
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
เรื่อง  สอบราคาจ้างบริการ

ตําบลด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ
เอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะ โดยให้จัดเก็บขยะให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง หรือค้างคืนเป็นเวลาหลายวันทําให้
เกิดการเน่าเหม็น  ในหมู่ 2 หมู่ 12 
ซอยโรงฆ่าสัตว์)  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
        1. จ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะ ในอัตราเดือนละ  
คัน จํานวน  2 คันรวมเป็นเงิน  32
จํานวน 11 เดือน  เป็นเงิน  352
เวลาหลายวันทําให้เกิดการเน่าเหม็น  ในหมู่ 
ใจ,ข้างการไฟฟ้า,ซอยโรงฆ่าสัตว์)  

วันละ 2 ตัน/วัน โดยใช้รถในการเก็บรวม 
ตําบลด่านขุนทด กําหนดตามแผนท่ี และตารางการเก็บ   กําหนดราคางานจ้างไว้ท่ี  
แสนห้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                   1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้
เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
       5.  ผู้เสนอราคาต้องมีรถขนขยะเป็นของตนเองหรือมีหลักฐานว่าเช่ารถขนขยะ
       6.  ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บ  ขน  และกําจัดขยะจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด พร้อมชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 
เจ้าพนักงานท้องถิน่ หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าสละ
สิทธ์ิ 
       7. ราคากลางของงานตั้งไว้ท่ี
                             กําหนดยื่นซองสอบราคา ใน
2557   ณ  ส่วนการคลัง 
ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา  
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

เรื่อง  สอบราคาจ้างบริการกําจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
ตําบลด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

.......................................... 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ
เอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะ โดยให้จัดเก็บขยะให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง หรือค้างคืนเป็นเวลาหลายวันทําให้

12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 17 (เฉพาะปากทาง หมู่บ้านรวมใจ
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้  
จ้างเหมาบริการเอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะ ในอัตราเดือนละ  16,

32,000.-บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน 2557
352,000.-บาท  โดยให้จัดเก็บขยะให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง ห

เวลาหลายวันทําให้เกิดการเน่าเหม็น  ในหมู่ 2 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 14 หมู่ 17 (เฉพาะปากทาง หมู่บ้านรวม
 และท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน ขยะประมาณ 

วัน โดยใช้รถในการเก็บรวม 2 คัน/วัน สัปดาห์ละ 4 วัน ตามจุดเก็บขยะท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด กําหนดตามแผนท่ี และตารางการเก็บ   กําหนดราคางานจ้างไว้ท่ี  352

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว

ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําส่ังให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

าต้องมีรถขนขยะเป็นของตนเองหรือมีหลักฐานว่าเช่ารถขนขยะ
ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บ  ขน  และกําจัดขยะจากองค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทด พร้อมชําระค่าธรรมเนียม จํานวน 5,000.-บาท/ปี  ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าสละ

ราคากลางของงานตั้งไว้ท่ี..........352,000........บาท 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  14   ตุลาคม  2557  ถึงวันที่   
ณ  ส่วนการคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

ถึงเวลา  16.30  น.   และในวันที่  24   ตุลาคม  2557 
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีว่าการอําเภอด่านขุนทด

กําจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ
เอกชนดําเนินการจัดเก็บขยะ โดยให้จัดเก็บขยะให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง หรือค้างคืนเป็นเวลาหลายวันทําให้

กทาง หมู่บ้านรวมใจ,ข้างการไฟฟ้า,

,000.-บาท ต่อเดือน/
2557- กันยายน 2558     

โดยให้จัดเก็บขยะให้หมด ไม่ให้มีขยะตกค้าง หรือค้างคืนเป็น
เฉพาะปากทาง หมู่บ้านรวม

และท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน ขยะประมาณ 
วัน ตามจุดเก็บขยะท่ีองค์การบริหารส่วน

352,000.-บาท (สาม

หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
ไม่เป็นผู้ท่ีถูกแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร

มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่

าต้องมีรถขนขยะเป็นของตนเองหรือมีหลักฐานว่าเช่ารถขนขยะ 
ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เก็บ  ขน  และกําจัดขยะจากองค์การบริหารส่วน

วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
น หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะถือว่าสละ

ถึงวันที่   28   ตุลาคม   
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด    

2557     ณ  ศูนย์ข้อมูล
การอําเภอด่านขุนทด)   



 
-2- 

 
  กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันท่ี    29     ตุลาคม   2557     ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ(ท่ีว่าการอําเภอด่าน
ขุนทด)    
 
              ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ    200.- บาท   (สองร้อยบาทถ้วน)  
ได้ท่ีส่วนการคลัง  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   
ระหว่างวันที่   14  ตุลาคม  2557   ถึงวันที่   28  ตุลาคม   2557    เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  
16.30  น.  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   044-389027  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์ของจังหวัดนครราชสีมา  
www.Koratlocal.go.th   หรือ  www.gprocument.go.th 
 

 

                                      ประกาศ   ณ   วันท่ี    14    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


