาคตนําไปทิ้ง
โดยวิธีการฝงกลบใหอยูในสภาพเรียบรอยทุกวัน
2. ปริมาณขยะมูลฝอยวันละไมนอยกวา 2 ตัน ซึ่งเทศบาลจะจายใหเปนรายเดือน (จายจริงตามใบชั่งน้ําหนัก
ขยะ) สวนที่เกินหรือขาดปรับลดปรับเพิ่มตามที่จายจริง
3. หากมีเหตุเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น เนื่องจากการที่เทศบาลตําบลคลองตาคต นําขยะมูลฝอยไปทิ้งตาม
ขอ 1 ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในบรรดาความเสียหาย และจะเปนผูดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวทั้งสิ้น
4. ผูรับจางจะตองจัดทําทางเพื่อใหเทศบาลตําบลคลองตาคต สามารถนําขยะมูลฝอยเขาไปทิ้งใน
ที่ดินตามขอ 1 โดยเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
5. ผูรับจางจะตองจัดใหมีความสะดวกในทุก ๆ ดานในการที่เทศบาลตําบลคลองตาคตจะนํารถบรรทุกขยะ
มูลฝอยเขาไปทิ้งตลอดเวลาในที่ดินดังกลาว หากเทศบาลตําบลคลองตาคตไมสามารถนํารถบรรทุกขยะมูลฝอยเขา
ไปทิ้งได เนื่องจากมีเหตุทําใหเกิดความไมสะดวก ผูรับจางจะไมไดรับคากําจัดขยะมูลฝอยตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น
6. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานทีก่ ําจัดขยะมูลฝอย ผูรับจางตองแจงใหเทศบาลตําบลคลองตาคต
ทราบลวงหนาอยางนอย 3 เดือน หากเกิดความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย ผูรับจางตองรับผิดชอบเพียงผูเดียว
ขอกําหนดการกําจัดขยะมูลฝอย
1. ผูรับจางตองจัดพื้นทีร่ องรับการกําจัดขยะมูลฝอยใหเพียงพอทุกวันตลอดระยะเวลาดําเนินการ
2. ผูรับจางตองจัดใหมีเสนทางเขา-ออก ภายในบริเวณพื้นที่กาํ จัดขยะ เปนทางรถบรรทุกขยะวิ่งทางเดียวหรือ
ทางรถบรรทุกขยะวิ่งสองทางมีความกวางเหมาะสม ใชไดสะดวกทุกฤดูกาล เสนทางดังกลาวตองไมกอใหเกิดมลภาวะ
ทางอากาศกับพื้นที่ขางเคียง และเมื่อมีการชํารุดเสียหายตองดําเนินการแกไขทันที
3. ผูรับจางตองมีถนนสําหรับรถบรรทุกขยะเขาไปภายในหลุมกําจัดขยะ เพื่อเทขยะมูลฝอยแตละวัน
โดยสะดวก และมีโครงสรางแข็งแรง มีความปลอดภัย ไมสรางความเสียหายตอรถบรรทุกขยะและเจาหนาที่
4. ผูรับจางตองหาวิธีการปองกันภัยอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเขาไปในบริเวณกําจัดขยะ
มูลฝอยได โดยตองรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
5. ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการแกไขและปองกันเหตุรําคาญตาง ๆ ที่เกิดจากเสียงกลิ่น ควัน ฝุน ละออง
สัตวนําโรค ไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดระยะเวลาดําเนินการ
6. ผูรับจางตองเปนผูจัดการเรื่องระบบการระบายน้ําภายในหลุมกําจัดขยะที่เกิดจากตัวขยะและ น้ําจาก
ธรรมชาติ ไมใหทวมขังหลุมฝงกลบ
7. ผู ร ับ จ างต อ งอํา นวยความสะดวกต อเจ า หน าที่ แ ละคณะกรรมการตรวจการจ า งของเทศบาลตํ า บล
คลองตาคตตลอดระยะเวลาดําเนินการ

