
ร่างขอบเขตงาน (TOR)

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลหย่วน อำ๓อเชียงตำ จังหวัดพะเยา
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒£๖๐ 

ข้อ ๒๑ โดยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหย่วน จะดำเนินการจัดจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที ่
ของเทศบาลตำบลหย1วน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๔ และตามคำสั่งเทศบาลตำบลหย่วน ที่ ๒๓๓/๒£๖๓ 

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒£๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละ‘■อียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซือ หรือจัดจ้างตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังคล่าว นัน

บัดนี ้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดงานและขอบเขตของงาน การจ้างเหมาเอกชน 

กำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหย่วน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๔ รายละเอียดด้งนี

๑ หลักการเหดุผล/ความเป็นมา
ด้วยผู้บริหาร เทศบาลตำบลหย่วน มีนโยบายให้เอกชน เข้ามาร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้าน 

การกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที ๑๓ พ.ศ. 
๒££๒ มาตรา £๐ (๓) เทศบาลตำบล มีหน้าที่ดำเนินการรักษาความสะอาด ทางเท้า และทีสาธารณะ รวมทั้งการ 
กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แต่เนื่องจากการกำจัดขยะมูลฝอยต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทศบาลมีข้อจำกัด 

เรื่องการขาดแคลนพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องจักรในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนสถานที 

กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาขยะตกด้างใน 

พื้นที่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นหน้าที ่เทศบาลตำบลหย่วน จึงได้ตั้งงบประมาณ ค่าจ้างในการกำจัด 

ขยะมูลฝอยเป็นการจ้างเอกชนดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการขนย้ายขยะมูลฝอยจากลานพักขยะที‘่•พศบาล 
จัดพื้นที่ไว ้แล้วขนไปกำจัดยังบ่อผิงกลบหรือสถานที่กำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และได้รับอนญุาตโดย 

ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหย่วนเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ 

ไม่มีขยะมูลฝอยตกด้าง

๒.๒ เพื่อนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

๒.๓ เพื่อให้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหย่วนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น 

การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
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ot. คำจำกัดความ/นิยาม
ในเอกสารนี้ถ้อยคำหรือข้อความหรือคำนิยามให้มีความหมายที่ระบุไว้ยกเว้นในกรณีที ่

เนื้อหาของสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ก. ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เทศบาลตำบลหย,วน
ข. ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคล หรือบุคคลที่ได้เสนอราคา และได้รับการคัดเลือกโดย 

ผู้รับจ้างให้เป็นผู้ชนะหรือให้เป็นผู้รับจ้าง

ค. สัญญา หมายถึง สัญญาจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยระหว่างผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้าง 

ง .ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษผัก เศษพลาสติก เศษกระดาษ เศษผ้า เศษไม ้เศษใบไม้ใบ 
หญ้า เถ้า ฯล'ๆ ซึ่งเก็บรวบรวมได้จากอาคารบ้านเรือน ตลาด ศูนย์การค้า สำนักงานคลังสินค้า แพ โรงเรือน โรงแรม 
โรงมหรสพ โรงเรียน ร้านอาหาร อาคารชุด ถนน โรงพยาบาล และที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งเศษสิ่งของต่างๆ ที่ 

ออกมาจากการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ยกเว้น ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคติดต่อปะปนอยู ่กองเศษวัสด ุ

ก่อสร้าง เช่น หิน อิฐ เศษปูน ทราย ซึ่งไม่สามารถเผาทำลายได ้หรือของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นสารไวไฟ วัตถุระเบิด 

สารก้มมันตภาพรังส ีและหรือสารพิษ
จ."การเก็บขน” ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หมายถึง..

(๑) การขนย้ายนำขยะมูลฝอยที่มีการจัดเก็บไว้จากลานเก็บขยะมูลฝอยนำส่งไปยัง 
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของผู้รับจ้าง หรือสถานที่อื่นที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หรือ 

สถานที่ผู้รับจ้างได้รับอนุญาตในการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุชากิบาล 

(๒) ในกรณีที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของผู้รับจ้างเกิดการชำรุดหรือเสียหาย ไม, 
สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ เพื่อให้การกำจัดขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือกับทางผู้ว่าจ้างในการเก็บขนขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ 

กำจัดขยะมูลฝอยอื่นที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแทน 
การขนเก็บข้างต้น ให้รวมถึงการเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีขนาดใหญ ่เช่น เศษกิ่งไม้ขนาดเล็กและ 

ขนาดใหญ่ วัสดุเหลือใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้อุปกรณ์ หรือวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จากอาคาร บ้านเรือน และสถานท ี

ต่างๆ

ฉ."ผู้ตรวจงาน” หมายถึง ผู้ควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ให้ประสานงานและ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อกำหนด 
หรือสัญญานี้

๔. เป้าหมาย
ให้มีการนำขยะท่ีเทศบาลตำบลหย'วนจัดเก็บได้ภายในเขตเทศบาลตำบลไปกำจัด โดยม ี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดประมาณ ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน รวม ๘๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี (ทั้งนี้จะ 
เบิกจ่ายค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยให้กับผู้รับจ้างตามจำนวนที่นำไปกำจัดจริงตามงวดการส่งมอบงาน ทั้งนี้ไม่เกิน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน)
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๕.ขอบเขตของงาน
๕.๑ จ้างเหมาเอกชนขนขยะและนำขยะไปกำจัด ตามที่เทศบาลตำบลหย่วนจัดเก็บได้ 

ภายในเขตเทศบาลตำบล โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดประมาณ ๖๘,๐0๐ กิโลกรัม/เดือน รวม 

๘๑๖,๐๐๐ กิโลกรัม/ปี โดยคิดค่าจ้างในการขนขยะนำไปกำจัด ในอัตราราคากลาง กิโลกรัมละ ๒,๖๕ บาท ตาม 

ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดขิริงแต่ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กโลกรม/เดอน หากปรมาณขยะเกนกวา จานวน ๖๘,๐๐๐ 

กิโลกรัม/เดือน ทางเทศบาลตำบลหย่วนจะจ่ายค่าจ้างเพียง ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน เท่านั้น
๕.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนขยะและนำขยะ ตามที่เทศบาลตำบลหย่วนจัดเก็บได ้

ในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลตำบลหย่วน และนำมาพักไว ้ณ บริเวณลานพักขยะของเทศบาลตำบลหย่วน นำไป 

กำจัด อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อมิให้ขยะตกค้าง หรือตามที่เทศบาลตำบลหย่วน ได้มีการประสานแจ้งให ้
ผ้รับจ้างเข้ามาทำการเก็บขนขยะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามทสัาภิบาล เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรัาศาญ 

สกปรก มีกลิ่นเหม็น หรือเหตุรำคาญอื่นใดแก่ประชาชน 

๖.ระยะเวลาการส่งมอบ
แบ่งออกเป็น ๔๘ งวดงาน (เบิกจ่าย ๑๒ งวดเงิน)

๗.ข้อกำหนดและเงื่อนไข
๗.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดหารถบรรทุกขยะ นั้ามันเชื้อเพลิง คนงานเก็บขนขยะช้ืนรถ วัสด ุ

อื่นๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการจ้างงานน ิและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนด้วย

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช ้วัสดุอุปกรณ์และสัมภาระ 
ต่างๆ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ในแต่ละสัปดาห์ของการจ้าง

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอยไปกำจัดให้หมดภายใน ๑ วัน ห้ามมิให้มีขยะตกค้าง 

ในลานพักขยะของเทศบาลตำบลหย่วน เว้นแต่ปริมาณขยะในภาพรวมรายเดือนเกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน 
ทั้งนี ้ในสัปดาห์ต่อไปผู้รับจ้างต้องนำขยะไปกำจัดโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้ขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

และสุขอนามัยของประชาชน

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องนำขยะที่จัดเก็บได้ ไปทำการชั่งนํ้าหนักทุกครั้งในเขตพื้นที่อำเภอ 
เชียงคำ ตามใบชั่งนํ้าหนักก่อนและหลัง เพื่อประกอบการเบิกจ่าย (โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชั่ง 

นํ้าหนักในแต่ละครั้ง) ในการชั่งน้ําหนักในแต่ละคร้ัง ต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุหรือผู้ตรวจงาน ที่ได้รับ 

แต่งตั้งจากนายกเทศมนตร ีเข้าร่วมช่ังนํ้าหนักขยะและเซ็นรับรองในเอกสารใบช่ังนํ้าหนัก ทุกครั้ง
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๗.(ร: ผู้รับจ้างต้องนำขยะของเทศบาลตำบลหย่วนที่จัดเก็บได ้ไปกำจัดโดยวิธีที 
ถูกต้องตามสุขลักษณะ ไม่ก่อเหตุรำคาญ ไม่ก่อมลพิษเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และมีสถานที่เก็บหรือทำลายขยะ 

ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหนังสือรับรองระยะเวลาการเข้าใช้พื้นที่ตลอดอายุสัญญาจ้างท่ีผู้รับจัาง 

ทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลหย่วน ตลอดระยะเวลาในปีงบประมาณ ๒(ร:๖๔ ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ 

ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ และไม่ไท้เกิดผลกระทบภายหลังกับประชาชนและเทศบาลตำบลหย,วน 
(โดยไห้แสดงหลักฐานพร้อมการเสนอราคา) หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนำขยะไปกำจัด 

นอกสถานที่กำจัดที่ได้แจ้งไว้ต่อเทศบาลตำบลหย่วน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

๗.๖ ในการขนย้ายขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดขยะ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บบรรจุขยะ 

มูลฝอยที่จัดเก็บได้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หรือ มีผ้าใบคุมปกปิดมิดชิด เพือป้องกันการปลิว ตก หล่นของขยะ 

มูลฝอย รวมทั้งการรั่วไหลของนํ้าเสียที่เกิดจากขยะมูลฝอยในระหว่างขนย้ายและในกรณีที่มีการปลิว ตก หล่นของ

ขยะมูลฝอยในระหว่างการขนย้าย ให้ผู้รับจ้างทำการจัดเก็บกวาดขยะมูลฝอยดังกล่าวทันที

๗.๗ หากมีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกำจัดขยะมูลฝอยหรือการเก็บชน 
ย้ายขยะมูลไปกำจัด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายนั้นและเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหา 

ดังกล่าวทั้งสิน

๗.๘ ผู้รับจ้างที่จะเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลหย่วน ต้องชำระค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามเทศบัญญัติตำบลหย่วน เรื่อง การกำจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. ๒๔๔๖ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ๓,๐๐๐ บาท/ป ีภายใน ๗ วัน หลังจากทำสัญญา
๗.๙ รถเก็บขนขยะมูลฝอย ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ด ีมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย 

ขนส่งทางบก และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยให้แสดงหลักฐานพร้อมการ 

เสนอราคา

๗.๑๐ การขนขยะมูลฝอยต้องทำการขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหย่วน 

โดยเริ่มเดือนตุลาคม ๒๔๖๓ - กันยายน ๒๔๖๔
๗.๑๑ การขนขยะมูลฝอยๆ จะต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีขยะมูลฝอยตกด้าง ทั้งนี ้

หากมีขยะมูลฝอยตกค้างหรือขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการขน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ วัน 

นับแต่วันทึ่ใด้รับแจ้ง เว้นแต่ปริมาณขยะในเดือนนั้นเกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน
๗.๑๒ ภาระการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอย นํ้ามันเชื้อเพลิง คนงานขนขยะ วัสดุ 

เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการชั่งนั้าหนักขยะเป็นของผู้รับจ้าง

บ
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๗.๑๓ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ที่มีรถบรรทุก ซึ่งสามารถบรรทุกขยะและนำไปกำจัดได้อย่าง 
เพียงพอโดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการป้องกันการตกหล่น ปลิว หรือการรั่วไหลของนํ้าเสียจากขยะ 

มูลฝอยตลอดระยะเส้นทางไม่เป็นปัญหาต่อสิงแวดล้อมและประชา'ชน และไม่ให้มีขยะมูลฝอยตกด้างในแต่ละ 

สัปดาห์และต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถบรรทุก กรณีเป็นการเช่ารถจะต้องแสดงหลักฐานการเช่า เช่น 
คู่มือจดทะเบียนรถฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้โห้เช่าไนวันที่เสนอ 

ราคา รถขนขยะมูลฝอยต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ด ีส่วนสัญญาเช่าให้ยื่นในวันทำสัญญาจ้าง (สัญญาเช่าต้องให้ 

เช่า ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒<£๖๔)
๗.๑๔ ผู้รับจ้างต้องนำขยะ ไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลัก พ.ร.บ.รักษา 

สิ่งแวดล้อมและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ชึ่งผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ 

อันจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนและนำขยะมูลฝอยไปกำจัด โดยสถานที่กำจัดขยะต้องสามารถรองรับการทิ้งขยะ 

จากเทศบาลตำบลหย่วนอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา

๗.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งสถานที่ที่จะนำขยะไปกำจัดให้ชัดเจนและถูกต้อง พร้อม 
หลักฐานใบอนุญาตของราชการที่รองรับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของสถานที่ตังกล่าว เพื่อป้องกันมิให ้

เกิดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในพื่นที่ต่าง ๆ และเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 

๗.๑๖ รถขนขยะมูลฝอย ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ด ีมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมาย 

ขนส่งทางบกและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยให้แสดงหลักฐาน 

พร้อมการเสนอราคา

๗.๑๗ในการปฏิบัติผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลมิให้การดำเนินการขนขยะในลักษณะที่ไม่ 
ปลอดภัยต่อก,ททำงาน หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือทำให้เกิดการละเมิดต่อผู้อื่น

๗.๑๘ ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอยให้หมด โดยไม่มีขยะมูลฝอยตกด้าง และผู้รับจ้าง 

ต้องจัดทำรายงานให้เทศบาลตำบลหย่วนทราบเป็นหนังสือ และให้สรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน เพื่อ 

ประกอบการเบิกจ่าย

๗.๑๙ ในกรณีผู้ว่าจ้างได้รับการรับร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้างไม่ว่า 

ทางใด และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริงตามที่มีการร้องเรียน และผู้ว่าจ้างได้เดือนผู้รับจ้างเป็นหนังสือให้ 

ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามคำเดือนของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถ 

ยกเลิกสัญญาจ้างได้

๗.๒๐ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสถานที่ติดต่อและแจ้งหมายเลขโทรศัพท ์ที่ติดต่อระหว่าง 

ผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลานับตั้งแต่วันทำสัญญา

๘. วงเงินท่ีกำหนดจะขอขึ้อขอจ้างครั้งน้ี ๒,๑๖๒,๔๐๐ บาท จากงบประมาณป ีพ.ศ.๒๔๖๔ 

๙. ราคากลางของทางราชการ ในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖๔ บาท
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๑๐. ค่าปรับสำหรับการปฏิบัติงานบกพร่อง

ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เทศบาลหรือผู้ว่าจ้าง อาจแต่งตั้ง ผู้ตรวจงานเพื่อให้ทำหน้าที่ 

ในการควบคุมงาน หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่องหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หรือได้รับการ 

ร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน‘ของผู้รันจ้า-3 หรือผู้รับจ้างทำงานผิดพลาด ให้ถือ 
ว่าผู้รับจ้างทำงานบกพร่อง โดยผู้ตรวจงานจะต้องทำบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งที่บกพร่อง และสรุปเป็นรายงาน 

ประจำเดือน เพื่อนำไปคำนวณค่าปรับและหักเงินก่อน เบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง

จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานบกพร่องภายใน ๑ เดือน จำนวนค่าปรับ(ร้อยละของค่าจ้างเดือนนนๆ )
■ ' นิ/ ~~ “ ~~๑-๔ ครัง แจ้งดักเดือน— —— —

๖-๑๐ ครัง ร้อยละ ๓. — — ^
๑๑-๑๙ ครัง ร้อยละ ๔
๒๐ ครั้งขึ้นไป ร้อยละ ๑๐

๑๑ ที่มาของราคากลางของพัสดุที่จะซ้อหรือจ้าง
( ) ๑๑.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณทํที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนด

( ) ๑๑.๒ ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงชองพัสดุที่กรมบัญชีกลากำหนด
( ) ๑๑.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
( ) ๑๑.๔ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด

( / ) ๑๑.๕ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญา 

จ้าง เลขที ่๐๐๑/๒(£๖๓ ลงวันที ่๑๖ ตุลาคม ๒(£๖๒
( ) ๑๑.๖ ราคาอื่นๆ ..............................
๑๒. กำหนดเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญา เป็นงวดงานโดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๔๘ งวดงาน ๑๒ 

งวดเงิน ตามรายเดือน โดยเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามยอดรวมปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดได้จริงโดยใช้ข้อมูล 

การช่ังน้ําหนัก ณ ศูนย์ช่ังนํ้าหนักท่ีอยู่ในพื้นท่ีอำเภอเชียงคำ ตามใบแจ้งหนึ๋โดยเบิกจ่ายเมื่อปฏิบัติงานเป็นไปตาม 

เงื่อนไขสัญญาครบถ้วนทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว โดยมีรายละเอียด

ดังนี้
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งาดที ่๑ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนำทนัก,ชย"ใบกัตวิากิ^ลกรัมละ ๒•๒'บาท แต่ทังบ ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๒ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖๕ 'บาท แต่ทั้งนี ้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๓ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖^ บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๔ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖๕' บาท แต่ท้ังนี ไม'เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๕: ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖๕: บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย,วนได้



งวดที ่๖ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖£ บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม,เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๗ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖<£ บาท แต่ทั้งนี ้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๘ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖^ บาท แต่ทั้งน้ีไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๙ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนี้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖<£ บาท แต่ทั้งนี ้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

งวดที ่๑๐ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖๕: บาท แต่ทั้งน้ีไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย'วนได้

งวดที่ ๑๑ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนํ้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒.๖๕: บาท แต่ทั้งน้ีไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม,เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้



-๙-
งวดที ่๑๒ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตาม 

ปริมาณขยะที่ชั่งได้จริงตามใบชั่งนี้าหนักขยะในอัตรากิโลกรัมละ ๒•๖^‘บาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม 

หรือไม่เกินวงเงิน ๑๘๐,๒๐๐ บาท) ตามใบสรุปผลการจัดเก็บในรอบ ๑ เดือน หากมีปริมาณขยะเกินจำนวน 

๖๘,๐๐๐ กิโลกรัม/เดือน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างจาก 

เทศบาลตำบลหย่วนได้

©๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์ราคา (ต่อหน่วย กิโลกรัม/บาท)

๑๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๔๖๔ 

๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

©๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
๑๖.๑ มีการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลหย่วนเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ

ไม่มีขยะมูลฝอยตกด้าง

๑๖.๒ มีการนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

๑๖.๓ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหย่วนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา หลายแห่ง)

(นายปราโมทย ์จั่นสกุล)

กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวสายธาร ธรรมปัญญา)



-๑๐-

ความเหินของปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

(นางสุกัญญา หลายแห่ง) 

ปลัดเทศบาลตำบลหย่วน

ความเหินของนายกเทศมนตรีตำบลหย่วน

พิจารณาแล้ว ( /) เห็นชอบ/อนุมัติ

( ) ไม่เห็นชอบ/ทบทว'

นายกเทศมนตรีตำบลหย่วน


