


 
 

 
   

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย 
การจัดซื้อจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 
1 ชื่อโครงการ จางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ  
2 หนวยงานเจาของโครงการ กองชางสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 
3 วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 127,855,000.- บาท  
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ณ วันที่ ………………………………………………………………… 
 เปนเงิน 127,750,000.- บาท (หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 ราคา/หนวย (ถามี) 350.- บาท / ตัน (365 วัน/ป ระยะเวลา 10 ป) 
5 แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)  
 5.1   รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบกำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  จังหวัด

เพชรบูรณ  ที่ไดความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
08220.3/22054  ลงวันท่ี 9  ธันวาคม  2562) 

 5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
 

เทศบาลนครเชียงใหม 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองนาน 
เทศบาลเมืองแมเหียะ 

6 รายช่ือเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
 6.1 นางนงคราญ  สุคนธสาคร ตำแหนง ปลัดเทศบาล 
 6.2 นางบุษกร  จารุวัฒนานนท ตำแหนง หัวหนาฝายระเบียบการคลัง 
 6.3 

6.4 
6.5 

นางสิริสุข  สมมีชัย 
นายประเสริฐ  อินทูล 
นางกวีวรรณ  เหลืองศิริเธียร 

ตำแหนง 
ตำแหนง 
ตำแหนง 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 
หัวหนาฝายแบบแผนฯ 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

     
     

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR 

โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ 
 

สวนที่  1  ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR  

 ขอ  1  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
ขอ  2  กำหนดยืนราคา   
ขอ  3  หลักประกันการเสนอราคา   
ขอ  4  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
ขอ  5  เงื่อนไขการชำระเงิน 
ขอ  6  คาปรับ 
ขอ  7  วงเงินงบประมาณ  
ขอ  8   การรับประกันความชำรุดบกพรองและกรรมสิทธ์ิ 
ขอ  9  ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

สวนที่ 2  ขอกำหนดขอบเขตงาน 

 ขอ 1.  ขอบเขตของโครงการ 
1) ความเปนมา  
2) วัตถุประสงค 
3) รูปแบบสัญญา 
4) ขอมูลเฉพาะของโครงการ 
5) เงื่อนไขท่ัวไป 

6) ความตองการของเทศบาล (เกณฑประสิทธิภาพตอราคา 45/55) 
7) ขอบขายของงาน 

8) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
9) ขอเสนอทางเลือก 

ขอ 2  การสำรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมชี้แจงตอบคำถาม 

ขอ 3.  ขอกำหนดทางเทคนิค 

1) ขอมูลโครงการ 
2) ขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ 
3) การประมาณราคาและบัญชีแสดงรายการกอสรางตอหนวย 

4) กำหนดเวลากอสรางโครงการ 
5) มาตรฐานกอสราง 
6) มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในงานกอสราง 



 
 

 
   

ขอ 4. ขอกำหนดดานการเงิน 

1) ขอแนะนำ 
2) เอกสารและรายละเอียด 

3) รายการมูลคารวมของโครงการ 
4) มูลคาปจจุบันสุทธิ 

ขอ 5 เอกสารการยื่นขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุน 

1) รายะเอียดผูยื่นขอเสนอ 

2) รายละเอียดดานเทคนิค 

3) แผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการ 
4) แผนดานการเงินและการลงทุนของโครงการ 
5) รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติ 

ขอ 6 หลักเกณฑการใหคะแนนปจจัยดานเทคนิคและดานการลงทนุ 

สวนที่ 3  แบบกอสรางเบื้องตน 

1)  ผังกระบวนการทำงาน 

2)  ผังบริเวณโครงการ 

  



 
 

 
   

สวนที่  1 

ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR 
โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ 
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สวนที่  2 

ขอกำหนดขอบเขตงาน 

โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

สวนที่  3 

แบบกอสรางเบื้องตน 

โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
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ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR 
โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ขอ  1  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย  
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว ชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ  ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง  

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ 
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน 
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก เทศบาลเมือง 

เพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของ ผูยื่น 
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

10.  ยื่นขอเสนอตองมีผลงานและประสบการณตามขอใดขอหนึ่งในวงเงินไมนอยกวา 50,800,000.-   
บาท (หาสิบลานแปดแสนบาทถวน)และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ  ทั้งนี้ 
จะตองแนบหนังสือร ับรองผลงานจากเจาของโครงการและสำเนาสัญญาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  หนังสือรับรองผลงานจะตองลงนามรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
เทานั้น  และตองเปนผลงานในการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการโรงกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัด
แยกขยะเพ่ือนำไปทำเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel-RDF) และนำไปหมักทำปุย มีขนาดรองรับปริมาณ
ของมูลฝอยรายวันไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ผลงานที่นำเสนอตองมีขนาดของระบบที่เคยดำเนินการไมนอย
กวา 50 ตันตอวัน และเปนผลงานที่เสร็จสมบูรณ  

11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

12. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดวย 
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด  
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13. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจาย 
ไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

14. ผูยื ่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต  การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
กำาหนด 

ขอ  2  กำหนดยืนราคา   

  ผูเสนอราคาตองกำหนดยืนราคา  365 วัน 

ขอ  3  หลักประกันการเสนอราคา   

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาจำนวน 6,392,750.- บาท (หกลานสามแสน 
เกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) พรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

1. เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท   
นั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

2. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที ่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

3. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหเทศบาลตรวจสอบความถูกตอง 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

ขอ  4  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น (การประเมินเกณฑประสิทธิภาพตอราคา Price Performance) 
โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)  กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 55 
2) ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออ่ืนๆ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 45 

 
 



3 
 

 
   

ขอ 5  เงื่อนไขการชำระเงิน 

  เทศบาลจะจายเงินคาจางบริการกำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free)  ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับจาง โดย
แบงออกเปนงวดรายเดือนในปงบประมาณ 2566 – 2576 แตละงวดเปนเงินตามปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดได
จริงที่อัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในสัญญาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลแลวเสร็จภายในวันสุดทายของแตละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดำเนินการตรวจรับ
งานเรียบรอยแลว ไมรวมระยะเวลาสัญญาชวงงานกอสรางไมเกิน 365 วัน 

ขอ  6  คาปรับ 

  คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                     1. กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
เทศบาล จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10.00 ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                     2. กรณีที ่ผู ร ับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากการจางเหมาชวงในขอ 1 ขางตน
เทศบาลจะกำหนดคาปรับ ดังน้ี 
   2.1  คาปรับในชวงของการกอสราง 
    หากผูรับจางไมสามารถดำเนินการกอสราง ตลอดจนการจัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ ใหถูกตองครบถวนพรอมเร่ิมเปดใหบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญา  ผูรับจางตกลงที่จะชำระคาปรับจากความลาช าใหแกผูวาจางเปนรายวัน เปน
จำนวนเงินรอยละ 0.10 ของมูลคาโครงการจนกวางานจะแลวเสร็จและไดรับหนังสือรับงานจากผูวาจาง ทั้งนี้
คาปรับรวมตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาเบื้องตนของโครงการตามขอเสนอ 
   2.2  คาปรับในชวงการบริหารจัดการระบบ 
    2.2.1  กรณีผูรับจางไมสามารถดำเนินงานไดตามขอกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเทศบาลมีสิทธิสั่งใหแกไข ถาไมสามารถดำเนินการแกไขไดตามระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลสามารถ
ระงับการจายเงินคาจางบางสวนหรือบางงวด หรือ หลายงวดได และสามารถหักเงินคาจางไดกรณีที่เกิดความ
เสียหาย 
    2.2.2  ผูรับจางตองรับกำจัดขยะมูลฝอยทุกวันโดยไมมีวันหยุด ตองกำจัด
ขยะมูลฝอยใหไดตามปริมาณขยะมูลฝอยขั้นต่ำที่กำหนด100 ตันตอวัน โดยไมมีขยะมูลฝอยตกคางภายนอก
ระบบ และ/หรือ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ กรณีท่ีผูรับจางไมสามารถดำเนินการได ผูรับจางตกลงท่ีจะ
ชำระคาปรับใหผูวาจางเปนรายวันในอัตราเทากับอัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย (บาท/ตัน) คูณกับปริมาณ
ขยะมูลฝอย 100 ตันตอวัน โดยหักคาปรับจากคาจางกำจัดขยะมูลฝอยในรอบเดือนหรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได 
    2.2.3  กรณีที ่ผู ร ับจางหยุดเดินระบบเพื ่อบำรุงรักษาในรอบปมากกวา
ระยะเวลากำหนดการบำรุงรักษา 40 วันตอป  ซึ่งไมใชเหตุสุดวิสัย ผูรับจางตกลงที่จะชำระคาปรับใหกับ      
ผูวาจางเปนรายวัน ในอัตราเทากับอัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย (บาทตอตัน)  คูณกับ ปริมาณขยะมูลฝอย 
100 ตันตอวัน โดยหักคาปรับจากคาจางกำจัดขยะมูลฝอยในรอบเดือนหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได 
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    2.2.4  กรณีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางตามขอ 2 ขางตนตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลา 90 วัน ผูรับจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด และใหถือวาบรรดาทรัพยสินทั้งหมดตามบัญชี
ทรัพยสินโครงการที่จัดทำขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ หรือ ทรัพยสินที่อยูระหวางการดำเนินการตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูวาจางโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชย คาเสียหายใดๆ จากการบอกเลิกสัญญา  

ขอ  7  วงเงินงบประมาณ  

วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจางในครั้งนี้มาจากเงินงบประมาณรายจายประจำป 2566 -2576
จำนวนเงิน  127,855,000.-  บาท (หน่ึงรอยยี่สิบเจ็ดลานแปดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)   

ราคากลางในการดำเนินการครั ้งนี ้ 127,750,000. - บาท  (หนึ ่งร อยยี ่ส ิบเจ ็ดลานเจ็ดแสน                 
หาหมื่นบาทถวน) 

ขอ  8  การรับประกันความชำรุดบกพรองและกรรมสิทธิ์ 

 เนื่องจากสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย มีลักษณะการจางในรูปแบบ BOT (Buid Operate and 
Transfer) ผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกจะเปนผูลงทุน  ออกแบบ กอสรางทั้งหมดภายในพื้นที่ที่เทศบาล
จัดเตรียมไว และเมื่อกอสรางแลวเสร็จผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกจะเปนผูบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยจนครบกำหนดเวลาสัญญา โดยระหวางการบริหารจัดการจะตองดูแล  บำรุงรักษาใหระบบสามารถใช
งานไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และกอนสิ้นสุดสัญญาจะตองดำเนินการซอมบำรุงทรัพยสินทั้งหมดตาม
บัญชีทรัพยสินที่จะจัดใหมีขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ หรือ ที่จัดใหมีเพิ่มเติมระหวางการบริหารจัดการ
ใหอยูในสภาพดี พรอมใชงานเพ่ือเตรียมสงมอบและโอนสิทธิใหเทศบาล โดยคาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจาง
ตามสัญญา 
 กรรมสิทธิ์ในสิ่งกอสราง อาคาร เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณอื่นๆ ของระบบตามสัญญานี้ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนับแตวันสิ้นสุดสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญา 
 ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองใดๆ ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณท่ีสงมอบหรือโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกผูวาจาง เมื่อครบกำหนดตามสัญญา หรือ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเปนระยะเวลา 2 ป นับแต
วันสงมอบหรือโอนกรรมสิทธิของระบบ เครื่องจักร อุปกรณอ่ืนๆ ใหผูวาจาง 

ขอ  9  ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

 9.1  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2576   
                การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อเทศบาลไดรับผลการตรวจพิจารณาสัญญาจาก 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
 9.2  เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั ้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที ่มีเร ือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
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(1)  แจงการส่ังหรือนำส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแตวันที่ผู รับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

9.3  ผูยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ี
กำหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน 
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
 9.4  เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 9.5  ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผู ยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

9.6  เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง 
คาเสียหายใดๆ จากเทศบาลไมได 

(1) เทศบาลไมไดรับการพิจารณาเห็นชอบรางสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุด 
(2) มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

(3) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาล หรือกระทบตอ 
ประโยชนสาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม 
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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สวนที่ 2 ขอกําหนดขอบเขตของงาน 

  ขอ 1  ขอบเขตของโครงการ  

1) ความเปนมาของโครงการ  

จากนโยบายการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ไดจัดกลุมพ้ืนที ่
กําจัดขยะมูลฝอย (Cluster) แบงออกเปน 9 กลุม โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ(ซึ่งตอไปนี้เรียกวาเทศบาล)     
เปนเจาภาพหลักรับผิดชอบกลุมพ้ืนที่ที่ 1 รองรับขยะมูลฝอยจากทองถิ่นบริเวณกลางตอนบน จํานวน 18 แหง 
ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบ 90 ตันตอวัน และจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบเพิ่มมากขึ้นเปน 100 ตัน   
ตอวัน ในป พ.ศ.2563 ทั้งนี้ จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพื้นที่จะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยถึง 193 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

ในขณะที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันของเทศบาล ซึ่งเปนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุยอินทรีย รองรับขยะมูลฝอยไดเพียง 10 ตันตอวัน สงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอย 
กวา 90 ตันตอวันถูกนําไปฝงกลบในบอฝงกลบที่มีอายุการใชงานไดอีกประมาณ 1 ป ประกอบกับการขาด
แคลนบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลจึงมีความจำเปนตองดําเนินโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวันไดหมด และมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการจางเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะ   

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชโดย มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบุให       
ทองถิ่นสามารถมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือรวมกับเอกชนในการดําเนินการจัดการเก็บขน กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยการมอบใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวมลงทุน
ตามกฎหมายว าดวยการให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แตหลักเกณฑ  วิธ ีการ และเงื ่อนไขท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื ่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 หนวยงานของรัฐสามารถ
มอบหมายใหเอกชนรวมดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย พ โดยใชพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ในการจัดหาเอกชนรวมดำเนินการ 

ดังนั้น โดยอาศัยหลักเกณฑ วิธีการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมดําเนินการใน 
กิจการของรัฐ เทศบาลจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการโดยเป ดโอกาสใหเอกชนที ่สนใจไดยื่น                
ขอเสนอเพื่อลงทุนกอสรางและบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อใหระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพสามารถรับกําจัดขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 100 ตันตอวันตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป  
 

2) วัตถุประสงค  

เทศบาล มีความประสงคจะใหเอกชนเขามาดําเนินการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการ 
กําจัดขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้  
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 2.1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลใหสามารถรองรับ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลและทองถิ่นอื่นๆ ที่มารวมใชบริการ โดยคัดเลือกเอกชนเพ่ือ
ดําเนินการลงทุน ออกแบบ กอสรางและบริหารจัดการในขอบเขตของโครงการกําจัดขยะมูลฝอย  
   2.2) เพื ่อใหมีตนทุนการกําจัดขยะมูลฝอยที ่เหมาะสม  ไม เปนภาระตอเทศบาลและ              
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มารวมใชบริการ โดยเอกชนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนและบริหารจัดการที่
เหมาะสม  

3) รูปแบบสัญญา  

 เทศบาลมีความตองการที่จะใหเอกชนเขาดําเนินการตั้งแตการลงทุน กอสราง และบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใตขอบเขตของงาน และระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การใชทรัพยากรที่คุมคาเปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม
ระหวางเอกชนท่ีสนใจเขารวมย่ืนขอเสนอโดยดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 

สัญญาจางของโครงการน้ีเปนสัญญาจางแบบ BOT (Build-Own-Operate-Transfer)  
ที่มีระยะเวลาของสัญญาชวงงานกอสรางไมเกิน 365 วัน และชวงบริหารจัดการระหวางปงบประมาณ 2566 - 
2576 ซึ่งเอกชนเปนผูรับผิด ชอบในการลงทุน  ออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการ และยังคงสิทธิใน       
ทรัพยสินตางๆ ที่ลงทุนตลอดระยะ เวลาของสัญญา  หลังจากนั้นจึงจะโอนทรัพยสินของโครงการทั้งหมดใหแก
เทศบาล   

เพ่ือใหเอกชนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เทศบาล จะจายคาตอบแทนในรูปแบบของ  
คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free)  

ดวยเหตุผลท่ีเอกชนจะตองลงทุน ออกแบบ กอสรางและบริหารจัดการตลอดอายุสัญญา 
เทศบาลจึงใหความสําคัญกับขีดความสามารถดานการลงทุนของเอกชน ขณะเดียวกันเอกชนก็ตองมีประสบกา
รณในการพัฒนาและดําเนินงานโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนี้ และจะตองมีหลักฐานวามีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

เทศบาล จะคัดเลือกเอกชนรายที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการลงทุน กอสราง จัดหาติดต้ัง
เครื่องจักร อุปกรณและทดสอบระบบตาง ๆ ของโครงการภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว เมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
เอกชนยังคงมีสิทธิในทรัพยสินของโครงการตามขอบเขตของงานที่กําหนด รวมทั้งสิทธิในการบริหารจัดการ
โครงการตลอดอายุสัญญาระหวางปงบประมาณ 2566 - 2576 นับถัดจากวันที่เทศบาลออกหนังสือรับงาน       
กอสราง  

เมื ่อครบระยะเวลาของสัญญาขางตนแลว เอกชนตองสงมอบอาคารและสิ ่งปลูกสราง 
เครื่องจักร  อุปกรณ ตามบัญชีทรัพยสินของโครงการที่ไดตกลงกันในการตรวจรับงานกอสรางใหกับเทศบาล 
โดยอาคารและสิ่งปลูกสราง  เครื่องจักร  อุปกรณที่สงมอบตองอยูในสภาพพรอมใชงาน เปนไปตามขอกําหนด
ของเทศบาลและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการ 

 4) ขอมูลเฉพาะของโครงการ  

4.1) ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปจจุบันเทศบาล ไดถูกกําหนดใหเปนผูบริหารจัดการ 
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม ศูนยที่ 1 ของจังหวัดเพชรบูรณ รองรับปริมาณขยะมูลฝอยจากองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่น จาก 2 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเพชรบูรณ และอําเภอหลมสัก โดยคาดวา จะมีปริมาณขยะ
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มูลฝอยที่เขาสูโครงการมากกวา 100 ตันตอวัน จนเกินขีดความสามารถที่โครงการในปจจุบันจะรองรับได  ซึ่ง        
ปจจุบันระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยและ นํากลับมาใชประโยชนไดเพียง      
รอยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบ ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปฝงกลบกวารอยละ 78 
สงผลใหพ้ืนที่ฝงกลบเต็มเร็วกวาที่ประมาณการไว เปนสาเหตุทําใหเทศบาลตองเรงพัฒนาโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยกอนจะเกิดวิกฤติ    

4.2) ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบ 
กําจัดของเทศบาลตั้งแตป 2546  มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นโดยสวนใหญมา
จากทองถิ่นอ่ืนที่มีอัตราการเพ่ิมสูงมากอันเปนผลจากการขยายตัวของเขตเมือง  การเปลี่ยนแปลง  การบริโภค  
ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที ่ของเทศบาลเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้นเพียงเล็กนอยและยังคงอยู ในระดับ           
30 – 40 ตันตอวัน ดวยอัตราการเพ่ิมในระดับนี้ ทำใหป 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัดอาจถึง 
100 ตันตอวัน 

การจัดการขยะมูลฝอยปจจุบันภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

 

            
   

4.3)  การกำหนดเทคโนโลยีระบบกำจัดขยะ  ผลของการเดินระบบคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุยอินทรีย โดยใชเทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ 
(Mechanical and Biological Waste Treatment:MBT) ซึ ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได  10 ตันตอวัน 
ในขณะที่มีขยะมูลฝอยเขาสูระบบ 90 ตันตอวัน 

ตอมาเทศบาลไดทําการศึกษาความศึกษาความเหมาะสมระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยใหเหลือปริมาณขยะมูลฝอยไปฝงกลบนอยที่สุด และกําจัดขยะมูลฝอย     
ที่ เขาสูระบบไดหมดตอวัน  การศึกษาดังกลาวเปนที่มาของโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย       
ผลของการศึกษาระบุวา การแปรสภาพขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง โดยการใชกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะยอยสลายงายประเภทเศษอาหารที่มีความช้ืนสูงออกจากขยะยอยสลายยากเพ่ือทําใหมีความชื้นลดลง        
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มีคุณสมบัติเปนขยะที่เผาไหมไดเหมาะสมกับการกําจัดหรือใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการทางความรอน ซึ่งจะ
ทําใหเทศบาลมีรายไดจากผลผลิตพลอยได  ในแตละกระบวนการท่ีคุมคาตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
นโยบายของรัฐบาลได  เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมกับปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอยสามารถใหผลตอบแทนของโครงการที่ดีและมีความเปนไปไดที ่จะใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน        
ออกแบบกอสรางและบริหารจัดการ  

 
 4.4) สถานที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูที่หม ู4 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ        

พิกัดทางภูมิศาสตร ละติจูด 1810240 และลองติจูด 734840 มีพื้นที่ขนาดไมนอยกวา 1 ไร 3 งาน 48 ตาราง
วา โดยเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลซึ่งใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน   โดยเอกชนตองเขาไป
ตรวจสอบพื้นที่ดวยตนเองเพื่อใหเห็นขอบเขต  สภาพพื้นที่  สิ่งกีดขวาง และอื่นๆ อันเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยไดแสดงผังบริเวณพ้ืนที่โครงการไวในสวนท่ี 2 แบบกอสรางเบื้องตน     

 5) เง่ือนไขท่ัวไป   

งานทั้งหมดท่ีตองดําเนินการโดยผูยื่นขอเสนอภายใตสัญญาและวัตถุประสงคของโครงการ    
ตองสอดคลองกับขอบเขตและขอกําหนดและใหรวมถึงงานอ่ืนๆ  แมไมไดระบุแตเพ่ือใหงานตางๆ ของโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

ผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือก ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูรับจาง”  
ผูรับจาง ตองจัดหาเงินลงทุน  ออกแบบ  กอสรางและจัดทําเอกสารเก่ียวกับงานกอสราง   

จัดหาติดตั ้งเครื่องจักร  อุปกรณ   ใหเรียบรอยสมบูรณภายในระยะเวลาของงานกอสรางที ่กําหนดและ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการระบบ 

ผูรับจางตองเชาพ้ืนที่ พรอมอาคาร เครื่องจักร อุปกรณและระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะ 
เชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลเพ่ือดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะตลอดอายุสัญญา 

ผูรับจางตองจัดหาบุคลากร แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและครอบคลุมถึงงานยอย
อื่นๆ  ที่จําเปนเพื่อใหการออกแบบกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสรางมีความสมบูรณ  เรียบรอย และ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาในชวงระยะเวลาการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสมบูรณตามวัตถุประสงค         

ผูรับจางจะตองดําเนินการตามขอกําหนด ขอบังคับ กฎเกณฑ ประกาศ ระเบียบของทาง
ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ  ทั้งที่มีขึ้นเพ่ือบังคับใชในปจจุบันและที่จะมีข้ึนเพื่อบังคับใชในอนาคต
โดยตองปฏิบัติตามทั้งในชวงกอนการกอสรางระบบ  และชวงบริหารจัดการระบบเพื่อใหการดําเนินการน้ัน    
ลุลวงไปไดดวยดีตลอดอายุสัญญานี้  

ดวยเหตุนี้ ในระหวางการเตรียมขอเสนอและกอนเร่ิมงานตามสัญญาจะตองทําความ 
เขาใจถึงความตองการของเทศบาล  ขอบเขตงาน  และสภาพของปญหาที่ตองจัดการ หากมีขอสงสัย หรือมีส
วนหนึ่งสวนใดของขอบเขตงาน หรือความตองการของเทศบาลที่ไมชัดเจน ซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงานจะต
องแจงและสอบถามเทศบาลทันที 
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6) ความตองการของเทศบาล   

 เทศบาล ใหความสําคัญตอขอกําหนดแลวเสร็จของงานกอสรางที่ระบุไวในขอกําหนด  
รวมถึงขอเสนอที่ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และขอกําหนดเพื่อใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มี
การใชประโยชนจากทรัพยากรใหมากที่สุด  และเหลือสัดสวนที่จะตองกําจัดดวยวิธีฝงกลบนอยที่สุดอยางไรก็
ตามภาระตอคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยตองไมเกินขีดความสามารถหรือสถานะทางการเงินการคลังท่ีจะรองรับไดตลอดอายุสัญญา  

ดังน้ันการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติตามความตองการของเทศบาล      
จะถือการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการระบบรวมกับคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยใช
สัดสวนรอยละ 45 ตอ 55 

7) ขอบขายของงาน  

  7.1) หนาท่ีของผูรับจาง 
(1)  ดำเนินการลงทุน  ออกแบบ  กอสราง  จัดหาเครื่องจักร  อุปกรณ  ติดต้ัง   

ทดสอบระบบบริหารจัดการกำจัดขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีคัดแยกเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ภายใน 
1 ป 
   (2)  ตองบำรุงรักษาเคร่ืองจักร อุปกรณและระบบตางๆ ของระบบเทคโนโลยีคัดแยก
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลใหอยูในสภาพดีมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา 

(3) ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงขอมูลดานสิ่งแวดลอมของโครงการใหทันสมัย 
เพ่ือใหการออกแบบอาคาร การติดตั้งเคร่ืองจักร ระบบไฟฟา ระบบควบคุม รวมทั้งมาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน 
ประกาศ  ระเบียบของทางราชการ ขอกําหนดและขอบัญญัติทองถิ ่น กรณีที ่ระบบใดที ่ประเทศไทย                
ยังไมกําหนดมาตรฐานใหใชมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทย  

(4) จัดทํารายละเอียดแผนผังแบบแปลน  (Layout) กระบวนการทํางาน      
โครงสราง บุคลากรของโครงการ  แผนงานพรอมรายการกอสราง ประมาณราคา รายละเอียดคุณลักษณะ
คุณสมบัติเคร่ืองจักร อุปกรณ และกลไกควบคุมการทํางานของเทคโนโลยี  โดยตองมีขอบเขตการทํางานเทียบ
เทา หรือมากกวาท่ีกําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิค  และประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ที่นํามา
ใชในโครงการตอเทศบาลหรือตัวแทนของเทศบาล ซึ่งไดรับการแตงต้ัง ภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา   

(5) ตองดําเนินการออกแบบกอสราง ปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมกับ        
การกอสรางโครงการ  ติดตั้งเคร่ืองจักร  อุปกรณไฟฟา  ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานการกอสราง ตลอดจน
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงระหวางการกอสราง พรอมทดสอบระบบ ใหใชงานได
ตามขีดความสามารถของระบบตางๆ ของระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามที่ผูรับจางเสนอใหแลวเสร็จภายใน 180 
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา   
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(6) จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชพรอม เครื่องจักร อุปกรณและ 
อะไหลสํารองอยางเพียงพอสําหรับการใชงานเดินระบบไดอยางตอเนื่อง  และตองเปนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับ
การรับรองหรือผานการทดสอบจากบริษัทผูผลิต มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับขอกําหนดของหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศที่เปนที่ตั้งโครงการเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียงสถานท่ีตั้งโครงการ    

(7) ตองจัดทําและสงมอบแบบกอสราง ที่กอสรางจริง (As Built Drawings)  
รายการเคร่ืองจักรและอุปกรณหลักทั้งหมดพรอมรายละเอียด  รวมทั้งคูมือการใชงานการบํารุงรักษาอยางนอย  
2  ชุด ใหกับตัวแทนเทศบาลเก็บไว ภายใน 60 วัน หลังจากโครงการผานการทดสอบและเทศบาลหรือตัวแทน
ของเทศบาลมีหนังสือรับงานที่เปนลายลักษณอักษร  

(8) จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ  ประสบการณ  ที่มีความรูความสามารถในจํานวน 
ที่เหมาะสมเพ่ือเขามาบริหารจัดการและปฏิบัติงานในโครงการตามลักษณะงาน   

(9)  ตองจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของเทศบาล เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทํางาน 
การควบคุมระบบตางๆ ของโครงการ  โดยการฝกอบรมนั้นจะตองทําใหเจาหนาที่ของเทศบาลสามารถ         
ปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(10) ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสราง 
ดำเนินการงานเดินระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  อุปกรณและระบบตางๆ ของโครงการใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการกอสรางและมาตรฐานเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมทั้งตองบํารุงรักษาสิ่งกอสราง สภาพแวดลอม  
ภูมิทัศนและระบบนิเวศทั้งในบริเวณและบริเวณรอบพื้นที่โครงการใหอยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาของสัญญา   

(11)ผูรับจางตองบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสรางไมใหเกิดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน  โดยตองจัดใหมีการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้นใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่มีอยูในปจจุบัน  
หรือเกณฑมาตรฐานกฎหมายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(12) ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน เชน เปดให 
ชุมชนหรือผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมโครงการ   

(13) ในการบริหารจัดการภายหลังการกอสราง  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ      
การกําจัดขยะมูลฝอยตอเนื่องทุกวันโดยไมมีวันหยุด  และตองบริหารจัดการไมใหมีขยะมูลฝอยตกคาง หรือ    
กอใหเกิดผลกระทบตางๆ 

(14) ผูรับจางตองบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ ใหสามารถกำจัดขยะไดไมนอย 
กวา 100 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยจากโครงการ และรื้อรอนขยะมูลฝอยจากบอกำจัดขยะ ของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ และการกําจัดขยะที่ไมสามารถกําจัดโดยคัดแยกขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุยอินทรยี  
เชน ขยะอันตรายจากชุมชน  ผูรับจางจะตองดําเนินการรวบรวมและ สงกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาล โดยตอง   
แจงปริมาณและสถานท่ีรับกําจัดใหเทศบาลทราบกอนดําเนินการ 

(15) กรณีท่ีตองหยุดเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือบํารุงรักษา หรือ มีเหตุอ่ืนๆ           
ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยที่สงเขาระบบ โดยตองสงแผนการดําเนินงานใหเทศบาล
รับทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กรณีที่สงไปกําจัดนอกพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยตองไดรับการอนุญาตใหดําเนินการกําจัดและมีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีระยะเวลาในการหยุด
เดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อบำรุงรักษาไมเกิน 40 วันตอป  
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(16) เมื่อครบกําหนดสัญญานี้แลว ตองสงมอบอาคารและสิ่งปลูกสรางเครื่องจักร 
และอุปกรณตางๆ ตามบัญชีทรัพยสินของโครงการที่ผานการตรวจรับงานกอสรางแลวเสร็จและโอนให 
เปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในสภาพเรียบรอยใชงานได   

7.2) หนาที่ของเทศบาล  
(1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจางและตัวแทนผูวาจางเพ่ือกํากับ  

ดูแลการดําเนินงานภายใตสัญญานี้ โดยใชอํานาจ หนาที่และสิทธิทั้งปวงซึ่งกําหนดไวในสัญญา รวมทั้งอํานาจ
และสิทธิตามกฎหมายที่จําเปนและสมควร เพื่อใหผูรับจางสามารถปฏิบัติขอผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาน้ี  

 (2) สงมอบพื้นท่ีโครงการสําหรับกอสรางโครงการตามแบบผังบริเวณท่ีแนบทาย     
ขอกําหนดขอบเขตของงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาการสงมอบพ้ืนที่ลาชากวาที่กําหนดไว     
ขางตนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมเปนเหตุใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใดๆ จากเทศบาล      
แตใหคูสัญญาตกลงกันในการขยายกําหนดเวลาการกอสรางออกไปเทากับระยะเวลาสงมอบพ้ืนท่ีลาชา  

(3) เทศบาล ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมศูนยที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ  
รับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอยเขาสูโครงการ ปริมาณไมนอยกวา 3,000 ตันตอเดือน ตลอดอายุสัญญา  
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง เทศบาลอนุญาตใหผูรับจางนําไปใชในการทดสอบ
ระบบไดโดยไมสามารถคิดคาใชจายกับเทศบาลไดและตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
กอนดําเนินการ   

(4) ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพ่ือเปนการสนับสนุนในการขอรับ  
อนุมัติ  อนุญาตและใบอนุญาตตางๆ  ที่จําเปนตองไดรับจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  

(5) กําหนดใชอัตราคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยตามขอเสนอดานราคาไมเกิน 
350 บาทตอตัน  

8) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 ผูรับจางมีขอผูกพันตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและขอกําหนดของโครงการ โดยมี 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนี้  

 8.1) งานออกแบบ กอสรางตดิต้ัง ทดสอบเคร่ืองจักร อุปกรณและระบบตางๆ ให 
แลวเสร็จภายใน 365 วัน     

8.2) การดําเนินงานบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยระหวางปงบประมาณ 2566 – 
2576 

9) ขอเสนอทางเลือก  

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอที่สอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการ      
ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอเทานั้น 

ผูยื่นขอเสนออาจเสนอทางเลือกดานเทคนิคได แตตองย่ืนเปนขอเสนอทางเลือกพรอมกับ 
ขอเสนอหลักท่ีสอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการเทาน้ัน  
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ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอทางเลือกดานเทคนิค จะตองนําเสนอรายละเอียดอยาง 
เพียงพอ สําหรับการประเมินของเทศบาล และขอเสนอทางเลือกตองสอดคลองกับความตองการและ           
วัตถุประสงคของโครงการ 

เทศบาลจะพิจารณาขอเสนอทางเลือกเม่ือขอเสนอหลักของผูยื่นขอเสนอไดรับการพิจารณา  
เปนขอเสนอที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขอเสนอทางเลือกตองเปนขอเสนอที่สามารถพิสูจนไดวามีประสิทธิภาพ        
ดีกวาและเกิดประโยชนตอเทศบาลมากกวาขอเสนอหลัก 
 
ขอ 2 การสํารวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมช้ีแจงตอบคําถาม 

 เทศบาล จะกําหนดใหผูที่ประสงคจะย่ืนขอเสนอสามารถเขาสํารวจสถานท่ีตั้งโครงการได และจะจัดให
มีการประชุมชี้แจงตอบคําถาม ณ หองประชุมชาญอนุสรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  ในวันเดียวกัน 

ผูที่ประสงคจะย่ืนขอเสนอแตละรายสามารถสงตัวแทนเพ่ือสํารวจสถานที่ไดไมเกิน 5 คน โดยจะตอง 
ยืนยันการเขารวมสํารวจพรอมสงรายชื่อตัวแทนภายใน 5 วัน นับจากวันที่เทศบาลประกาศเชิญชวนในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส   
   

การสํารวจสถานที่ตั้งโครงการและการประชุมชี้แจงและตอบขอซักถาม มีความสําคัญตอการจัดทํา  
ขอเสนอ  ซึ่งหมายความวา  ผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอจะไดรับขอมูลและเขาใจสภาพของสถานที่  ขอบเขต
ของงานที่ตองดําเนินการ  ขอจํากัดตางๆ เพื่อนําไปจัดทําขอเสนอครบถวนสมบูรณและสามารถดําเนินการได
ตามวัตถุประสงค  

ขอ  3 ขอกําหนดทางเทคนิค 

  1) ขอมูลโครงการ  
1.1)  โครงการกอสรางระบบกำจัดขยะมูลฝอย เปนการปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด 

ความสามารถของระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  ใหสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น      
ไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ดวยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามรายละเอียดขอ 3 (2) (2.4) 

1.2) กำหนดใหผูรับจางตองเชาที่ดินเพื่อกอสรางโรงงานคัดแยกขยะในอัตราคาเชาตอ    
ตารางวาไมนอยกวา 10 บาทตอตารางวาตอเดือน ในพื้นที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งอยูที่หมู 4 
ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 1 ไร 3 งาน 48 ตารางวา        
มีถนนเชื่อมตอกับถนนหลักภายนอกรายละเอียดที่ตั้งโครงการแสดงในผังบริเวณในโครงการ  (เอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส รายละเอียดและขอบเขตของงาน สวนที่ 2 ที่ตั้งและผังกระบวนการทํางาน) และทบทวน
อัตราคาเชาทุก 3 ป   

1.3) กำหนดใหผูรับจางตองเชาอาคารท่ีตั้งเคร่ืองจักรระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะเชิงกล – 
ชีวภาพ (MBT)  ทั้งหมดจำนวนพื้นที่ 1,120 ตารางเมตร ในอัตราคาเชาตารางเมตรไมนอยกวา 4.25 บาทตอ
ตารางเมตรตอเดือน และทบทวนอัตราคาเชาทุก 3 ป   
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1.4) ผูรับจางดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะแลวตองรับซื้อขยะท่ีคัดแยกเปนเชื้อเพลิง 
ขยะในอัตราตอบแทนรับซื้อขยะที่คัดแยกจากแหลงคัดแยกไปสถานีรับซื้อขยะท่ีคัดแยก อัตราขั้นต่ำไมนอยกวา
ตันละ 60.- บาทตอตัน และทบทวนอัตราคาตอบแทนรับซื้อขยะทุก ๓ ป 

1.5) สาธารณูปโภค ผูรับจางตองดำเนินการจัดหาสาธารณูปโภคเพ่ือใชในการดำเนินการ 
บริหารจัดการกำจัดขยะ  โดยเทศบาลมีหนาท่ีประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(1) ไฟฟา   
     ปจจุบันมีระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเชื่อมตอกับโครงการ เพ่ือใช 

ในโครงการและจําหนายปริมาณพลังงานไฟฟาสวนที่เหลือจากโครงการใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยมี
ขนาดสายสง ขนาด 22 kV ขนาดหมอแปลง 1,000 kVA   

ก. กรณีการขอใชไฟฟาในชวงการกอสราง เปนความรับผิดชอบของผูยื่นขอ 
เสนอในการขอใชไฟฟาสําหรับการกอสรางโครงการ โดยเทศบาลมีหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ข. การขอใชไฟฟาและการขอจําหนายกระแสไฟฟาจากโครงการเปนความ 
รับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอที่จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ระเบียบเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบสายสงและการ
จําหนายกระแสไฟฟา  
    (2)  น้ำใชในโครงการ 
         ใชน้ำจากแหลงน้ำบาดาลที่นำมาปรับคุณภาพเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน 
หรือน้ำประปา โดยคาใชจายในการขุดเจาะบาดาล หรือ การขยายแนวทอสงน้ำประปา การชำระ คาน้ำประปา
ใหเปนความรับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอ 
   (3)  ระบบำบัดน้ำเสีย 
         น้ำเสียที่เกิดจากสำนักงาน น้ำชะขยะ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของระบบ
บริหารจัดการกำจัดขยะ  ผูยื ่นขอเสนอจะตองจัดใหมีระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นท่ี
โครงการ หรือสามารถสงน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นมาบำบัดยังโครงการปจจุบัน ซึ่งเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบบอผึ่ง 
โดยผูรับจางตองรับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสียใหไดตามมาตรฐานท่ีหนวยงานราชการกำหนด 

1.6) แหลงที่มาและองคประกอบขยะมูลฝอย  
(1) แหลงที่มาของขยะมูลฝอย   
     ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตองใหบริการกําจัดขยะมูล 

ฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 18 แหง ซึ่งไดจัดทําหนังสือขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบกําจัดปจจุบันไมนอยกวา 90 ตันตอวัน และคาดวาปริมาณจะเพ่ิม
มากขึ้นถึง 100 ตันตอวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยในบอฝงกลบ ระยะที่ 3 ประมาณจำนวน 127,133. - 
ลูกบาศกเมตร 

(2) องคประกอบ   
        องคประกอบของขยะมูลฝอย ดังแสดงในตารางที่ 1 เปนขอมูลที่ไดจากการ
อางอิงกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูยื่นขอเสนออาจใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาลักษณะสมบัติของ    
ขยะมูลฝอยโดยผูยื่นขอเสนอจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณของตนเองในการวิเคราะห ในการ
ออกแบบจริง ผูยื่นขอเสนอจําเปนที่จะตองสํารวจทั้งปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยเอง เทศบาลจะ
ไมรับผิดชอบตอการเปล่ียนแปลงขององคประกอบของขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 1  องคประกอบขยะมูลฝอย    

 

2) ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ 
2.1) ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรตามท่ีกำหนดใหใชในโครงการ 

เปนอยางนอย โดยตองเปนเทคโนโลยี และเครื่องจักร อุปกรณ  มีการใชงานจริง และมีประสิทธิภาพเปนที่
ยอมรับ ตองสามารถแสดงประสิทธิภาพ พรอมผลงานเปนที่ประจักษ โดยมีเอกสารยืนยันผลการดําเนินงาน
และการตรวจวัดมลพิษตางๆ ที่เพียงพอใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอเปนผูมีคุณสมบัติและประสบการณตรงกับ
ความตองการของเทศบาล อาทิเชน 

(1) จํานวนชั่วโมงเดินเครื่องแบบตอเนื่องตอป  
(2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไดตอวัน  
(3) ปริมาณพลาสติกรีไซเคิล เชื้อเพลิงขยะ ปุยอินทรียที่ผลิตได  

2.2)  ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหบุคลากรในโครงการที่มีคุณวุฒิและประสบการณในการ      
เดินระบบเครื่องจักรที่เหมาะสมและสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง 

2.3) ขนาดของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  ตองสามารถรองรับการกําจัดขยะมูลฝอย 
ไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ตองมีระบบเครื่องจักรหรืออุปกรณสํารองที่ทํางานทดแทนกันไดทันที (แบบ 
Redundant) และตองสามารถเดินระบบคัดแยกขยะมูลฝอยไดอยางตอเนื่อง   

2.4)  องคประกอบท่ีสำคัญของระบบกำจัดขยะมูลฝอย ตองประกอบดวยรายการ 
ดังตอไปน้ี 
     (1) กะบะรับขยะ   

(2) เครื่องยอยหยาบแบบเคล่ือนท่ีได     
     (3)  เครื่องเปาขยะดวยลม ชุดที่ 1   
     (4) สายพานคัดแยกดวยคน   
     (5) เครื่องแยกโลหะ  
     (6) เครื่องรอนขยะแบบตะแกรงหมุน   
     (7) สายพานคัดแยกดวยมือ   
     (8) เครื่องสะบัดขยะ (Spinner)   
     (9) เครื่องเปาขยะดวยลม ชุดท่ี 2    
    (10) เครื่องอัดกอนแบบแนวนอน   
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เครื่องจักรที่นํามาใชตองสามารถทํางานเชื่อมตอกับระบบหมักทําปุยแบบเชิงกล–ชีวภาพ 
ที่เทศบาลมีอยเูดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.5) ขอกําหนดงานการออกแบบ   
การออกแบบระบบรับขยะมูลฝอยและระบบบําบัดทั้งหมดตองเปนระบบที่ติดตั้ง 

ในอาคารมีหลังคา โดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี  
ก. การวางผังระบบ ผูยื่นขอเสนอตองจัดผังแบบบูรณาการ ตามการใช 

ประโยชนของโครงการ ปจจัยตางๆ ที่เกี ่ยวของ เชน กระบวนการกําจัด/ผลิต การจราจรและการขนส ง         
การปองกันอัคคีภัย มาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ รวมทั้งใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขของสถานที่ตั้ง
โครงการ เปนตน 

ข. การออกแบบในแนวต้ัง ผูยื่นขอเสนอตองพิจารณาสภาพเงื่อนไข 
ของสถานที่ตั้งโครงการ เพ่ือลดปริมาณงานโครงสราง  
 

ค. การจราจรและขนสง ผูยื่นขอเสนอตองวางผังระบบการขนสงโดย 
ตองตอบสนองการขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่เขารวมโครงการและ
ประเภทของรถขยะ     

ง. การจัดผังโดยรวมของระบบทอตาง ๆ การจัดวางผังระหวางทอกับ 
ทอและทอกับสิ่งกอสราง อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานกอสราง   

จ. การจัดทําพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่ฉนวน โดยตองจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียว     
ไมนอยกวารอยละ 25 ของพ้ืนที่โครงการ(ในพื้นที่ท่ีเทศบาลกำหนด)   

ฉ. การรักษาสภาพดินและน้ำ ตองจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการ 
รักษาสภาพดินและน้ำ  ตามสภาพเงื่อนไขของท่ีตั้งโครงการและการใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบ  

ช. การออกแบบสภาพแวดลอม ตองปฏิบัติตามหลักการรักษาและ     
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน    

 2.6) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย   
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของโครงการที่ปรากฏในเอกสาร 

ประกวดราคาฉบับนี้สําหรับใชเปนแนวทาง (Guideline) เพื่อใหผูยื่นขอเสนอสามารถจัดทําขอมูลรายละเอียด 
ดานเทคนิคที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของเคร่ืองจักรอุปกรณประกอบที่สําคัญและจําเปนทั้งหมดตอการทํางานของ
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ตามวัตถุประสงคของโครงการ ผูยื ่นขอเสนอสามารถเสนอระบบที่ดีกวา หรือ     
เทียบเทาได โดยตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบกับคุณลักษณะตามขอกําหนดระบุบริษัทผูผลิต รุน พรอม
เอกสาร อางอิงที่นาเชื่อถือ เพียงพอกับการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้   

(1) เทคโนโลยีคัดแยกขยะมูลฝอย  
(1.1) ระบบรับขยะเขากระบวนการคัดแยก มีลักษณะเปนลานรับขยะ 

แบบTripping  Floor ที่มีขนาดใหญเพียงพอรองรับขยะ (ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด) จากรถขยะที่เก็บขนได
ในตละวันและจากขยะตกคางสะสมกรณีขยะที่เก็บไดมีปริมาณนอยกวาขนาดของระบบกําจัดสามารถ
ดําเนินการคัดแยกเบื้องตนดวยแรงคนได  และใชรถตักลอยาง (Wheel Loader) ปอนขยะเขาระบบคัดแยก
ตามขนาดของระบบอยางสม่ำเสมอไมมีขยะตกคาง 
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(1.2)  กระบะรับขยะพรอมเคร่ืองกรีดถุงขนาด 100 ตันตอวัน สามารถ 
กระจายขณะที่อยูในถุงขนาดใหญ และเกลี่ยใหมีกองสูงสม่ำเสมองายตอการคัดแยกดวยสายพานคัดแยกดวย
คน  

(1.3) สายพานคัดแยกดวยแรงคน ขนาด 100 ตันตอวัน มีที่ยืนสําหรับ 
คนคัดแยก 2X8 คน สําหรับคัดแยกขยะชิ้นใหญ ที่อาจทําความเสียหายตอเครื่องสะบัดขยะ วัสดุรีไซเคิลที่ขาย
ไดราคาดี  

(1.4) เครื่องแยกโลหะ ขนาด 1 ตันตอวัน  
(1.5) เครื่องรอนตะแกรงหมุน มีลักษณะเปนตะแกรงทรงกระบอก 

หมุนรอบตัวเองในแนวนอน  มีรูเปนวงรีสอดคลองกับขนาดของขยะที่ผานเครื่องยอยหยาบ สามารถรอนขยะ
มูลฝอยได 100  ตันตอวัน ขยะที่มีขนาดเล็กกวารูตะแกรงสวนใหญเปนประเภทขยะยอยสลายงายจะตกลง     
ใตตะแกรง และมีสกรูลําเลียงออกไปยังดานขาง เพื่อสงไประบบหมักทําปุย สวนขยะที่มีขนาดใหญกวา           
รูตะแกรงจะเปนประเภทขยะพลาสติกและขยะเผาไหมได จะตกทายตะแกรงสามารถนําไปทําประโยชนตาม
ความเหมาะสมของระบบตาง ๆ ตอไปได  

(1.6) สายพานคัดแยกดวยแรงคน ขนาด 50 ตันตอวัน มีที่ยืนสําหรับคน 
คัดแยก 2X2 คน สําหรับคัดแยกขยะชิ้นใหญที่อาจทําความเสียหายตอเครื่องสะบัดขยะวัสดุรีไซเคิล ที่ขายได
ราคาดี  

(1.7) เครื่องสะบัดขยะ (Spinner) ขนาด 50 ตันตอวัน สามารถทํางาน 
ได2 ลักษณะเปนเคร่ืองยอยขนาดและเคร่ืองรอนแยกขยะแบบตะแกรงทรงกระบอก  มีใบตีและสะบัดขยะดวย
ความเร็วรอบที่เหมาะสม ติดตั้งในตะแกรง ทําใหขยะอินทรียซึ่งมีทั้งประเภทที่มีความชื้นสูง ออนนุม  เชน      
เศษอาหาร  ผัก  ผลไม  ใบไมถูกตีจนแหลกละเอียดและถูกเหวี่ยงผานรูตะแกรง และรวงลงกะบะรับดานลาง
ขยะที่เหนียวและมีน้ำหนักเบา เชน  ถุงพลาสติก  ขวดพลาสติก  ถุงขนม  เศษไม  กระดาษ  จะถูกเหวี่ยงออก  
ดานทายของเครื่อง  ผานทางชองวางระหวางใบพัดกับตะแกรงและมีความเหมาะสมสําหรับนําไปหมักทํา       
ปุยหมักทํากาซชีวภาพ  หรือเชื ้อเพลิงชีวมวล  และเหลือขยะที่มีความชื ้นต่ำสามารถนําไปคัดแยกเปน         
วัสดุรีไซเคิล หรือใชเปนเชื้อเพลิงไดตามความเหมาะสม 

(1.8) เครื่องอัดกอนแบบแนวนอน ชวยในการลดปริมาตรในการจัดเก็บ 
ขยะพลาสติก ขนาด 60 ตันตอวัน  มีลักษณะการอัดแบบกอนโดยขยะพลาสติกจะถูกปอนโดยรถตักลอยาง      
เขาดานบนของหองอัด  และใชระบบไฮดรอลิกในการอัดกอนเคล่ือนออกดานขางขนาดประมาณ 0.8X0.7X1.0 
เมตร  (กวางXยาวXสูง)  มีความหนาแนนไมนอยกวา 200 กิโลกรัมตอกอน สามารถใชรถตักลอยางหรือ         
รถ Forklift ขนไปกองเก็บในพ้ืนที่เก็บเชื้อเพลิงขยะ ที่มีความจุไมนอยกวา 1 สัปดาห 

(2) กระบวนการจัดการขยะอินทรีย  ขยะอินทรียที่คัดแยกไดจากเคร่ืองรอน 
ตะแกรงหมุนและเครื่องสะบัดขยะ  จํานวน 30 ตันตอวันจะถูกส งเขาระบบหมักปุยแบบเชิงกล – ชีวภาพ         
ที่มีอยูในปจจุบัน  ซึ่งใชกระบวนการหมักแบบเติมอากาศดวยสกูรเกลียวระยะเวลาในการหมักประมาณ         
20 - 30 วัน เมื ่อขยะอินทรีย เกิดการยอยสลายสมบูรณจะตองดําเนินการรอนแยกสารปรับปรุงดินโดย       
เครื่องรอนปุยที่มีอยูเดิม 
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   ผลพลอยไดทั้ง ๒ ระบบ เปนของเทศบาล 
(3) กระบวนการจัดการขยะคัดท้ิง ขยะที่ไมสามารถใชประโยชนไดมาจาก 2 สวน   

คือ  จากการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนเขาเครื่องยอยหยาบ และขยะที่เหลือจากการรอนปุย ประมาณรอยละ  
10  จะถูกสงไปกําจัดโดยการฝงกลบภายในที่ตั ้งโครงการโดยผูรับจางเปนผู ดำเนินการกรณีที่ผูรับจางมี        
แนวทางการดําเนินงานอื่นที่เปน  ประโยชนตอเทศบาลสามารถเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
พิจารณาได     

(4) เทคโนโลยีควบคุมมลพิษตอสิ่งแวดลอม  
         (4.1) เสียง  

        ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดวิธีการจัดการเสียงที่เกิด 
จากการดําเนินโครงการ พรอมทั้งเสนอรายละเอียดแบบแปลนระบบและเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณทั้งหมด 
เพ่ือควบคุมการแพรกระจายของเสียงออกนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  โดยควบคุมระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ริมรั้ว
โรงงานไมใหเกิน 70 เดซิเบลเอ และตองมีอุปกรณลดระดับเสียงสําหรับเครื่องจักรที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ   

(4.2) กลิ่น   
        ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงแนวทางในการควบคุมกลิ่นที่จะเกิดขึ้น 

ระหวางการปฏิบัติงาน  
(4.3) น้ำ  
        น้ำใชในกระบวนการผลิตมาจากน้ำบาดาลหรือน้ำประปา     

         (4.4) การจัดการน้ำเสีย  
        ผยูื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 

ที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมด โดยเนนวิธีการบริหารจัดการแบบ Zero Discharge โดยอยางนอยตอง
ประกอบดวย  

        • น้ำเสียจากสํานักงาน ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียด  
การ ประเมินปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสํานักงาน การติดตั้งระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ำเสีย พรอมกับนําเสนอแบบแปลนรายละเอียดลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักรอุปกรณ
บําบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำเสียที่ผานการบําบัดแลว  

         • น้ำชะขยะมูลฝอยจากกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย ผูยื่น     
ขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดการประเมินปริมาณน้ำชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พรอมกับนําเสนอแบบแปลน
รายละเอียดลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักรอุปกรณบําบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำเสียที่ผานการบําบัดแลว  
      (5) ระบบสาธารณูปโภค  

(5.1) ระบบน้ำใช  
        ผูยื่นขอเสนอจะตองทําแผนการจัดหาแหลงน้ำใชภายในโครงการ 

ใหเพียงพอตอการใชงานตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้จะตองมีระบบกักเก็บน้ำสํารองเพื่อการใชงานในกรณี
ฉุกเฉินเพื่อไมใหเกิดปญหาที่จะตองหยุดการดําเนินงานโดยจะตองจัดทําแบบแปลน ออกแบบรายละเอียดการ 
กอสราง  ระบบทอรับและสงน้ำ รวมถึงตองนําเสนอลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณทั้งหมด โดยตองมี
แผนการดําเนินการประหยัดน้ำ  การนําน้ำไปใชแลวนำกลับมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด  
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(5.2) ระบบไฟฟา  
                  ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําแผนงานโดยละเอียดของระบบไฟฟาของ
โครงการท้ังระบบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การขออนุญาตเชื่อมตอกระแสไฟฟากับสายปอนกระแสไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค การตั้งเสาหมอแปลงไฟ และการเดินสายไฟฟาเพิ่มเติม (ถามี) รวมถึงอุปกรณ         
สวนประกอบอื่นๆ ใหพรอมใชงานตามระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  

 (5.3) แนวหรือพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone)  
                  แนวเขตพื้นที่โครงการ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทํารายละเอียดโครงการ
จัดทําพื้นที่แนวกันชนโดยการปลูกตนไมยืนตน (ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด)  ซึ่งจะชวยใหปรับสภาพแวดลอม
ภายในพื้นที่โครงการและลดผลกระทบตอชุมชนที่อยูโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนจะตอง
จัดทํา แผนผังการจัดพื้นที่แนวกันชนแสดงการปลูกตนไม ชนิด และขนาดตนไมใหชัดเจน 

 3) การประมาณราคาและบัญชีแสดงราคากอสรางตอหนวย  
 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแบบแปลนและบัญชีรายการกอสราง บัญชีเครื่องจักร อุปกรณ       

ที่ตองใชในโครงการพรอมกับบัญชีแสดงราคากอสรางตอหนวยเพื่อใชในการพิจารณาในการปรับเพิ่ม หรือ     
ลดมูลคาของโครงการท่ียื่นเสนอ  

4) กําหนดเวลากอสรางโครงการ  
 4.1) แผนงานกอสรางโครงการ  

ผูยื่นขอเสนอจะตองดําเนินงานกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยพรอมติดต้ัง 
เครื่องจักร  และอุปกรณตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานงานกอสราง ตลอดจนดําเนินการตามมาตรการ      
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการกอสรางพรอมทดสอบระบบใหใชงานไดตามขีดความสามารถของระบบ   
ตางๆ ใหแลวเสร็จตามสัญญาภายใน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยตองเสนอแผนงานกอสราง
โครงการ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน โครงสรางองคกร บุคลากร  การบริหารจัดการ 
รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรการควบคุม    

4.2) การทดสอบและทดลองเดินระบบ  
 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิประสบการณเขามาปฏิบัติงานและ 

จัดทำแผนการทดสอบและทดลองเดินระบบ รวมทั้งขั้นตอนการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง แตละ
ขั้นตอน   
 

 5) มาตรฐานการกอสราง  
ผูยื่นขอเสนอตองดําเนินการกอสรางโครงการใหเปนไปตามกําหนดของสภาวิศวกรหรือ  

มาตรฐานอางอิงที่แสดงในเอกสารประกวดราคาลําดับที่ 4 หรือ มาตรฐานสากลท่ีสามารถเปรียบเทียบคุณภาพ 
หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับงานกอสรางนี้วามี
คุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาที่กําหนดและเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทยการควบคุม
คุณภาพในสถานท่ีกอสราง เพ่ือควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมเปนไปตามที่ไดกําหนด
ไว และเพื่อควบคุมคุณภาพของงานกอสรางอันหมายรวมถึงฝมือชาง รูปลักษณะสิ่งกอสราง ความมั่นคง
แข็งแรง และวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกตองแลวเสร็จตามหลักวิชาการ แบบรูปรายการและสัญญา โดย
นําสงใหสถาบันของทางราชการทําการทดสอบกอนที่จะนํามาใชในงานกอสรางและใหสถาบันนั้นสงผล       
การทดสอบท้ังหมดใหผูควบคุมงานผูวาจางทราบโดยตรง คาใชจายในการนี้ผูยื่นขอเสนอเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
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6) มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในงานกอสราง  
 6.1) การปองกันการบุกรุกที่ขางเคียง   

ผูยื่นขอเสนอตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของ 
ตนบุกรุกพื้นที่ขางเคียงโดยเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมทั้งการแกไขใหคืนดี 
หากเกิดการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ขางเคียง  

6.2) การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคียง  
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจาก 

ผูควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสรางท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูยื่นขอเสนอ
ปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ใหตัวแทนผูยื่นขอเสนอตรวจตราให      
ทุกคนออกไปจากอาคารท่ีกอสราง ยกเวนยามรักษาการณ หรือการทํางานลวงเวลาของบุคคลท่ีไดรับการอนุมัติ
แลวเทานั้น  

ผูยื่นขอเสนอจะตองติดต้ังเคร่ืองปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือ 
สรางความเสียหายตอทรัพยและอาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูยื่นขอเสนอจะตอง        
เปนผูออกคาใชจายในการติดตั้ง ขออนุญาต คาบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสรางรวมถึงคารื้อถอนเมื่องาน
แลวเสร็จ   

6.3) การปองกันสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม  
(1) สิ่งปลูกสรางขางเคียง  
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียง     

ในระหวางทําการกอสรางหากเกิดความเสียหายขึ้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหคืนอยูใน
สภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขท่ีผูยื่นขอเสนอทําไวไมเพียงพอหรือไม
ปลอดภัย อาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอแกไขหรือเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

(2) สิ่งกอสรางใตดิน 
ผูยื่นขอเสนอตองสํารวจจนทราบแนชัดแลววามีสิ่งปลูกสรางที่อยูใตดินในบริเวณ 

ทอรอยสายไฟฟา ทอระบายน้ำ สายโทรศัพท  ฯลฯ ซึ่งกอสราง หรือบริเวณใกลเคียง เชน ทอน้ำประปา           
ผูยื่นขอเสนอตองระวังรักษาใหอยูในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลากอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูยื่นขอเสนอ    
ตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการกอสรางจําเปนตองขออนุญาต
เคลื่อนยาย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหผูยื่นขอเสนอรับผิดชอบดําเนินการเองทั้งหมด โดยเปนคาใชจายของ    
ผูยื่นขอเสนอทั้งสิ้น  

 6.4) การปองกัน รักษางานกอสราง และปองกันเพลิงไหม  
 (1)  การปองกันและรักษางานกอสราง 
ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและรักษางานกอสราง รวมทั้ง 

วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณที่นํามาติดตั้งหรือเก็บไวในบริเวณกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนกระทั่งผูวาจางออกหนังสือ
รับงานกอสรางแลว ในกรณีจําเปนผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเครื่องปองกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับวัสดุ 
เครื ่องมือ อุปกรณ  และงานกอสราง ไมวาจะเปนการสรางที ่กําบัง การปองกัน การขีดขวน การต้ัง             
เครื่องสูบน้ำปองกันน้ำทวม และการปองกันอื่น ๆ ที่ผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปองกันวัสดุ
อุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอียดและเครงครัดกับทุกคนที่เขาออกบริเวณหรืออาคารที่กอสราง
ตลอดเวลา  
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 (2)  การปองกันเพลิงไหม  
 ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจํา 

อาคารที่กอสรางทุกชั้น รวมทั้งในสํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ตาง ๆ ที่จําเปน มีการปองกัน          
อยางเครงครัดตอแหลงเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด หามนําไฟหรือวัสดุ         
ที่ทําใหเกิดไฟ เขาใกลแหลงเก็บวัสดุไวไฟ หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารท่ีกอสรางโดยเด็ดขาด  

 (3)  ความรับผิดชอบ 
ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกันและรักษางาน 

กอสรางดังกลาวและตองรับผิดชอบตอความเสียหาย  และการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ อุปกรณ และงาน 
กอสรางท้ังหมด จนกวาผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย  

6.5)  การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
งานกอสรางหรือการกระทําใด ๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ    

แกบุคคลในพื้นที่ขางเคียง ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอทํางานกอสรางนั้นตามวิธี และเวลาท่ี
เหมาะสมหรือแจงใหผูยื่นขอเสนอหาวิธีปองกันเหตุเดือดรอนดังกลาว จะตองเรงดําเนินการในทันที  

6.6) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน  
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องอํานวยความ 

สะดวกทั้งหลายในการทํางานรวมทั ้งสถานที่ก อสรางใหมีสภาพแวดลอมที่ดี  สะอาด ไมมีสิ ่งที ่จะเปน    
อันตรายตอสุขภาพและชีวิตของลูกจาง จัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกั้น
ตกจากที่สูงเปนตน  ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูยื่น     
ขอเสนอมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลา   
กอสราง  

6.7) ความปลอดภัยจากการใชไฟฟา  
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ และดําเนินการติดต้ังระบบปองกัน 

สําหรับไฟฟาชั่วคราว เพื่อใชงานกอสรางใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีระบบการปองกัน
การลัดวงจร และการตัดวงจรไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ตองเปนไปตามที่มีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับ
ของการไฟฟา ฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูดวย  

6.8)  การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต  
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาลและอุปกรณ 

ชวยชีวิตที่จําเปนตามความเหมาะสม หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดการใหมีเพิ่มเติม
เพียงพออยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีพนักงานคนงานของตนจํานวนหนึ่ง โดยมี
หนาที่ชวยเหลือและทําการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และใหติดประกาศชื่อพนักงานคนงานดังกลาวไวใน
บริเวณกอสรางใหเปนท่ีทราบทั่วกัน  

6.9)  การประกันภัย  
ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคล 

ทุกคนที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของโดยตรงกับการกอสรางนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหาย   
ตอทรัพยสินในบริเวณกอสรางและขางเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  และอุบัติเหตุอื่น ๆ ตาม
ระบุในสัญญาหรือตามกฎหมาย ตามมูลคาของงานกอสราง และตามระยะเวลากอสรางตามสัญญา โดย          
ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและผูวาจางกอน  
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6.10)  การรายงานอุบัติเหตุ  
 เมื่อมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดข้ึนในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบตอ 

งานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผูยื่นขอเสนอกับเทศบาลรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้น ๆ ใหผูควบคุมงานทราบ
ในทันทีแลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น การแกไขเหตุการณนั้น ๆ และ
การปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
 
ขอ 4 ขอกำหนดดานการเงิน 

1) ขอแนะนำ 
ขอกำหนดดานการเงินน้ีเปนขอกำหนดพ้ืนฐานสำหรับการประมาณการลงทุน แผนการ 

ลงทุนประมาณการตนทุน ประมาณการรายรับ ตลอดจนการวิเคราะหทางการเงินของโครงการผูยื่นขอเสนอ
ตองจัดทำแผนธุรกิจ โดยถือเอาขอเสนอดานการเงินเปนหลัก หากวาขอกำหนดไมไดกลาวถึงแตผูยื่นขอเสนอ
เห็นวาอาจมีประเด็นเก่ียวของกับกฎหมายหรือหลักการบริหารโครงการที่สำคัญผูยื่นขอเสนอสามารถหมายเหตุ
หรือเสนอเหตุผลเพ่ิมเติมได 

2) เอกสารและรายละเอียด 

2.1) เอกสารท่ีจัดทำและยื่น 
(1) เงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับโครงการ รูปแบบการตอบแทน และขอกำหนดท่ี 

เกี่ยวของของสัญญาในเอกสารประกวดราคา และขอมูลแบบแปลนที่เกี่ยวของ สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจน
งานอ่ืนๆ 

(2) แผนงานการกอสรางที่กำหนดไวในรายละเอียดดานเทคนิค ใบแสดง     
ปริมาณงานกอสรางและวัสดุอุปกรณ แผนงานความกาวหนาในการกอสราง จำนวนบุคลากร เปนตน ตอง
สอดคลองกับเทคโนโลยีของโครงการและศักยภาพเงินทุนตลอดจนอัตราเสี่ยงทางเทคนิคการดำเนินงาน  และ
การบำรุงรักษาของโครงการ เปนตน 

2.2) ขอเสนอในการจัดทำ 
(1) เนื้อหาที่เก่ียวของในการจัดทำ“ขอเสนอดานการเงิน”ตองประสานสอดคลอง 

กับเนื้อหาท่ีเกี่ยวของของผูยื่นขอเสนอ 
 

(2) ในสวนเนื้อหาที่ตองแสดงเปนตาราง ตองทำแบบฟอรมตารางที่กำหนดไวใน 
ขอเสนอดานการเงิน 

(3) จำนวนเงินท่ีระบุไวใน “ขอเสนอดานการเงิน” ตองเปนเงินบาท 
(4) “ขอเสนอดานการเงิน” ตองรวมภาษีอากรและคาธรรมเนียมทุกชนิดแลว 

3) รายการมูลคารวมของโครงการ 
มูลคารวมของโครงการเปนขอมูลพื้นฐานที่เทศบาล จะใชในการวิเคราะหการกำหนด 

คาบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่นำเสนอ มูลคารวมของโครงการที่ระบุไวในประกาศประกวดราคาจางเอกชน
ดำเนินการลงทุน กอสรางและบริหารจัดการ โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เปนเพียงการประเมินจากการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการไมใชราคากลาง ดังนั้น มูลคารวมของโครงการเบื้องตนของผูยื ่นขอเสนออาจ
แตกตางไปจากท่ีเทศบาลไดประเมินไว โดยมีเงื่อนไขการคิดมูลคารวมของโครงการอยางนอย ดังนี้ 
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3.1) ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำรายการมูลคารวมของโครงการ ประกอบดวย รายการของ 
งานวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ผูยื่นขอเสนอประสงคจะนำเสนอเพื่อการกอสราง  จัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบสำหรับโครงการน้ี ซึ่งในภายหลังจะเปนรายการที่เทศบาลใชในการตรวจสอบความครบถวนของงาน 

3.2) ตารางตางๆ ที่ผูยื่นขอเสนอจะตองใหรายละเอียด ผูยื่นขอเสนอสามารถตัดลดหรือ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหัวขอไดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบของขอเสนอ  สำหรับ
เครื่องจักร/อุปกรณสำคัญ ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิคใหครบถวน 

3.3) คาใชจายในการกอสรางโครงการ ตองมีองคประกอบหลัก ดังนี้ 
(1) การออกแบบรายละเอียด 
(2) การปรับพ้ืนที่กอสรางโครงการ 
(3) ระบบหลักท่ีสำคัญ 

ก. ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
ข. ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
ค. ระบบผลิตปยุ อินทรยี  
ง. ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนในการ 

ปฏิบัติงาน 
(4) ราคาของงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณเปนราคาท่ีรวมภาษีอากรคาธรรมเนียม  

คาขนสงและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของแลว 
(5) คา factor F 

ในการประมาณคาใชจายในการลงทุนกอสรางโครงการตองระบุที่มา     
ในการคำนวณเชน ตนทุนตอหนวยที่สอดคลองกับเทคโนโลยีที่เสนอโดยใหมีเอกสารประกอบการอางอิงราคา
ประกอบดวย 

3.4) คาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ มีองคประกอบดังนี้ 
(1) คาตอบแทนบุคลากร 
(2) คาสาธารณูปโภค 
(3) คาโสหุย อาทิเชน คาฝกอบรมพัฒนาบุคลากร คาวิจัยและพัฒนา คาอุปกรณ 

เครื่องใชสำนักงาน คาเสื่อมราคา คาใชจายสิ้นเปลือง เปนตน 
(4) คาธรรมเนียมการเชาและคาเชาที่ดิน 
(5) คาประกันภัย 
(6) คาบำรุงรักษา และคาเดินระบบ 

3.5) รายไดจากการดำเนินโครงการ 
การประมาณการรายไดจากการดำเนินโครงการน้ี กำหนดรายไดเบื้องตนไวดังนี้  

กรณีหากมีรายไดมากกวาที่กำหนดไวใหผูยื่นขอเสนอรวมทุนแสดงรายละเอียดในการคำนวณไวดวย 
(1) รายไดจากคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลจะจายคาบริการกำจัด      

ขยะมูลฝอยใหในอัตราไมเกิน 350 บาทตอตัน  
(2) ผลิตผลที่ไดจากการคัดแยกขยะใหตกเปนทรัพยสินของเทศบาล 
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3.6) การวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของโครงการ 
ผูยื่นขอเสนอตองแสดงรายละเอียดการวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของ 

โครงการอยางนอยประกอบดวย 
(1) ขอสมมุติฐานและขอกำหนดในการวิเคราะห ไดแก เงินเฟอ สัดสวนการกูยืม  

แผนชำระหนี้คาเสื่อม อัตราดอกเบ้ียเงินกู เปนตน 
(2) งบประมาณทางการเงินที่สำคัญ ไดแก งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแส     

เงินสด งบที่ใชในการวิเคราะหความคุมทุน เปนตน 
(3) อัตราสวนการเงินจากงบประมาณการเงิน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง  

อัตราสวนหนี้สิน อัตราสวนแสดงสมรรถภาพในการดำเนินการ อัตราสวนความสามารถในการทำกำไรและอ่ืนๆ 
ที่สำคัญ 

(4) ดัชนีความคุมทุนของโครงการ ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของโครงการ  
(IRRProject) อัตราผลตอบแทนในสวนของการลงทุน (IRR-Equity) 

3.7) การสนับสนุนเงินทุน 
ผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนเงินทุนตอการดำเนินโครงการ  

ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารในประเทศไทยหรือสถาบันการเงิน
อื่นที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายไทย โดยใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนและชื่อโครงการในหนังสือ
รับรอง 

3.8) แผนการจัดการความเสี่ยง 
ผูยื่นขอเสนอตองระบุถึงความเส่ียงทางดานการเงินจากการดำเนินโครงการ 

ในชวงกอสรางและชวงดำเนินโครงการ และแสดงแผนการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงินนั้นๆ ใหละเอียด
และชัดเจน 

4) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยรวมของสัญญา 
4.1) เทศบาลจะใชมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของคาบริการกำจัดขยะ     

มูลฝอยรวมตลอดอายุสัญญาในการพิจารณาเปรียบเทียบขอเสนอสำหรับการใหคะแนนในการลงทุน 
4.2) ขอมูลคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใชคือคากำจัดขยะมูลฝอยรวมรายปที่ผูยื่น 

ขอเสนอแสดงไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ลำดับที่ 2 สวนที่ 3 ขอ 4.5) (แบบตารางขอมูลการ   
เดินระบบ) 

         
เม่ือ 

NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
Ct = รายรับจากคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยรายป 
r = ตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC: Weighted Average Cost of Capital) 
t = ระยะเวลาของสัญญา 
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ขอ 5 เอกสารการย่ืนขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุน 

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุนตามแบบที่กำหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื ่อของผู ประสงคจะเสนอราคา               
ใหชัดเจนโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี ่ยนแปลงตองลงลายมือชื่อ                
ผูยื่นขอเสนอ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กำกับไวทุกแหง โดยรายละเอียดในขอเสนอดานเทคนิค ตองจัดทำ
เปนภาษาไทย แตอาจจะมีภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมไดในสวนที ่จำเปนตองใชและตองเปนสวนนอย  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อหาหลักของขอเสนอดานเทคนิค ขอเสนอดานเทคนิคจะตองครอบคลุมงาน ทุกประเภทท่ี
กำหนดไว และตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ 

1) รายละเอียดผูยื่นขอเสนอ 

1.1) ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาบุคลากรหลักที่มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีในสาขาท่ี 
เกี่ยวของและมีประสบการณท่ีเกี่ยวของสามารถเขามาปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอย ตามลักษณะงานท่ี
เหมาะสม 

1.2) ทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลคาหุนเต็มจำนวนแลว) 
1.3) สำเนารายงานของผูสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและงบการเงิน (Financial  

Statement)หรือรายงานประจำป (Annual Report) 3 ปยอนหลังและรับรองสำเนาถูกตองโดยผูมีอำนาจ      
ลงนาม 

2) รายละเอียดดานเทคนิค 

ขอเสนอดานเทคนิคตองแสดงรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ใชในการดำเนินโครงการ  
กระบวนการคัดแยกขยะ การผลิตเชื้อเพลิงขยะ การผลิตปุยอินทรีย การบำบัดมลพิษ มาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งการวิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตรและการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ตองเปนไปตามรายละเอียดขอกำหนดดานเทคนิคของโครงการ 

3) แผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการ 
ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ 
3.1) แผนการดำเนินงานในการออกแบบ กอสราง ติดต้ังเครื่องจักร และบริหารจัดการ 
3.2) แผนการดำเนินงานและแผนการบำรุงรักษาประจำป จัดทำรายงานผลการบริหาร 

จัดการประจำเดือน รายงานสถานภาพเคร่ืองจักร และรายงานการดำเนินงานตามใบอนุญาตที่เก่ียวของ 
3.3) แผนการดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยใหสามารถ 

กำจัดไดในปริมาณรวมไมนอยกวา 100 ตัน/วัน 
3.4) แผนการขออนุญาตตามท่ีกฎหมายกำหนด 
3.5) แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการแกไขปญหาในภาวะวิกฤตตาง ๆ โดย           

ผูยื่นขอเสนอตองวิเคราะหประเมินปญหาที่อาจเกิดข้ึน พรอมเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา 
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4) แผนดานการเงินและการลงทุนของโครงการ 
ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการเงินของโครงการ หรือ แผนธุรกิจ (Business Plan)  

การนำเสนอจะตองสอดคลองกับขอกำหนดดานการลงทุนที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
ลำดับที่ 2 สวนที่ 3 (แบบใบเสนอราคา บัญชีเอกสารและขอมูลที ่ต องนำเสนอ ) และอยางนอยจะตอง
ประกอบดวยเอกสาแสดงขอมูลโครงการ ดังตอไปน้ี 

4.1) การคาดคะเนทางการเงิน โดยแสดงประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการ       
งบกระแสเงินสด และประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2) อัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนหนี้สิน อัตราสวนแสดง 
สมรรถภาพในการดำเนินการและอัตราสวนความสามารถในการทำกำไร 

4.3) ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน การวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงินของ 
โครงการ ประกอบดวย เงินลงทุน คาดำเนินการ คาเชื้อเพลิง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ใช เงินลงทุนและเงื ่อนไข
เงินกู อัตราภาษีเงินได อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และรายรับ-รายจายของโครงการ 

4.4) การจัดหาเงินทุน ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจาก 
ธนาคารในประเทศไทย หรือ สถาบันการเงินอ่ืน ที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายไทย 

4.5) แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ 
5) รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การออกแบบขั้นตนและเอกสารประกอบโดยอยางนอย ประกอบดวย แผนผังรวมของ 
โครงการแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่เก่ียวของ แบบเกี่ยวกับเครื่องจักรกลท่ีใชในโครงการ แบบระบบไฟฟา แบบ
ระบบประปา-สุขาภิบาล แบบ/ รายละเอียดระบบควบคุมมลพิษของโครงการ แบบปรับปรุงภูมิทัศน แบบ
ระบบระบายนำ แบบถนนและผังจราจร เปนตน 

ขอ 6 หลักเกณฑการใหคะแนนปจจัยดานเทคนิคและดานการลงทุน 

เทศบาล จะพิจารณาปจจัยดานเทคนิคและการลงทุนของผูยื่นขอเสนอทุกรายตามเกณฑที่กำหนด 
 

รายละเอียดการใหคะแนนเกณฑอ่ืน (ดานเทคนิค) 

หัวขอ รายการ คะแนนเต็ม 
1 รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค  30 
2 ประสบการณและความนาเชื่อถือของผูยื่นขอเสนอ  20 
3 แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  20 
4 แผนการบริหารทางการเงิน  20 
5 บุคลากรหลักในการดำเนินงาน  10 
 รวมทั้งหมด 100 
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หัวขอ 1 รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค 
 

1 รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค  
1.1 แสดงรายละเอียดกรรมวิธีขั้นตอนและเทคนิคของระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่ 

เหมาะสมกับระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูในปจจุบัน และเปนไปตามวัตถุประสงค 
และเปาหมายที่กำหนด 

 มีรายละเอียดที่ครบถวนและชัดเจน (คะแนนเต็ม) 
 มีรายละเอียดแตไมครบขั้นตอน (10 คะแนน) 
 ไมแสดงรายละเอียด (0 คะแนน) 

15 

 (1) สมดุลมวลของขยะมูลฝอยในระบบกำจัด  3 
 (2) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย  2 

 (3) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ตองประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะ ระบบ 
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยสามารถรับขยะมูลฝอยเขาระบบไดอยางนอย 100 ตัน/วันและ
สามารถคัดแยกขยะพลาสติกรวมและขยะเผาไหมได ไมนอยกวา รอยละ 25 ความชื้นไม
เกิน 35 เปอรเซ็นต และเปนเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศและมีการใชงาน
อยูในปจจุบัน 

5 

 (4) ประเภทและปริมาณขยะท่ีคัดแยกไปใชประโยชนไดรวมกันไมนอยกวา รอยละ 80 5 
1.2 แสดงรายละเอียดกรรมวิธีและเทคโนโลยีระบบคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะที่มี 

ประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยตามลักษณะ 
งานทางเทคนิคที่กำหนด 

 มีการนำเสนอระบบท่ีจัดการไดในพ้ืนที่และมีคำอธิบายที่ชัดเจน (คะแนนเต็ม) 
 เสนอแตไมมีรายละเอียดอธิบายหรืออธิบายไมชัดเจน (10 คะแนน) 
 ไมนำเสนอระบบ (0 คะแนน) 

15 

 (1) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการแปรสภาพขยะพลาสติก  5 
 (2) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ 5 5 
 (3) เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรผลิตในประเทศและมีการใชงานในปจจุบัน 5 5 
 รวมคะแนนท้ังหมด 30 
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หัวขอ 2 ประสบการณและความนาเชื่อถือของผูยื่นขอเสนอ 
 
หัวขอ รายการ คะแนนเต็ม 
2.1 ประสบการณดานการกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัดแยกและการผลิตเชื้อเพลิง

ขยะ 
 มีประสบการณดานการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกลาว (คะแนนเต็ม) 
 ไมมีประสบการณการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกลาว (0 คะแนน) 

5 

2.2 ขนาดของระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เคยดำเนินการ 
 ขนาด 100 ตันตอวัน (คะแนนเต็ม) 
 นอยกวา 100 ตันตอวัน (3 คะแนน) 

5 

2.3 แสดงเอกสารผลงาน/ประสบการณของผยู ื่นขอเสนอ 
 มีเอกสารครบถวนและมีการรับรองที่ถูกตอง (คะแนนเต็ม) 
 ไมมีการแสดงเอกสาร หรือ เอกสารมีการรับรองท่ีไมถูกตอง (0 คะแนน) 

10 

 รวมคะแนนท้ังหมด 20 
 
หัวขอ 3 แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
 
หัวขอ รายการ คะแนนเต็ม 
3.1  มีการแสดงข้ันตอนการดำเนินโครงการ รายละเอียด วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

ทุกประเภท และแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและครบถวน (คะแนน 
เต็ม) 

 มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไมชัดเจน (5 คะแนน) 
 ไมมีการแสดงแผนการดำเนินงานและไมมีคำอธิบาย (0 คะแนน) 

20 

 1) แผนการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 10 
 2) แผนการดำเนินงานควบคุมมลพิษ เชน น้ำเสีย และขยะคัดทิ้งที่เหลือจากระบบกำจัด

ขยะมูลฝอย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
5 

 3) แผนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาศูนยกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  3 
 4) แผนการประกันภัย  2 
 รวมคะแนนท้ังหมด 20 
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หัวขอ 4 แผนการบริหารทางการเงิน 
 
หัวขอ รายการ คะแนนเต็ม 
4.1 แผนการบริหารทางการเงิน  

 มีการแสดงขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได (คะแนนเต็ม) 
 มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไมชัดเจน (10 คะแนน) 
 ไมมีการแสดงแผนการดำเนินงานและไมมีคำอธิบาย (0 คะแนน) 

20 

 1) การแสดงสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนที่ชัดเจน 5 5 
 2) การแสดงมูลคาการลงทุน และคาดำเนินการ 5 5 
 3) การแสดงแหลงหรือแผนการจำหนายเชื้อเพลิงขยะ 5 5 
 4) การประมาณการรายได และ ผลประโยชนตอบแทนเทศบาล 5 5 
 รวมคะแนนท้ังหมด 20 

 
หัวขอ 5 บุคลากรในการดำเนินงาน 
 
หัวขอ รายการ คะแนนเต็ม 
5.1 แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองกำจัดโดยการฝงกลบ 

 มีบุคลากรหลักที่มีประสบการณตรง (คะแนนเต็ม) 
 ไมมีการนำเสนอบุคลากรหลัก (0 คะแนน) 

10 

 รวมคะแนนท้ังหมด 10 
 

(3) การคิดคะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอโดยกำหนดคะแนนเต็ม เทากับ 100  
คะแนน ดังนี้ 

 
 

       คะแนนรวมของผูย่ืนขอเสนอ = (คะแนนในขอ (1) x 0.55) + (คะแนนในขอ (2) x 0.45) 
 
 

ปจจัยการพิจารณา กำหนดน้ำหนัก 
(%) 

บริษัท / คะแนนที่ได 
(ตัวอยาง) 

A B C 
คะแนนเกณฑราคาคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย 55    
คะแนนเกณฑอ่ืน(ขอเสนอทางเทคนิค) 45    
รวม/คะแนนเมื่อถวงน้ำหนัก 100    
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สวนที ่3 แบบกอสรางเบื้องตน 
 
1) ผังกระบวนการทำงาน  
2) ผังบริเวณโครงการ  
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