แบบ บก.06
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจาย
การจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1
2
3
4

ชื่อโครงการ
จางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
หนวยงานเจาของโครงการ
กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองเพชรบูรณ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 127,855,000.บาท
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 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562)
5.2 เทศบาลนครเชียงใหม
5.3 เทศบาลนครอุดรธานี
5.4 เทศบาลเมืองนาน
5.5 เทศบาลเมืองแมเหียะ
6 รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน
6.1 นางนงคราญ สุคนธสาคร
ตำแหนง
6.2 นางบุษกร จารุวัฒนานนท
ตำแหนง
6.3 นางสิริสุข สมมีชัย
ตำแหนง
6.4 นายประเสริฐ อินทูล
ตำแหนง
6.5 นางกวีวรรณ เหลืองศิริเธียร
ตำแหนง

ปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายระเบียบการคลัง
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายแบบแผนฯ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR
โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ
สวนที่ 1 ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณสมบัติของผูเสนอราคา
กำหนดยืนราคา
หลักประกันการเสนอราคา
หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
เงื่อนไขการชำระเงิน
คาปรับ
วงเงินงบประมาณ
การรับประกันความชำรุดบกพรองและกรรมสิทธิ์
ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

สวนที่ 2 ขอกำหนดขอบเขตงาน
ขอ 1. ขอบเขตของโครงการ
1) ความเปนมา
2) วัตถุประสงค
3) รูปแบบสัญญา
4) ขอมูลเฉพาะของโครงการ
5) เงื่อนไขทั่วไป
6) ความตองการของเทศบาล (เกณฑประสิทธิภาพตอราคา 45/55)
7) ขอบขายของงาน
8) ระยะเวลาดำเนินโครงการ
9) ขอเสนอทางเลือก
ขอ 2 การสำรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมชี้แจงตอบคำถาม
ขอ 3. ขอกำหนดทางเทคนิค
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ขอมูลโครงการ
ขอกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ
การประมาณราคาและบัญชีแสดงรายการกอสรางตอหนวย
กำหนดเวลากอสรางโครงการ
มาตรฐานกอสราง
มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในงานกอสราง

ขอ 4. ขอกำหนดดานการเงิน
1)
2)
3)
4)

ขอแนะนำ
เอกสารและรายละเอียด
รายการมูลคารวมของโครงการ
มูลคาปจจุบันสุทธิ

ขอ 5 เอกสารการยื่นขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุน
1)
2)
3)
4)
5)

รายะเอียดผูยื่นขอเสนอ
รายละเอียดดานเทคนิค
แผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการ
แผนดานการเงินและการลงทุนของโครงการ
รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติ

ขอ 6 หลักเกณฑการใหคะแนนปจจัยดานเทคนิคและดานการลงทุน
สวนที่ 3 แบบกอสรางเบื้องตน
1) ผังกระบวนการทำงาน
2) ผังบริเวณโครงการ

สวนที่ 1
ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR
โครงการจางเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ

.

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. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว ชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของ ผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
10. ยื่นขอเสนอตองมีผลงานและประสบการณตามขอใดขอหนึ่งในวงเงินไมนอยกวา 50,800,000.บาท (หาสิบลานแปดแสนบาทถวน)และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ ทั้งนี้
จะต อ งแนบหนั ง สื อ รั บ รองผลงานจากเจ า ของโครงการและสำเนาสั ญ ญาประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ หนังสือรับรองผลงานจะตองลงนามรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
เทานั้น และตองเปนผลงานในการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการโรงกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัด
แยกขยะเพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel-RDF) และนำไปหมักทำปุย มีขนาดรองรับปริมาณ
ของมูลฝอยรายวันไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ผลงานที่นำเสนอตองมีขนาดของระบบที่เคยดำเนินการไมนอย
กวา 50 ตันตอวัน และเปนผลงานที่เสร็จสมบูรณ
11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
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13. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
14. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำาหนด
ขอ 2 กำหนดยืนราคา
ผูเสนอราคาตองกำหนดยืนราคา 365 วัน
ขอ 3 หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาจำนวน 6,392,750.- บาท (หกลานสามแสน
เกาหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบ บาทถวน) พรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
1. เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ
2. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
3. พันธบัตรรัฐบาลไทย
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหเทศบาลตรวจสอบความถูกตอง
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่นื ขอเสนอ
ขอ 4 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น (การประเมินเกณฑประสิทธิภาพตอราคา Price Performance)
โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 55
2) ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 45
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ขอ 5 เงื่อนไขการชำระเงิน
เทศบาลจะจายเงินคาจางบริการกำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้ งปวงดวยแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับจาง 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. กรณีที่ผ ูร ับจางปฏิบ ัติผ ิดสัญญาจางนอกเหนือจากการจางเหมาชวงในขอ 1 ขางตน
เทศบาลจะกำหนดคาปรับ ดังนี้
2.1 คาปรับในชวงของการกอสราง
หากผูรับจางไมสามารถดำเนินการกอสราง ตลอดจนการจัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ ใหถูกตองครบถวนพรอมเริ่มเปดใหบริการกำจัดขยะมูลฝอยภายใน
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 และสามารถหัก เงินคาจางไดกรณีที่เกิดความ
เสียหาย
2.2.2 ผูรับจางตองรับกำจัดขยะมูลฝอยทุกวันโดยไมมีวันหยุด ตองกำจัด
ขยะมูลฝอยใหไดตามปริมาณขยะมูลฝอยขั้นต่ำที่กำหนด100 ตันตอวัน โดยไมมีขยะมูลฝอยตกคางภายนอก
ระบบ และ/หรือ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางๆ กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการได ผูรับจ างตกลงที่จะ
ชำระคาปรับใหผูวาจางเปนรายวันในอัตราเทากับอัตราคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย (บาท/ตัน) คูณกับปริมาณ
ขยะมูลฝอย 100 ตันตอวัน โดยหักคาปรับจากคาจางกำจัดขยะมูลฝอยในรอบเดือนหรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได
2.2.3 กรณีที่ผ ูร ับ จางหยุดเดินระบบเพื่อบำรุงรักษาในรอบปมากกวา
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 และใหถือวาบรรดาทรัพยสินทั้งหม ดตามบัญชี
ทรัพยสินโครงการที่จัดทำขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ หรือ ทรัพยสินที่อยูระหวางการดำเนินการตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูวาจางโดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาชดเชย คาเสียหายใดๆ จากการบอกเลิกสัญญา
ขอ 7 วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจางในครั้งนี้มาจากเงินงบประมาณรายจายประจำป 2566 -2576
จำนวนเงิน 127,855,000.- บาท (หนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดลานแปดแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ราคากลางในการดำเนิ น การครั ้ ง นี ้ 127,750,000.- บาท (หนึ ่ ง ร อ ยยี ่ ส ิ บ เจ็ ด ล า นเจ็ ด แสน
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 พรอมใชงานเพื่อเตรียมสงมอบและโอนสิทธิใหเทศบาล โดยคาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจาง
ตามสัญญา
กรรมสิทธิ์ในสิ่งกอสราง อาคาร เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณอื่นๆ ของระบบตามสัญญานี้ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนับแตวันสิ้นสุดสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองใดๆ ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณที่สงมอบหรือโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกผูวาจาง เมื่อครบกำหนดตามสัญญา หรือ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเปนระยะเวลา 2 ป นับแต
วันสงมอบหรือโอนกรรมสิทธิของระบบ เครื่องจักร อุปกรณอื่นๆ ใหผูวาจาง
ขอ 9 ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
9.1 เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2566 - 2576
การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อเทศบาลไดรับผลการตรวจพิจารณาสัญญาจาก
สำนักงานอัยการสูงสุด
9.2 เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั ้ น ต อ งนำเข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที ่ ม ี เ รื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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(1) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่
กำหนดดังระบุไวในขอ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
9.4 เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
9.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
9.6 เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากเทศบาลไมได
(1) เทศบาลไมไดรับการพิจารณาเห็นชอบรางสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุด
(2) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรื อ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเทศบาล หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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สวนที่ 2 ขอกําหนดขอบเขตของงาน
ขอ 1 ขอบเขตของโครงการ
1) ความเปนมาของโครงการ
จากนโยบายการรวมกลุมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ไดจัดกลุมพื้นที่
กําจัดขยะมูลฝอย (Cluster) แบงออกเปน 9 กลุ ม โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ(ซึ่งตอไปนี้เรียกวาเทศบาล)
เปนเจาภาพหลักรับผิดชอบกลุมพื้นที่ที่ 1 รองรับขยะมูลฝอยจากทองถิ่นบริเวณกลางตอนบน จํานวน 18 แหง
ปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบ 90 ตันตอวัน และจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบเพิ่มมากขึ้นเปน 100 ตัน
ตอวัน ในป พ.ศ.2563 ทั้งนี้ จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบวาหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมี การจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพื้นที่จะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยถึง 193 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2564 เปนตนไป
ในขณะที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันของเทศบาล ซึ่งเปนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุ ยอินทรีย รองรับขยะมูลฝอยไดเพียง 10 ตันตอวัน สงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอย
กวา 90 ตันตอวันถูกนําไปฝงกลบในบอฝงกลบที่มีอายุการใชงานไดอีกประมาณ 1 ป ประกอบกับการขาด
แคลนบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลจึงมีความจำเปนตองดําเนินโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถจัดการกับขยะมู ลฝอยที่เกิดขึ้นตอวันไดหมด และมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการจางเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชโดย มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบุให
ท องถิ่นสามารถมอบหมายใหหนวยงานของรัฐ หรือรวมกับเอกชนในการดําเนินการจัดการเก็บขน กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยการมอบใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวมลงทุน
ตามกฎหมายว าดวยการใหเอกชนรวมลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ แต หลั ก เกณฑ วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อ นไขที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รั ฐ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล ฝอย พ.ศ. 2560 หนวยงานของรัฐสามารถ
มอบหมายใหเอกชนรวมดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย พ โดยใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบ ริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ในการจัดหาเอกชนรวมดำเนินการ
ดังนั้น โดยอาศัยหลักเกณฑ วิธีการตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมดําเนินการใน
กิจการของรัฐ เทศบาลจึงกํา หนดแนวทางในการพัฒ นาโครงการโดยเป ดโอกาสใหเอกชนที ่สนใจไดยื่ น
ขอเสนอเพื่อลงทุนกอสรางและบริหารจัดการกําจัดขยะมูลฝอย เพื่อใหระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพสามารถรับกําจัดขยะมูลฝอยไดไมนอยกวา 100 ตันตอวันตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป
2) วัตถุประสงค
เทศบาล มีความประสงคจะใหเอกชนเขามาดําเนินการลงทุนกอสรางและบริหารจัดการ
กําจัดขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้
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2.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลใหสามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลและทองถิ่นอื่นๆ ที่มารวมใชบริการ โดยคัดเลือกเอกชนเพื่อ
ดําเนินการลงทุน ออกแบบ กอสรางและบริหารจัดการในขอบเขตของโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
2.2) เพื ่ อ ใหมี ต นทุ น การกํ า จั ด ขยะมู ล ฝอยที ่ เ หมาะสม ไม เปนภาระตอเทศบาลและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มารวมใชบริการ โดยเอกชนไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนและบริหารจัดการที่
เหมาะสม
3) รูปแบบสัญญา
เทศบาลมีความตองการที่จะใหเอกชนเขาดําเนินการตั้งแตการลงทุน กอสราง และบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใตขอบเขตของงาน และระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การใชทรัพยากรที่คุมคาเปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม
ระหวางเอกชนที่สนใจเขารวมยื่นขอเสนอโดยดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
สัญญาจางของโครงการนี้เปนสัญญาจางแบบ BOT (Build-Own-Operate-Transfer)
ที่มีระยะเวลาของสัญญาชวงงานกอสรางไมเกิน 365 วัน และชวงบริหารจัดการระหวางปงบประมาณ 2566 2576 ซึ่งเอกชนเปนผูรับผิด ชอบในการลงทุน ออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการ และยังคงสิทธิใน
ทรัพยสินตางๆ ที่ลงทุนตลอดระยะ เวลาของสัญญา หลังจากนั้นจึงจะโอนทรัพยสินของโครงการทั้งหมดใหแก
เทศบาล
เพื่อใหเอกชนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เทศบาล จะจายคาตอบแทนในรูปแบบของ
คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free)
ดวยเหตุผลที่เอกชนจะตองลงทุน ออกแบบ กอสรางและบริหารจัดการตลอดอายุสัญญา
เทศบาลจึงใหความสําคัญกับขีดความสามารถดานการลงทุนของเอกชน ขณะเดียวกันเอกชนก็ตองมีประสบกา
รณในการพัฒนาและดําเนินงานโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนี้ และจะตองมีหลักฐานวามีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
เทศบาล จะคัดเลือกเอกชนรายที่เหมาะสมเปนผู ดําเนิน การลงทุน กอสราง จัดหาติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณและทดสอบระบบตาง ๆ ของโครงการภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
เอกชนยังคงมีสิทธิในทรัพยสินของโครงการตามขอบเขตของงานที่กําหนด รวมทั้งสิทธิในการบริหารจัดการ
โครงการตลอดอายุสัญญาระหวางปงบประมาณ 2566 - 2576 นับถัดจากวันที่เทศบาลออกหนังสือรับงาน
กอสราง
เมื ่ อ ครบระยะเวลาของสั ญญาขางตนแลว เอกชนตองสงมอบอาคารและสิ่ ง ปลูก สราง
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 นํากลับมาใช ประโยชนไดเพียง
รอยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบ ทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปฝงกลบกวารอยละ 78
สงผลใหพื้นที่ฝงกลบเต็มเร็วกวาที่ประมาณการไว เปนสาเหตุทําใหเทศบาลตองเรงพัฒนาโครงการกําจัดขยะมูล
ฝอย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยกอนจะเกิดวิกฤติ
4.2) ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบ
กําจัดของเทศบาลตั้งแตป 2546 มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นโดยสวนใหญมา
จากทองถิ่นอื่นที่มีอัตราการเพิ่มสูงมากอันเปนผลจากการขยายตัวของเขตเมือง การเปลี่ยนแปลง การบริโภค
ขณะที่ ป ริมาณขยะมูลฝอยในพื้น ที่ของเทศบาลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยและยังคงอยูในระดับ
30 – 40 ตันตอวัน ดวยอัตราการเพิ่มในระดับนี้ ทำใหป 2563 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบกําจัดอาจถึง
100 ตันตอวัน
การจัดการขยะมูลฝอยปจจุบันภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ

4.3) การกำหนดเทคโนโลยีระบบกำจัดขยะ ผลของการเดินระบบคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุ ยอินทรีย โดยใชเทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ
(Mechanical and Biological Waste Treatment:MBT) ซึ ่ ง สามารถรองรั บ ขยะมูล ฝอยได 10 ตั น ตอวัน
ในขณะที่มีขยะมูลฝอยเขาสูระบบ 90 ตันตอวัน
ตอมาเทศบาลไดทําการศึกษาความศึกษาความเหมาะสมระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยใหเหลือปริมาณขยะมูลฝอยไปฝงกลบนอยที่สุด และกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ เขาสู ระบบไดหมดตอวัน การศึกษาดังกลาวเปนที่มาของโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย
ผลของการศึกษาระบุว า การแปรสภาพขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง โดยการใชกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ขยะยอยสลายงายประเภทเศษอาหารที่มีความชื้นสูงออกจากขยะยอยสลายยากเพื่อทําใหมีความชื้นลดลง
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มีคุณสมบัติเปนขยะที่เผาไหมไดเหมาะสมกับการกําจัดหรือใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการทางความรอน ซึ่งจะ
ทําใหเทศบาลมีรายไดจากผลผลิตพลอยได ในแตละกระบวนการที่คุมคาตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
นโยบายของรัฐบาลได เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมกับปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอยสามารถใหผลตอบแทนของโครงการที่ดีและมีความเปนไปได ที่จะใหเอกชนมีส วนรวมในการลงทุน
ออกแบบกอสรางและบริหารจัดการ
4.4) สถานที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูที่หมู 4 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ
พิกัดทางภูมิศาสตร ละติจูด 1810240 และลองติจูด 734840 มีพื้นที่ขนาดไมนอยกวา 1 ไร 3 งาน 48 ตาราง
วา โดยเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลซึ่งใชเปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน โดยเอกชนตองเขาไป
ตรวจสอบพื้นที่ด วยตนเองเพื่อใหเห็นขอบเขต สภาพพื้นที่ สิ่งกีดขวาง และอื่นๆ อันเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยไดแสดงผังบริเวณพื้นที่โครงการไวในสวนที่ 2 แบบกอสรางเบื้องตน
5) เงื่อนไขทั่วไป
งานทั้งหมดที่ตองดําเนินการโดยผูยื่นขอเสนอภายใตสัญญาและวัตถุประสงคของโครงการ
ตองสอดคลองกับขอบเขตและขอกําหนดและใหรวมถึงงานอื่นๆ แมไมไดระบุแตเพื่อใหงานตางๆ ของโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือก ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูรับจาง”
ผูรับจาง ตองจัดหาเงินลงทุน ออกแบบ กอสรางและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานกอสราง
จัดหาติดตั้งเครื่ องจักร อุปกรณ ใหเรียบรอยสมบูรณภายในระยะเวลาของงานกอสรางที่กําหนดและ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการระบบ
ผูรับจางตองเชาพื้นที่ พรอมอาคาร เครื่องจักร อุปกรณและระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะ
เชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลเพื่อดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะตลอดอายุสัญญา
ผูรับจางตองจัดหาบุคลากร แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและครอบคลุมถึงงานยอย
อื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการออกแบบกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสรางมีความสมบูรณ เรียบรอย และ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาในชวงระยะเวลาการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสมบูรณตามวัตถุประสงค
ผู รับจางจะตองดําเนินการตามขอกําหนด ขอบังคับ กฎเกณฑ ประกาศ ระเบียบของทาง
ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ ทั้งที่มีขึ้นเพื่อบังคับใชในปจจุบันและที่จะมีขึ้นเพื่อบังคับใชในอนาคต
โดยตองปฏิบัติตามทั้งในชวงกอนการกอสรางระบบ และชวงบริหารจัดการระบบเพื่อใหการดําเนินการนั้น
ลุลวงไปไดดวยดีตลอดอายุสัญญานี้
ดวยเหตุนี้ ในระหวางการเตรียมขอเสนอและกอนเริ่มงานตามสัญญาจะตองทําความ
เขาใจถึงความตองการของเทศบาล ขอบเขตงาน และสภาพของปญหาที่ตองจัดการ หากมีขอสงสัย หรือมีส
วนหนึ่งสวนใดของขอบเขตงาน หรือความตองการของเทศบาลที่ไมชัดเจน ซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงานจะต
องแจงและสอบถามเทศบาลทันที
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6) ความตองการของเทศบาล
เทศบาล ใหความสําคัญตอขอกําหนดแลวเสร็จของงานกอสรางที่ระบุไวในขอกําหนด
รวมถึงขอเสนอที่ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และขอกําหนดเพื่อใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มี
การใชประโยชนจากทรัพยากรใหมากที่สุด และเหลือสัดสวนที่จะตองกําจัดดวยวิธีฝงกลบนอยที่สุดอยางไรก็
ตามภาระตอคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยตองไมเกินขีดความสามารถหรือสถานะทางการเงินการคลังที่จะรองรับไดตลอดอายุสัญญา
ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติตามความตองการของเทศบาล
จะถือการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการระบบรวมกับคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย โดยใช
สัดสวนรอยละ 45 ตอ 55
7) ขอบขายของงาน
7.1) หนาที่ของผูรับจาง
(1) ดำเนินการลงทุน ออกแบบ กอสราง จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ ติดตั้ง
ทดสอบระบบบริหารจัดการกำจัดขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีคัดแยกเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ภายใน
1 ป
(2) ตองบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ ของระบบเทคโนโลยีคัดแยก
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลใหอยูในสภาพดีมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา
(3) ดําเนินการทบทวน ปรับปรุงขอมูลดานสิ่งแวดลอมของโครงการใหทันสมัย
เพื่อใหการออกแบบอาคาร การติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟา ระบบควบคุม รวมทั้งมาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนไปตามกฎหมาย มาตรฐาน
ประกาศ ระเบี ย บของทางราชการ ข อกํ า หนดและขอบั ญ ญั ต ิ ท องถิ ่ น กรณี ท ี ่ ร ะบบใดที ่ ป ระเทศไทย
ยังไมกําหนดมาตรฐานใหใชมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทย
(4) จัดทํารายละเอียดแผนผังแบบแปลน (Layout) กระบวนการทํางาน
โครงสราง บุคลากรของโครงการ แผนงานพรอมรายการกอสราง ประมาณราคา รายละเอียดคุ ณลักษณะ
คุณสมบัติเครื่องจักร อุปกรณ และกลไกควบคุมการทํางานของเทคโนโลยี โดยตองมีขอบเขตการทํางานเทียบ
เทา หรือมากกวาที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิค และประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ที่นํามา
ใชในโครงการตอเทศบาลหรือตัวแทนของเทศบาล ซึ่งไดรับการแตงตั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา
(5) ตองดําเนินการออกแบบกอสราง ปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมกับ
การกอสรางโครงการ ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณไฟฟา ตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานการกอสราง ตลอดจน
ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมชวงระหวางการกอสราง พรอมทดสอบระบบ ใหใชงานได
ตามขีดความสามารถของระบบตางๆ ของระบบกําจัดขยะมูลฝอยตามที่ผู รับจางเสนอใหแลวเสร็จภายใน 180
วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
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(6) จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชพรอม เครื่องจักร อุปกรณและ
อะไหลสํารองอยางเพียงพอสําหรับการใชงานเดินระบบไดอยางตอเนื่อง และตองเปนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับ
การรับรองหรือผานการทดสอบจากบริษัทผูผลิต มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับขอกําหนดของหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ควรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เปนที่ตั้งโครงการเปนที่ยอมรับ
ของประชาชนที่อาศัยอยูขางเคียงสถานที่ตั้งโครงการ
(7) ตองจัดทําและสงมอบแบบกอสราง ที่กอสรางจริง (As Built Drawings)
รายการเครื่องจักรและอุปกรณหลักทั้งหมดพรอมรายละเอียด รวมทั้งคูมือการใชงานการบํารุงรักษาอยางนอย
2 ชุด ใหกับตัวแทนเทศบาลเก็บไว ภายใน 60 วัน หลังจากโครงการผานการทดสอบและเทศบาลหรือตัวแทน
ของเทศบาลมีหนังสือรับงานที่เปนลายลักษณอักษร
(8) จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ ที่มีความรูความสามารถในจํานวน
ที่เหมาะสมเพื่อเขามาบริหารจัดการและปฏิบัติงานในโครงการตามลักษณะงาน
(9) ตองจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของเทศบาล เพื่อใหเขาใจกระบวนการทํางาน
การควบคุมระบบตางๆ ของโครงการ โดยการฝกอบรมนั้นจะตองทําใหเจาหนาที่ของเทศบาลสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(10) ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสราง
ดำเนินการงานเดินระบบและบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ ของโครงการใหเปนไปตาม
มาตรฐานการกอสรางและมาตรฐานเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมทั้งตองบํารุงรักษาสิ่งกอสราง สภาพแวดลอม
ภูมิทัศนและระบบนิเวศทั้งในบริเวณและบริเวณรอบพื้นที่โครงการใหอยู ในสภาพดี มีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาของสัญญา
(11)ผูรับจางตองบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสรางไมใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน โดยตองจัดใหมีการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้นใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่มีอยูในปจจุบัน
หรือเกณฑมาตรฐานกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
(12) ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน เชน เปดให
ชุมชนหรือผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมโครงการ
(13) ในการบริหารจัดการภายหลังการกอสราง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ
การกําจัดขยะมูลฝอยตอเนื่องทุกวันโดยไมมีวันหยุด และตองบริหารจัดการไมใหมีขยะมูลฝอยตกคาง หรือ
กอใหเกิดผลกระทบตางๆ
(14) ผูรับจางตองบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ ใหสามารถกำจัดขยะไดไมนอย
กวา 100 ตันตอวัน โดยเปนขยะมูลฝอยจากโครงการ และรื้อรอนขยะมูลฝอยจากบอกำจัดขยะ ของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ และการกําจัดขยะที่ไมสามารถกําจัดโดยคัดแยกขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุ ยอินทรีย
เชน ขยะอันตรายจากชุมชน ผูรับจางจะตองดําเนินการรวบรวมและ สงกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาล โดยตอง
แจงปริมาณและสถานที่รับกําจัดใหเทศบาลทราบกอนดําเนินการ
(15) กรณีที่ตองหยุดเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อบํารุงรักษา หรือ มีเหตุอื่นๆ
ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยที่ส งเขาระบบ โดยตองสงแผนการดําเนินงานใหเทศบาล
รับทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กรณีที่ส งไปกําจัดนอกพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยตองไดรับการอนุญาตใหดําเนินการกําจัดและมีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีระยะเวลาในการหยุด
เดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อบำรุงรักษาไมเกิน 40 วันตอป
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(16) เมื่อครบกําหนดสัญญานี้แลว ตองสงมอบอาคารและสิ่งปลูกสรางเครื่องจักร
และอุปกรณตางๆ ตามบัญชีทรัพยสินของโครงการที่ผานการตรวจรับงานกอสรางแลวเสร็จและโอนให
เปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในสภาพเรียบรอยใชงานได
7.2) หนาที่ของเทศบาล
(1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจางและตัวแทนผูวาจางเพื่อกํากับ
ดูแลการดําเนินงานภายใตสัญญานี้ โดยใชอํานาจ หนาที่และสิทธิทั้งปวงซึ่งกําหนดไวในสัญญา รวมทั้งอํานาจ
และสิทธิตามกฎหมายที่จําเปนและสมควร เพื่อใหผูรับจางสามารถปฏิบัติขอผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี้
(2) สงมอบพื้นที่โครงการสําหรับกอสรางโครงการตามแบบผังบริเวณที่แนบทาย
ขอกําหนดขอบเขตของงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาการสงมอบพื้นที่ลาชากวาที่กําหนดไว
ขางตนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมเปนเหตุใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใดๆ จากเทศบาล
แตใหคูสัญญาตกลงกันในการขยายกําหนดเวลาการกอสรางออกไปเทากับระยะเวลาสงมอบพื้นที่ลาชา
(3) เทศบาล ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมศูนยที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ
รับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอยเขาสูโครงการ ปริมาณไมนอยกวา 3,000 ตันตอเดือน ตลอดอายุสัญญา
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง เทศบาลอนุญาตใหผู รับจางนําไปใชในการทดสอบ
ระบบไดโดยไมสามารถคิดคาใชจายกับเทศบาลไดและตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ
กอนดําเนินการ
(4) ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพื่อเปนการสนับสนุนในการขอรับ
อนุมัติ อนุญาตและใบอนุญาตตางๆ ที่จําเปนตองไดรับจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
(5) กําหนดใชอัตราคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยตามขอเสนอดานราคาไมเกิน
350 บาทตอตัน
8) ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ผูรับจางมีขอผูกพันตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและขอกําหนดของโครงการ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนี้
8.1) งานออกแบบ กอสรางติดตัง้ ทดสอบเครือ่ งจักร อุปกรณและระบบตางๆ ให
แลวเสร็จภายใน 365 วัน
8.2) การดําเนินงานบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยระหวางปงบประมาณ 2566 –
2576
9) ขอเสนอทางเลือก
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอที่สอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการ
ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอเทานั้น
ผูยื่นขอเสนออาจเสนอทางเลือกดานเทคนิคได แตตองยื่นเปนขอเสนอทางเลือกพรอมกับ
ขอเสนอหลักที่สอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการเทานั้น
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ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอทางเลือกดานเทคนิค จะตองนําเสนอรายละเอียดอยาง
เพียงพอ สํา หรับ การประเมิ น ของเทศบาล และขอเสนอทางเลื อ กตองสอดคลองกับ ความตองการและ
วัตถุประสงคของโครงการ
เทศบาลจะพิจารณาขอเสนอทางเลือกเมื่อขอเสนอหลักของผูยื่นขอเสนอไดรับการพิจารณา
เปนขอเสนอที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ข อเสนอทางเลือกตองเปนขอเสนอที่สามารถพิสูจนไดว ามีประสิทธิภาพ
ดีกวาและเกิดประโยชนตอเทศบาลมากกวาขอเสนอหลัก
ขอ 2 การสํารวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมชี้แจงตอบคําถาม
เทศบาล จะกําหนดใหผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอสามารถเขาสํารวจสถานที่ตั้งโครงการได และจะจัดให
มีการประชุมชี้แจงตอบคําถาม ณ หองประชุมชาญอนุสรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ในวันเดียวกัน
ผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอแตละรายสามารถสงตัวแทนเพื่อสํารวจสถานที่ไดไมเกิน 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 เปนการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ใหสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น
ไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ดวยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามรายละเอียดขอ 3 (2) (2.4)
1.2) กำหนดใหผูรับจางตองเชาที่ดินเพื่อกอสรางโรงงานคัดแยกขยะในอัตราคาเชาตอ
ตารางวาไมนอยกวา 10 บาทตอตารางวาตอเดือน ในพื้นที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งอยู ที่หมู 4
ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ มีขนาดพื้นที่ไมน อยกวา 1 ไร 3 งาน 48 ตารางวา
มีถนนเชื่อมตอกับถนนหลักภายนอกรายละเอียดที่ตั้งโครงการแสดงในผังบริเวณในโครงการ (เอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส รายละเอียดและขอบเขตของงาน สวนที่ 2 ที่ตั้งและผังกระบวนการทํางาน) และทบทวน
อัตราคาเชาทุก 3 ป
1.3) กำหนดใหผูรับจางตองเชาอาคารที่ตั้งเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะเชิงกล –
ชีวภาพ (MBT) ทั้งหมดจำนวนพื้นที่ 1,120 ตารางเมตร ในอัตราคาเชาตารางเมตรไมนอยกวา 4.25 บาทตอ
ตารางเมตรตอเดือน และทบทวนอัตราคาเชาทุก 3 ป
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1.4) ผูรับจางดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะแลวตองรับซื้อขยะที่คัดแยกเปนเชื้อเพลิง
ขยะในอัตราตอบแทนรับซื้อขยะที่คัดแยกจากแหลงคัดแยกไปสถานีรับซื้อขยะที่คัดแยก อัตราขั้นต่ำไมนอยกวา
ตันละ 60.- บาทตอตัน และทบทวนอัตราคาตอบแทนรับซื้อขยะทุก ๓ ป
1.5) สาธารณูปโภค ผูรับจางตองดำเนินการจัดหาสาธารณูปโภคเพื่อใชในการดำเนินการ
บริหารจัดการกำจัดขยะ โดยเทศบาลมีหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(1) ไฟฟา
ปจจุบันมีระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเชื่อมตอกับโครงการ เพื่อใช
ในโครงการและจําหนายปริมาณพลังงานไฟฟาสวนที่เหลือจากโครงการใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมี
ขนาดสายสง ขนาด 22 kV ขนาดหมอแปลง 1,000 kVA
ก. กรณีการขอใชไฟฟาในชวงการกอสราง เปนความรับผิดชอบของผูยื่นขอ
เสนอในการขอใชไฟฟาสําหรับการกอสรางโครงการ โดยเทศบาลมีหนาที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ข. การขอใชไฟฟาและการขอจําหนายกระแสไฟฟาจากโครงการเปนความ
รับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอที่จะตองดําเนินการตามขั้นตอน ระเบียบเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบสายสงและการ
จําหนายกระแสไฟฟา
(2) น้ำใชในโครงการ
ใชน้ำจากแหลงน้ำบาดาลที่ นำมาปรับคุณภาพเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
หรือน้ำประปา โดยคาใชจายในการขุดเจาะบาดาล หรือ การขยายแนวทอสงน้ำประปา การชำระ คาน้ำประปา
ใหเปนความรับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอ
(3) ระบบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียที่เกิดจากสำนักงาน น้ำชะขยะ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของระบบ
บริหารจัดการกำจัดขยะ ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดใหมีระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่
โครงการ หรือสามารถสงน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นมาบำบัดยังโครงการปจจุบัน ซึ่งเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบบอผึ่ง
โดยผูรับจางตองรับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสียใหไดตามมาตรฐานที่หนวยงานราชการกำหนด
1.6) แหลงที่มาและองคประกอบขยะมูลฝอย
(1) แหลงที่มาของขยะมูลฝอย
ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตองใหบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 18 แหง ซึ่งไดจัดทําหนังสือขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบกําจัดปจจุบันไมนอยกวา 90 ตันตอวัน และคาดวาปริมาณจะเพิ่ม
มากขึ้นถึง 100 ตันตอวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยในบอฝงกลบ ระยะที่ 3 ประมาณจำนวน 127,133.ลูกบาศกเมตร
(2) องคประกอบ
องคประกอบของขยะมูลฝอย ดังแสดงในตารางที่ 1 เปนขอมูลที่ไดจากการ
อางอิงกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผู ยื่นขอเสนออาจใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาลักษณะสมบัติของ
ขยะมูลฝอยโดยผู ยื่นขอเสนอจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณของตนเองในการวิเคราะห ในการ
ออกแบบจริง ผูยื่นขอเสนอจําเปนที่จะตองสํารวจทั้งปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยเอง เทศบาลจะ
ไมรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของขยะมูลฝอย
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ตารางที่ 1 องคประกอบขยะมูลฝอย

2) ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ
2.1) ผูยื่นขอเสนอตองเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรตามที่กำหนดใหใชในโครงการ
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 ตองมีระบบเครื่องจักรหรืออุป กรณสํารองที่ทํางานทดแทนกัน ไดทัน ที (แบบ
Redundant) และตองสามารถเดินระบบคัดแยกขยะมูลฝอยไดอยางตอเนื่อง
2.4) องคประกอบที่สำคัญของระบบกำจัดขยะมูลฝอย ตองประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้
(1) กะบะรับขยะ
(2) เครื่องยอยหยาบแบบเคลื่อนที่ได
(3) เครื่องเปาขยะดวยลม ชุดที่ 1
(4) สายพานคัดแยกดวยคน
(5) เครื่องแยกโลหะ
(6) เครื่องรอนขยะแบบตะแกรงหมุน
(7) สายพานคัดแยกดวยมือ
(8) เครื่องสะบัดขยะ (Spinner)
(9) เครื่องเปาขยะดวยลม ชุดที่ 2
(10) เครื่องอัดกอนแบบแนวนอน
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เครื่องจักรที่นํามาใชตองสามารถทํางานเชื่อมตอกับระบบหมักทําปุยแบบเชิงกล–ชีวภาพ
ที่เทศบาลมีอยูเดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5) ขอกําหนดงานการออกแบบ
การออกแบบระบบรับขยะมูลฝอยและระบบบําบัดทั้งหมดตองเปนระบบที่ติดตั้ง
ในอาคารมีหลังคา โดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
ก. การวางผังระบบ ผูยื่นขอเสนอตองจัดผังแบบบูรณาการ ตามการใช
ประโยชนของโครงการ ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระบวนการกําจัด/ผลิต การจราจรและการขนส ง
การปองกันอัคคีภัย มาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ รวมทั้งใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขของสถานที่ตั้ง
โครงการ เปนตน
ข. การออกแบบในแนวตั้ง ผูยื่นขอเสนอตองพิจารณาสภาพเงื่อนไข
ของสถานที่ตั้งโครงการ เพื่อลดปริมาณงานโครงสราง
ค. การจราจรและขนสง ผูยื่นขอเสนอตองวางผังระบบการขนสงโดย
ตองตอบสนองการขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการและ
ประเภทของรถขยะ
ง. การจัดผังโดยรวมของระบบทอตาง ๆ การจัดวางผังระหวางทอกับ
ทอและทอกับสิ่งกอสราง อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานกอสราง
จ. การจัดทําพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ฉนวน โดยตองจัดใหมีพื้นที่สีเขียว
ไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่โครงการ(ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด)
ฉ. การรักษาสภาพดินและน้ำ ตองจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมในการ
รักษาสภาพดินและน้ำ ตามสภาพเงื่อนไขของที่ตั้งโครงการและการใชประโยชนของพื้นที่โดยรอบ
ช. การออกแบบสภาพแวดลอม ตองปฏิบัติตามหลักการรักษาและ
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
2.6) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของโครงการที่ปรากฏในเอกสาร
ประกวดราคาฉบับนี้สําหรับใชเปนแนวทาง (Guideline) เพื่อใหผูยื่นขอเสนอสามารถจัดทําขอมูลรายละเอียด
ดานเทคนิคที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องจักรอุปกรณประกอบที่สําคัญและจําเปนทั้งหมดตอการทํางานของ
ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ตามวัตถุประสงคของโครงการ ผู ยื่นขอเสนอสามารถเสนอระบบที่ดีกวา หรือ
เทียบเทาได โดยตองจัดทําเอกสารเปรียบเทียบกับคุณลักษณะตามขอกําหนดระบุบริษัทผู ผลิต รุ น พรอม
เอกสาร อางอิงที่นาเชื่อถือ เพียงพอกับการพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) เทคโนโลยีคัดแยกขยะมูลฝอย
(1.1) ระบบรับขยะเขากระบวนการคัดแยก มีลักษณะเปนลานรับขยะ
แบบTripping Floor ที่มีขนาดใหญเพียงพอรองรับขยะ (ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด) จากรถขยะที่เก็บขนได
ในตละวันและจากขยะตกคางสะสมกรณีขยะที่เ ก็บไดมีป ริมาณนอยกวาขนาดของระบบกําจัด สามารถ
ดําเนินการคัดแยกเบื้องตนดวยแรงคนได และใชรถตักลอยาง (Wheel Loader) ปอนขยะเขาระบบคัดแยก
ตามขนาดของระบบอยางสม่ำเสมอไมมีขยะตกคาง
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(1.2) กระบะรับขยะพรอมเครื่องกรีดถุงขนาด 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 มีรูเปนวงรีสอดคลองกับขนาดของขยะที่ผ านเครื่องยอยหยาบ สามารถรอนขยะ
มูลฝอยได 100 ตันตอวัน ขยะที่มีขนาดเล็กกวารูตะแกรงสวนใหญเปนประเภทขยะยอยสลายงายจะตกลง
ใตตะแกรง และมีสกรูลําเลียงออกไปยังดานขาง เพื่อสงไประบบหมักทําปุ ย สวนขยะที่มีขนาดใหญกวา
รูตะแกรงจะเปนประเภทขยะพลาสติกและขยะเผาไหมได จะตกทายตะแกรงสามารถนําไปทํา ประโยชนตาม
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 ลักษณะเปนเครื่องยอยขนาดและเครื่องรอนแยกขยะแบบตะแกรงทรงกระบอก มีใบตีและสะบัดขยะดวย
ความเร็วรอบที่เหมาะสม ติดตั้งในตะแกรง ทําใหขยะอินทรีย ซึ่งมีทั้งประเภทที่มีความชื้นสูง ออนนุม เชน
เศษอาหาร ผัก ผลไม ใบไมถูกตีจนแหลกละเอียดและถูกเหวี่ยงผานรูตะแกรง และรวงลงกะบะรับดานลาง
ขยะที่เหนียวและมีน้ำหนักเบา เชน ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ถุงขนม เศษไม กระดาษ จะถูกเหวี่ยงออก
ดานทายของเครื่อง ผานทางชองวางระหวางใบพัดกับตะแกรงและมีความเหมาะสมสําหรับนําไปหมักทํา
ปุ ย หมักทํากาซชีว ภาพ หรือเชื้อเพลิงชีวมวล และเหลือขยะที่มีความชื้น ต่ำสามารถนําไปคัดแยกเปน
วัสดุรีไซเคิล หรือใชเปนเชื้อเพลิงไดตามความเหมาะสม
(1.8) เครื่องอัดกอนแบบแนวนอน ชวยในการลดปริมาตรในการจัดเก็บ
ขยะพลาสติก ขนาด 60 ตันตอวัน มีลักษณะการอัดแบบกอนโดยขยะพลาสติกจะถูกปอนโดยรถตักลอยาง
เขาดานบนของหองอัด และใชระบบไฮดรอลิกในการอัดกอนเคลื่อนออกดานขางขนาดประมาณ 0.8X0.7X1.0
เมตร (กวางXยาวXสูง) มีความหนาแนนไมนอยกวา 200 กิโลกรัมตอกอน สามารถใชรถตักลอยางหรือ
รถ Forklift ขนไปกองเก็บในพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงขยะ ที่มีความจุไมนอยกวา 1 สัปดาห
(2) กระบวนการจัดการขยะอินทรีย ขยะอินทรียที่คัดแยกไดจากเครื่องรอน
ตะแกรงหมุนและเครื่องสะบัดขยะ จํานวน 30 ตันตอวันจะถูกส งเขาระบบหมักปุ ยแบบเชิงกล – ชีวภาพ
ที่มีอยู ในปจจุบัน ซึ่งใชกระบวนการหมักแบบเติมอากาศดวยสกูรเกลียวระยะเวลาในการหมักประมาณ
20 - 30 วัน เมื่อขยะอินทรีย เกิดการยอยสลายสมบูรณจะตองดําเนินการรอนแยกสารปรับ ปรุงดินโดย
เครื่องรอนปุยที่มีอยูเดิม
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ผลพลอยไดทั้ง ๒ ระบบ เปนของเทศบาล
(3) กระบวนการจัดการขยะคัดทิ้ง ขยะที่ไมสามารถใชประโยชนไดมาจาก 2 สวน
คือ จากการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนเขาเครื่องยอยหยาบ และขยะที่เหลือจากการรอนปุย ประมาณรอยละ
10 จะถูกสงไปกําจัดโดยการฝงกลบภายในที่ตั้งโครงการโดยผูรับจางเปนผูดำเนินการกรณีที่ผู รับจางมี
แนวทางการดําเนินงานอื่นที่เปน ประโยชนตอเทศบาลสามารถเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
พิจารณาได
(4) เทคโนโลยีควบคุมมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(4.1) เสียง
ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดวิธีการจัดการเสียงที่เกิด
จากการดําเนินโครงการ พรอมทั้งเสนอรายละเอียดแบบแปลนระบบและเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณทั้งหมด
เพื่อควบคุมการแพรกระจายของเสียงออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยควบคุมระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ริมรั้ว
โรงงานไมใหเกิน 70 เดซิเบลเอ และตองมีอุปกรณลดระดับเสียงสําหรับเครื่องจักรที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ
(4.2) กลิ่น
ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงแนวทางในการควบคุมกลิ่นที่จะเกิดขึ้น
ระหวางการปฏิบัติงาน
(4.3) น้ำ
น้ำใชในกระบวนการผลิตมาจากน้ำบาดาลหรือน้ำประปา
(4.4) การจัดการน้ำเสีย
ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดระบบบริหารจัดการน้ำเสีย
ที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมด โดยเนนวิธีการบริหารจัดการแบบ Zero Discharge โดยอยางนอยตอง
ประกอบดวย
• น้ำเสียจากสํานักงาน ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียด
การ ประเมินปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสํานักงาน การติดตั้งระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ำเสีย พรอมกับนําเสนอแบบแปลนรายละเอียดลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรอุป กรณ
บําบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำเสียที่ผานการบําบัดแลว
• น้ำชะขยะมูลฝอยจากกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย ผูยื่น
ขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดการประเมินปริมาณน้ำชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พรอมกับนําเสนอแบบแปลน
รายละเอียดลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณบําบัดน้ำเสีย 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
โครงการทั้งระบบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร การขออนุญาตเชื่อมตอกระแสไฟฟากับสายปอนกระแสไฟฟา
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค การตั้งเสาหมอแปลงไฟ และการเดินสายไฟฟาเพิ่มเติม (ถามี) รวมถึงอุปกรณ
สวนประกอบอื่นๆ ใหพรอมใชงานตามระยะเวลาของการดําเนินโครงการ
(5.3) แนวหรือพื้นที่กันชน (Buffer Zone)
แนวเขตพื้นที่โครงการ ผู ยื่นขอเสนอตองจัดทํารายละเอียดโครงการ
จัดทําพื้นที่แนวกันชนโดยการปลูกตนไมยืนตน (ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด) ซึ่งจะชวยใหปรับสภาพแวดลอม
ภายในพื้นที่โครงการและลดผลกระทบตอชุมชนที่อยู โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ผู ยื่นขอเสนอรวมลงทุนจะตอง
จัดทํา แผนผังการจัดพื้นที่แนวกันชนแสดงการปลูกตนไม ชนิด และขนาดตนไมใหชัดเจน
3) การประมาณราคาและบัญชีแสดงราคากอสรางตอหนวย
ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแบบแปลนและบัญชีรายการกอสราง บัญชีเครื่องจักร อุปกรณ
ที่ต องใชในโครงการพรอมกับบัญชีแสดงราคากอสรางตอหนวยเพื่อใชในการพิจารณาในการปรับเพิ่ม หรือ
ลดมูลคาของโครงการที่ยื่นเสนอ
4) กําหนดเวลากอสรางโครงการ
4.1) แผนงานกอสรางโครงการ
ผูยื่นขอเสนอจะตองดําเนินงานกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอยพรอมติดตั้ง
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 มาตรฐานสากลที่สามารถเปรียบเทียบคุณภาพ
หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับงานกอสรางนี้วามี
คุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวาที่กําหนดและเปนที่ยอมรับโดยหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทยการควบคุม
คุณภาพในสถานที่กอสราง เพื่อควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมเปนไปตามที่ไดกําหนด
ไว และเพื่อควบคุมคุณภาพของงานกอสรางอันหมายรวมถึงฝมือชาง รูปลักษณะสิ่งกอสราง ความมั่นคง
แข็งแรง และวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกตองแลวเสร็จตามหลักวิชาการ แบบรูปรายการและสัญญา โดย
นําสงใหสถาบันของทางราชการทําการทดสอบกอนที่จ ะนํามาใชในงานกอสรางและใหสถาบัน นั้นสงผล
การทดสอบทั้งหมดใหผูควบคุมงานผูวาจางทราบโดยตรง คาใชจายในการนี้ผูยื่นขอเสนอเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
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6) มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในงานกอสราง
6.1) การปองกันการบุกรุกที่ขางเคียง
ผูยื่นขอเสนอตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของ
ตนบุกรุกพื้นที่ขางเคียงโดยเด็ดขาด ผู ยื่นขอเสนอตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมทั้งการแกไขใหคืนดี
หากเกิดการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ขางเคียง
6.2) การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคียง
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจาก
ผูควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสรางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูยื่นขอเสนอ
ปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ใหตัวแทนผู ยื่นขอเสนอตรวจตราให
ทุกคนออกไปจากอาคารที่กอสราง ยกเวนยามรักษาการณ หรือการทํางานลวงเวลาของบุคคลที่ไดรับการอนุมัติ
แลวเทานั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือ
สรางความเสียหายตอทรัพยและอาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู ยื่นขอเสนอจะตอง
เปนผูออกคาใชจายในการติดตั้ง ขออนุญาต คาบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสรางรวมถึงคารื้อถอนเมื่องาน
แลวเสร็จ
6.3) การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม
(1) สิ่งปลูกสรางขางเคียง
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียง
ในระหวางทําการกอสรางหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู ยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหคืนอยูใน
สภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขที่ผูยื่นขอเสนอทําไวไมเพียงพอหรือไม
ปลอดภัย อาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอแกไขหรือเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
(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 ่ อ งมื อ อุ ป กรณ และงานกอสราง ไมวาจะเปนการสรางที ่ ก ํ า บั ง การปองกั น การขี ด ขวน การตั้ ง
เครื่องสูบน้ำปองกันน้ำทวม และการปองกันอื่น ๆ ที่ผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปองกันวัสดุ
อุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอียดและเครงครัดกับทุกคนที่เขาออกบริเวณหรืออาคารที่ก อสราง
ตลอดเวลา
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(2) การปองกันเพลิงไหม
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจํา
อาคารที่ก อสรางทุกชั้น รวมทั้งในสํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต าง ๆ ที่จําเปน มีการปองกัน
อยางเครงครัดตอแหลงเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดใหมีป ายเตือนที่เห็นเดนชัด หามนําไฟหรือวัสดุ
ที่ทําใหเกิดไฟ เขาใกลแหลงเก็บวัสดุไวไฟ หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่กอสรางโดยเด็ดขาด
(3) ความรับผิดชอบ
ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกันและรักษางาน
กอสรางดังกลาวและตองรับผิดชอบตอความเสียหาย และการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ อุปกรณ และงาน
กอสรางทั้งหมด จนกวาผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย
6.5) การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ
งานกอสรางหรือการกระทําใด ๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ
แกบุคคลในพื้นที่ข างเคียง ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอทํางานกอสรางนั้นตามวิธี และเวลาที่
เหมาะสมหรือแจงใหผูยื่นขอเสนอหาวิธีปองกันเหตุเดือดรอนดังกลาว จะตองเรงดําเนินการในทันที
6.6) อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช และเครื่องอํานวยความ
สะดวกทั้งหลายในการทํา งานรวมทั ้งสถานที่ ก อสรางใหมีส ภาพแวดลอมที่ดี สะอาด ไมมีส ิ่งที่จ ะเปน
อันตรายตอสุขภาพและชีวิตของลูกจาง จัดใหมีป ายเตือนที่เห็นเดนชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรือ
อุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกั้น
ตกจากที่สูงเปนตน ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูยื่น
ขอเสนอมีการจัดการเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลา
กอสราง
6.7) ความปลอดภัยจากการใชไฟฟา
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ และดําเนินการติดตั้งระบบปองกัน
สําหรับไฟฟาชั่วคราว เพื่อใชงานกอสรางใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีระบบการปองกัน
การลัดวงจร และการตัดวงจรไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ต องเปนไปตามที่มีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับ
ของการไฟฟา ฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูดวย
6.8) การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาลและอุปกรณ
ชวยชีวิตที่จําเปนตามความเหมาะสม หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดการใหมีเพิ่มเติม
เพียงพออยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมีพนักงานคนงานของตนจํานวนหนึ่ง โดยมี
หนาที่ชวยเหลือและทําการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และใหติดประกาศชื่อพนักงานคนงานดังกลาวไวใน
บริเวณกอสรางใหเปนที่ทราบทั่วกัน
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 เกิดขึ้นในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบตอ
งานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผูยื่นขอเสนอกับเทศบาลรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้น ๆ ใหผูควบคุมงานทราบ
ในทันทีแลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น การแกไขเหตุการณนั้น ๆ และ
การปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
ขอ 4 ขอกำหนดดานการเงิน
1) ขอแนะนำ
ขอกำหนดดานการเงินนี้เปนขอกำหนดพื้นฐานสำหรับการประมาณการลงทุน แผนการ
ลงทุนประมาณการตนทุน ประมาณการรายรับ ตลอดจนการวิเคราะหทางการเงินของโครงการผูยื่น ขอเสนอ
ตองจัดทำแผนธุรกิจ โดยถือเอาขอเสนอดานการเงินเปนหลัก หากวาขอกำหนดไมไดกลาวถึงแตผูยื่ นขอเสนอ
เห็นวาอาจมีประเด็นเกี่ยวของกับกฎหมายหรือหลักการบริหารโครงการที่สำคัญผูยื่นขอเสนอสามารถหมายเหตุ
หรือเสนอเหตุผลเพิ่มเติมได
2) เอกสารและรายละเอียด
2.1) เอกสารที่จัดทำและยื่น
(1) เงื่อนไขที่เกี่ยวของกับโครงการ รูปแบบการตอบแทน และขอกำหนดที่
เกี่ยวของของสัญญาในเอกสารประกวดราคา และขอมูลแบบแปลนที่เกี่ยวของ สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจน
งานอื่นๆ
(2) แผนงานการกอสรางที่กำหนดไวในรายละเอียดดานเทคนิค ใบแสดง
ปริมาณงานกอสรางและวัสดุอุปกรณ แผนงานความกาวหนาในการกอสราง จำนวนบุคลากร เปนตน ตอง
สอดคลองกับเทคโนโลยีของโครงการและศักยภาพเงินทุนตลอดจนอัตราเสี่ยงทางเทคนิคการดำเนินงาน และ
การบำรุงรักษาของโครงการ เปนตน
2.2) ขอเสนอในการจัดทำ
(1) เนื้อหาที่เกี่ยวของในการจัดทำ“ขอเสนอดานการเงิน”ตองประสานสอดคลอง
กับเนื้อหาที่เกี่ยวของของผูยื่นขอเสนอ
(2) ในสวนเนื้อหาที่ตองแสดงเปนตาราง ตองทำแบบฟอรมตารางที่กำหนดไวใน
ขอเสนอดานการเงิน
(3) จำนวนเงินที่ระบุไวใน “ขอเสนอดานการเงิน” ตองเปนเงินบาท
(4) “ขอเสนอดานการเงิน” ตองรวมภาษีอากรและคาธรรมเนียมทุกชนิดแลว
3) รายการมูลคารวมของโครงการ
มูลคารวมของโครงการเปนขอมูลพื้นฐานที่เทศบาล จะใชในการวิเคราะหการกำหนด
คาบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่นำเสนอ มูลคารวมของโครงการที่ระบุไวในประกาศประกวดราคาจางเอกชน
ดำเนินการลงทุน กอสรางและบริหารจัดการ โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เปนเพียงการประเมินจากการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการไมใชราคากลาง ดังนั้น มูลคารวมของโครงการเบื้องตนของผูยื่นขอเสนออาจ
แตกตางไปจากที่เทศบาลไดประเมินไว โดยมีเงื่อนไขการคิดมูลคารวมของโครงการอยางนอย ดังนี้
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3.1) ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำรายการมูลคารวมของโครงการ ประกอบดวย รายการของ
งานวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ผูยื่นขอเสนอประสงคจะนำเสนอเพื่อการกอสราง จัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบสำหรับโครงการนี้ ซึ่งในภายหลังจะเปนรายการที่เทศบาลใชในการตรวจสอบความครบถวนของงาน
3.2) ตารางตางๆ ที่ผูยื่นขอเสนอจะตองใหรายละเอียด ผูยื่นขอเสนอสามารถตัดลดหรือ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ย นแปลงหัวขอไดตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับองคประกอบของขอเสนอ สำหรับ
เครื่องจักร/อุปกรณสำคัญ ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิคใหครบถวน
3.3) คาใชจายในการกอสรางโครงการ ตองมีองคประกอบหลัก ดังนี้
(1) การออกแบบรายละเอียด
(2) การปรับพื้นที่กอสรางโครงการ
(3) ระบบหลักที่สำคัญ
ก. ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ข. ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ
ค. ระบบผลิตปยุ อินทรยี 
ง. ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงาน
(4) ราคาของงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณเปนราคาที่รวมภาษีอากรคาธรรมเนียม
คาขนสงและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของแลว
(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
การประมาณการรายไดจากการดำเนินโครงการนี้ กำหนดรายไดเบื้องตนไวดังนี้
กรณีหากมีรายไดมากกวาที่กำหนดไวใหผูยื่นขอเสนอรวมทุนแสดงรายละเอียดในการคำนวณไวดวย
(1) รายไดจากคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลจะจายคาบริการกำจัด
ขยะมูลฝอยใหในอัตราไมเกิน 350 บาทตอตัน
(2) ผลิตผลที่ไดจากการคัดแยกขยะใหตกเปนทรัพยสินของเทศบาล
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3.6) การวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของโครงการ
ผูยื่นขอเสนอตองแสดงรายละเอียดการวิเคราะหความคุมทุนทางการเงินของ
โครงการอยางนอยประกอบดวย
(1) ขอสมมุติฐานและขอกำหนดในการวิเคราะห ไดแก เงินเฟอ สัดสวนการกูยืม
แผนชำระหนี้คาเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนตน
(2) งบประมาณทางการเงินที่สำคัญ ไดแก งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแส
เงินสด งบที่ใชในการวิเคราะหความคุมทุน เปนตน
(3) อัตราสวนการเงินจากงบประมาณการเงิน ไดแก อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหนี้สิน อัตราสวนแสดงสมรรถภาพในการดำเนินการ อัตราสวนความสามารถในการทำกำไรและอื่นๆ
ที่สำคัญ
(4) ดัชนีความคุมทุนของโครงการ ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนของโครงการ
(IRRProject) อัตราผลตอบแทนในสวนของการลงทุน (IRR-Equity)
3.7) การสนับสนุนเงินทุน
ผูยื่นขอเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนเงินทุนตอการดำเนินโครงการ
ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารในประเทศไทยหรือสถาบันการเงิน
อื่นที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายไทย โดยใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนและชื่อโครงการในหนังสือ
รับรอง
3.8) แผนการจัดการความเสี่ยง
ผูยื่นขอเสนอตองระบุถึงความเสี่ยงทางดานการเงินจากการดำเนินโครงการ
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)

เมื่อ
NPV = มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value)
Ct = รายรับจากคาบริการกำจัดขยะมูลฝอยรายป
r = ตนทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC: Weighted Average Cost of Capital)
t = ระยะเวลาของสัญญา
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ขอ 5 เอกสารการยื่นขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุน
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอดานเทคนิคและการลงทุนตามแบบที่กำหนดไวในเอกสารประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกข อ ความใหถ ู กต องครบถว น รวมทั้งลงลายมื อชื่ อ ของผู ป ระสงคจ ะเสนอราคา
ให ช ั ด เจนโดยไม ม ี ก ารขู ด ลบหรื อ แก ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตกเติ ม แก ไ ข เปลี ่ ย นแปลงต อ งลงลายมือชื่อ
ผูยื่นขอเสนอ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กำกับไวทุกแหง โดยรายละเอียดในขอเสนอดานเทคนิค ตองจัดทำ
เป น ภาษาไทย แต อ าจจะมี ภ าษาอั ง กฤษเพิ ่ ม เติ ม ได ใ นส ว นที ่ จ ำเป น ตอ งใช แ ละต อ งเป น ส ว นน อ ย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับเนื้อหาหลักของขอเสนอดานเทคนิค ขอเสนอดานเทคนิคจะตองครอบคลุมงาน ทุกประเภทที่
กำหนดไว และตองมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้
1) รายละเอียดผูยื่นขอเสนอ
1.1) ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาบุคลากรหลักที่มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีในสาขาที่
เกี่ยวของและมีประสบการณที่เกี่ยวของสามารถเขามาปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอย ตามลักษณะงานที่
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 ติดตั้งเครื่องจักร และบริหารจัดการ
3.2) แผนการดำเนินงานและแผนการบำรุงรักษาประจำป จัดทำรายงานผลการบริหาร
จัดการประจำเดือน รายงานสถานภาพเครื่องจักร และรายงานการดำเนินงานตามใบอนุญาตที่เกี่ยวของ
3.3) แผนการดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยใหสามารถ
กำจัดไดในปริมาณรวมไมนอยกวา 100 ตัน/วัน
3.4) แผนการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
3.5) แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการแกไขปญหาในภาวะวิกฤตตาง ๆ โดย
ผูยื่นขอเสนอตองวิเคราะหประเมินปญหาที่อาจเกิดขึ้น พรอมเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา
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4) แผนดานการเงินและการลงทุนของโครงการ
ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำแผนการเงินของโครงการ หรือ แผนธุรกิจ (Business Plan)
การนำเสนอจะตองสอดคลองกับขอกำหนดดานการลงทุนที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ลำดั บ ที่ 2 ส ว นที่ 3 (แบบใบเสนอราคา บั ญ ชี เ อกสารและข อ มู ล ที ่ ต  อ งนำเสนอ) และอย า งน อ ยจะต อ ง
ประกอบดวยเอกสาแสดงขอมูลโครงการ ดังตอไปนี้
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 เงินลงทุนและเงื่อนไข
เงินกู อัตราภาษีเงินได อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และรายรับ-รายจายของโครงการ
4.4) การจัดหาเงินทุน ผูยื่นขอเสนอตองมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารในประเทศไทย หรือ สถาบันการเงินอื่น ที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายไทย
4.5) แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ
5) รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติงาน
การออกแบบขั้นตนและเอกสารประกอบโดยอยางนอย ประกอบดวย แผนผังรวมของ
โครงการแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แบบเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใชในโครงการ แบบระบบไฟฟา แบบ
ระบบประปา-สุขาภิบาล แบบ/ รายละเอียดระบบควบคุมมลพิษของโครงการ แบบปรับปรุงภูมิทัศน แบบ
ระบบระบายนำ แบบถนนและผังจราจร เปนตน
ขอ 6 หลักเกณฑการใหคะแนนปจจัยดานเทคนิคและดานการลงทุน
เทศบาล จะพิจารณาปจจัยดานเทคนิคและการลงทุนของผูยื่นขอเสนอทุกรายตามเกณฑที่กำหนด
รายละเอียดการใหคะแนนเกณฑอื่น (ดานเทคนิค)
หัวขอ
1
2
3
4
5

รายการ
รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค
ประสบการณและความนาเชื่อถือของผูยื่นขอเสนอ
แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย
แผนการบริหารทางการเงิน
บุคลากรหลักในการดำเนินงาน
รวมทั้งหมด

คะแนนเต็ม
30
20
20
20
10
100
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หัวขอ 1 รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค
1
1.1

1.2

รายละเอียดของการยื่นขอเสนอดานเทคนิค
แสดงรายละเอียดกรรมวิธีขั้นตอนและเทคนิคของระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีอยูในปจจุบัน และเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กำหนด
มีรายละเอียดที่ครบถวนและชัดเจน (คะแนนเต็ม)
มีรายละเอียดแตไมครบขั้นตอน (10 คะแนน)
ไมแสดงรายละเอียด (0 คะแนน)
(1) สมดุลมวลของขยะมูลฝอยในระบบกำจัด
(2) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
(3) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ตองประกอบดวย ระบบคัดแยกขยะ ระบบ
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยสามารถรับขยะมูลฝอยเขาระบบไดอยางนอย 100 ตัน/วันและ
สามารถคัดแยกขยะพลาสติกรวมและขยะเผาไหมได ไมนอยกวา รอยละ 25 ความชื้นไม
เกิน 35 เปอรเซ็นต และเปนเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศและมีการใชงาน
อยูในปจจุบัน
(4) ประเภทและปริมาณขยะที่คัดแยกไปใชประโยชนไดรวมกันไมนอยกวา รอยละ 80
แสดงรายละเอียดกรรมวิธีและเทคโนโลยีระบบคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบตอประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยตามลักษณะ
งานทางเทคนิคที่กำหนด
มีการนำเสนอระบบที่จัดการไดในพื้นที่และมีคำอธิบายที่ชัดเจน (คะแนนเต็ม)
เสนอแตไมมีรายละเอียดอธิบายหรืออธิบายไมชัดเจน (10 คะแนน)
ไมนำเสนอระบบ (0 คะแนน)
(1) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการแปรสภาพขยะพลาสติก
(2) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะ 5
(3) เทคโนโลยีและเครื่องจักรผลิตในประเทศและมีการใชงานในปจจุบัน 5
รวมคะแนนทั้งหมด

15

3
2
5

5
15

5
5
5
30

28

หัวขอ 2 ประสบการณและความนาเชื่อถือของผูยื่นขอเสนอ
หัวขอ
รายการ
2.1 ประสบการณดานการกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัดแยกและการผลิตเชื้อเพลิง
ขยะ
มีประสบการณดานการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกลาว (คะแนนเต็ม)
ไมมีประสบการณการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกลาว (0 คะแนน)
2.2 ขนาดของระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เคยดำเนินการ
ขนาด 100 ตันตอวัน (คะแนนเต็ม)
นอยกวา 100 ตันตอวัน (3 คะแนน)
2.3 แสดงเอกสารผลงาน/ประสบการณของผยู ื่นขอเสนอ
มีเอกสารครบถวนและมีการรับรองที่ถูกตอง (คะแนนเต็ม)
ไมมีการแสดงเอกสาร หรือ เอกสารมีการรับรองที่ไมถูกตอง (0 คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
5

5
10
20

หัวขอ 3 แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
หัวขอ
3.1

รายการ
มีการแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ รายละเอียด วิธีการจัดการขยะมูลฝอย
ทุกประเภท และแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและครบถวน (คะแนน
เต็ม)
มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไมชัดเจน (5 คะแนน)
ไมมีการแสดงแผนการดำเนินงานและไมมีคำอธิบาย (0 คะแนน)
1) แผนการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
2) แผนการดำเนินงานควบคุมมลพิษ เชน น้ำเสีย และขยะคัดทิ้งที่เหลือจากระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3) แผนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาศูนยกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4) แผนการประกันภัย
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
20

10
5
3
2
20
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หัวขอ 4 แผนการบริหารทางการเงิน
หัวขอ
รายการ
4.1 แผนการบริหารทางการเงิน
มีการแสดงขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือได (คะแนนเต็ม)
มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไมชัดเจน (10 คะแนน)
ไมมีการแสดงแผนการดำเนินงานและไมมีคำอธิบาย (0 คะแนน)
1) การแสดงสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนที่ชัดเจน 5
2) การแสดงมูลคาการลงทุน และคาดำเนินการ 5
3) การแสดงแหลงหรือแผนการจำหนายเชื้อเพลิงขยะ 5
4) การประมาณการรายได และ ผลประโยชนตอบแทนเทศบาล 5
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
20

5
5
5
5
20

หัวขอ 5 บุคลากรในการดำเนินงาน
หัวขอ
รายการ
5.1 แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองกำจัดโดยการฝงกลบ
มีบุคลากรหลักที่มีประสบการณตรง (คะแนนเต็ม)
ไมมีการนำเสนอบุคลากรหลัก (0 คะแนน)
รวมคะแนนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
10
10

(3) การคิดคะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอโดยกำหนดคะแนนเต็ม เทากับ 100
คะแนน ดังนี้
คะแนนรวมของผูยื่นขอเสนอ = (คะแนนในขอ (1) x 0.55) + (คะแนนในขอ (2) x 0.45)
ปจจัยการพิจารณา
คะแนนเกณฑราคาคาบริการกำจัดขยะมูลฝอย
คะแนนเกณฑอื่น(ขอเสนอทางเทคนิค)
รวม/คะแนนเมื่อถวงน้ำหนัก

กำหนดน้ำหนัก
(%)
55
45
100

บริษัท / คะแนนที่ได
(ตัวอยาง)
A
B
C
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สวนที่ 3 แบบกอสรางเบื้องตน
1) ผังกระบวนการทำงาน
2) ผังบริเวณโครงการ

31

32

