


 
 

 

      

แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1 ชื่อโครงการ จ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างสุขาภิบาล  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 127,855,000.- บาท  
4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ………………………………………………………………… 
 เป็นเงิน 127,750,000.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 350.- บาท / ตัน (365 วัน/ปี ระยะเวลา 10 ปี) 
5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 5.1   รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบกำจัดขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัด

เพชรบูรณ์  ที่ได้ความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
08220.3/22054  ลงวันที่ 9  ธันวาคม  2562) 

 5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครอุดรธานี 
เทศบาลเมืองน่าน 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

6 รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
 6.1 นางนงคราญ  สุคนธสาคร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล 
 6.2 นางบุษกร  จารุวัฒนานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
 6.3 

6.4 
6.5 

นางสิริสุข  สมมีชัย 
นายประเสริฐ  อินทูล 
นางกวีวรรณ  เหลืองศิริเธียร 

ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

     
     

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR 
โครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 

 
ส่วนที่  1  ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR  

 ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
ข้อ  2  กำหนดยืนราคา   
ข้อ  3  หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ  4  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
ข้อ  5  เงื่อนไขการชำระเงิน 
ข้อ  6  ค่าปรับ 
ข้อ  7  วงเงินงบประมาณ  
ข้อ  8   การรับประกันความชำรุดบกพร่องและกรรมสิทธิ์ 
ข้อ  9  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 2  ข้อกำหนดขอบเขตงาน 

 ข้อ 1.  ขอบเขตของโครงการ 
1) ความเป็นมา  
2) วัตถุประสงค์ 
3) รูปแบบสัญญา 
4) ข้อมูลเฉพาะของโครงการ 
5) เงื่อนไขท่ัวไป 
6) ความต้องการของเทศบาล (เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา 45/55) 
7) ขอบข่ายของงาน 
8) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
9) ข้อเสนอทางเลือก 

ข้อ 2  การสำรวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมชี้แจงตอบคำถาม 

ข้อ 3.  ข้อกำหนดทางเทคนิค 

1) ข้อมูลโครงการ 
2) ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ 
3) การประมาณราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างต่อหน่วย 
4) กำหนดเวลาก่อสร้างโครงการ 
5) มาตรฐานก่อสร้าง 
6) มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง 



 
 

 

      

ข้อ 4. ข้อกำหนดด้านการเงิน 

1) ข้อแนะนำ 
2) เอกสารและรายละเอียด 
3) รายการมูลค่ารวมของโครงการ 
4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

ข้อ 5 เอกสารการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและการลงทุน 

1) รายะเอียดผู้ยื่นข้อเสนอ 
2) รายละเอียดด้านเทคนิค 
3) แผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการ 
4) แผนด้านการเงินและการลงทุนของโครงการ 
5) รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติ 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยด้านเทคนิคและด้านการลงทุน 

ส่วนที่ 3  แบบก่อสร้างเบื้องต้น 

1)  ผังกระบวนการทำงาน 
2)  ผังบริเวณโครงการ 

  



 
 

 

      

ส่วนที่  1 

ขอบเขตงาน Terms of Reference : TOR 

โครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่  2 

ข้อกำหนดขอบเขตงาน 
โครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

      

ส่วนที่  3 

แบบก่อสร้างเบื้องต้น 
โครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ์
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ขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR 
โครงการจ้างเอกชนดำเนินการบริหารกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ ์

ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย  
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง  

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง 

เพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

10.  ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานและประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่งในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,800,000.-   
บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ  ทั้งนี้ 
จะต้องแนบหนังสือร ับรองผลงานจากเจ้าของโครงการและสำเนาสัญญาประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ  หนังสือรับรองผลงานจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
เท่านั้น  และต้องเป็นผลงานในการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัด
แยกขยะเพ่ือนำไปทำเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel-RDF) และนำไปหมักทำปุ๋ย มีขนาดรองรับปริมาณ
ของมูลฝอยรายวันไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ผลงานที่นำเสนอต้องมีขนาดของระบบที่เคยดำเนินการไม่น้อย
กว่า 50 ตันต่อวัน และเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์  

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

12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด  
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13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

14. ผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
กำาหนด 

ข้อ  2  กำหนดยืนราคา   

  ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยืนราคา  365 วัน 

ข้อ  3  หลักประกันการเสนอราคา   

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาจำนวน 6,392,750.- บาท (หกล้านสามแสน 
เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

1. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท ์  
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 

2. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที ่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

3. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้อง 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ข้อ  4  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (การประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา Price Performance) 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ 

1) ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก)  กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 55 
2) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 45 
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ข้อ 5  เงื่อนไขการชำระเงิน 

  เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง โดย
แบ่งออกเป็นงวดรายเดือนในปีงบประมาณ 2566 – 2576 แต่ละงวดเป็นเงินตามปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดได้
จริงที่อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลแล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของแต่ละเดือนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว ไม่รวมระยะเวลาสัญญาช่วงงานก่อสร้างไม่เกิน 365 วัน 

ข้อ  6  ค่าปรับ 

  ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                     1. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                     2. กรณีที ่ผู ้ร ับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากการจ้างเหมาช่วงในข้อ 1 ข้างต้น
เทศบาลจะกำหนดค่าปรับ ดังนี้ 
   2.1  ค่าปรับในช่วงของการก่อสร้าง 
    หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการจัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเริ่มเปิดให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา  ผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระค่าปรับจากความล่าช้ าให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน เป็น
จำนวนเงินร้อยละ 0.10 ของมูลค่าโครงการจนกว่างานจะแล้วเสร็จและได้รับหนังสือรับงานจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้
ค่าปรับรวมต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าเบื้องต้นของโครงการตามข้อเสนอ 
   2.2  ค่าปรับในช่วงการบริหารจัดการระบบ 
    2.2.1  กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเทศบาลมีสิทธิสั่งให้แก้ไข ถ้าไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลสามารถ
ระงับการจ่ายเงินค่าจ้างบางส่วนหรือบางงวด หรือ หลายงวดได้ และสามารถหักเงินค่าจ้างได้กรณีที่เกิดความ
เสียหาย 
    2.2.2  ผู้รับจ้างต้องรับกำจัดขยะมูลฝอยทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ต้องกำจัด
ขยะมูลฝอยให้ได้ตามปริมาณขยะมูลฝอยขั้นต่ำที่กำหนด100 ตันต่อวัน โดยไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างภายนอก
ระบบ และ/หรือ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ กรณีท่ีผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะ
ชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราเท่ากับอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย (บาท/ตัน) คูณกับปริมาณ
ขยะมูลฝอย 100 ตันต่อวัน โดยหักค่าปรับจากค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในรอบเดือนหรือบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาได้ 
    2.2.3  กรณีที ่ผู ้ร ับจ้างหยุดเดินระบบเพื ่อบำรุงรักษาในรอบปีมากกว่า
ระยะเวลากำหนดการบำรุงรักษา 40 วันต่อปี  ซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างตกลงที่จะชำระค่าปรับให้กับ      
ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราเท่ากับอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย (บาทต่อตัน)  คูณกับ ปริมาณขยะมูลฝอย 
100 ตันต่อวัน โดยหักค่าปรับจากค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยในรอบเดือนหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาได ้
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    2.2.4  กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างตามข้อ 2 ข้างต้นต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลา 90 วัน ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด และให้ถือว่าบรรดาทรัพย์สินทั้งหมดตามบัญชี
ทรัพย์สินโครงการที่จัดทำขึ้นภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือ ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตกเป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ค่าเสียหายใดๆ จากการบอกเลิกสัญญา  

ข้อ  7  วงเงินงบประมาณ  

วงเงินงบประมาณในการดำเนินการจ้างในครั้งนี้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 -2576
จำนวนเงิน  127,855,000.-  บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

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

ข้อ  8  การรับประกันความชำรุดบกพร่องและกรรมสิทธิ์ 

 เนื่องจากสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอย มีลักษณะการจ้างในรูปแบบ BOT (Buid Operate and 
Transfer) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้ลงทุน  ออกแบบ ก่อสร้างทั้งหมดภายในพื้นที่ที่เทศบาล
จัดเตรียมไว้ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผู้บริหารจัดการระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยจนครบกำหนดเวลาสัญญา โดยระหว่างการบริหารจัดการจะต้องดูแล บำรุงรักษาให้ระบบสามารถใช้
งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และก่อนสิ้นสุดสัญญาจะต้องดำเนินการซ่อมบำรุงทรัพย์สินทั้งหมดตาม
บัญชีทรัพย์สินที่จะจัดให้มีขึ้นภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือ ที่จัดให้มีเพิ่มเติมระหว่างการบริหารจัดการ
ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเพ่ือเตรียมส่งมอบและโอนสิทธิให้เทศบาล โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
ตามสัญญา 
 กรรมสิทธิ์ในสิ่งก่อสร้าง อาคาร เครื่องจักร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ ของระบบตามสัญญานี้ให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนับแต่วันสิ้นสุดสัญญา หรือวันบอกเลิกสัญญา 
 ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องใดๆ ตลอดจนเครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีส่งมอบหรือโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อครบกำหนดตามสัญญา หรือ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิของระบบ เครื่องจักร อุปกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้ว่าจ้าง 

ข้อ  9  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

 9.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2576   
                การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลได้รับผลการตรวจพิจารณาสัญญาจาก 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
 9.2  เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั ้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที ่มีเร ือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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(1)  แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ผู ้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

9.3  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่
กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน 
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 9.4  เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 9.5  ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู ้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

9.6  เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้ 

(1) เทศบาลไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบร่างสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุด 
(2) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 

(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อ 
ประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม 
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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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 พบวาหากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่นําขยะมูลฝอยมากําจัดที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทั้งพื้นที่จะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยถึง 193 ตันตอวัน ในป พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

ในขณะที่ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบันของเทศบาล ซึ่งเปนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุยอินทรีย รองรับขยะมูลฝอยไดเพียง 10 ตันตอวัน สงผลใหมีปริมาณขยะมูลฝอย 
กวา 90 ตันต่อวันถูกนําไปฝงกลบในบอฝงกลบที่มีอายุการใชงานไดอีกประมาณ 1 ป ประกอบกับการขาด
แคลนบุคลากรและงบประมาณในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องดําเนินโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยใหสามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวันไดหมด และมีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะ   

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง            
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชโดย มาตรา 34/1 การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระบุให้       
ท้องถิ่นสามารถมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือรวมกับเอกชนในการดําเนินการจัดการเก็บขน กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยได โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยการมอบใหเอกชนดําเนินการหรือรวมดําเนินการดังกลาว มิใหถือวาเปนการรวมลงทุน
ตามกฎหมายว าดวยการให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ แต หลักเกณฑ วิธ ีการ และเง ื ่อนไขที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งตองคํานึงถึงหลักเกณฑตามกฎหมายวาดวยการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของ
รัฐ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื ่อง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 หนวยงานของรัฐสามารถ
มอบหมายใหเอกชนรวมดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย พ โดยใชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ในการจัดหาเอกชนร่วมดำเนินการ 

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

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  

 เทศบาลมีความตองการที่จะใหเอกชนเข้าดําเนินการตั้งแตการลงทุน กอสราง และบริหาร
จัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใตขอบเขตของงาน และระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การใชทรัพยากรที่คุมคาเปนประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนสงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรม
ระหวางเอกชนที่สนใจเขารวมยื่นขอเสนอโดยดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 

สัญญาจางของโครงการนี้เปนสัญญาจางแบบ BOT (Build-Own-Operate-Transfer)  
ที่มีระยะเวลาของสัญญาช่วงงานก่อสร้างไม่เกิน 365 วัน และช่วงบริหารจัดการระหว่างปีงบประมาณ 2566 - 
2576 ซึ่งเอกชนเป็นผู้รับผิด ชอบในการลงทุน  ออกแบบ กอสราง และบริหารจัดการ และยังคงสิทธิใน       
ทรัพยสินตางๆ ที่ลงทุนตลอดระยะ เวลาของสัญญา  หลังจากนั้นจึงจะโอนทรัพยสินของโครงการทั้งหมดใหแก
เทศบาล   

เพ่ือใหเอกชนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม เทศบาล จะจายคาตอบแทนในรูปแบบของ  
คาบริการกําจัดขยะมูลฝอย (Tipping Free)  

ดวยเหตุผลที่เอกชนจะตองลงทุน ออกแบบ กอสรางและบริหารจัดการตลอดอายุสัญญา 
เทศบาลจึงใหความสําคัญกับขีดความสามารถดานการลงทุนของเอกชน ขณะเดียวกันเอกชนก็ตองมีประสบกา
รณในการพัฒนาและดําเนินงานโครงการในลักษณะเดียวกับโครงการนี้ และจะตองมีหลักฐานวามีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  

เทศบาล จะคัดเลือกเอกชนรายที่เหมาะสมเปนผูดําเนินการลงทุน กอสราง จัดหาติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณและทดสอบระบบตาง ๆ ของโครงการภายในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ เมื่อกอสรางแลวเสร็จ 
เอกชนยังคงมีสิทธิในทรัพยสินของโครงการตามขอบเขตของงานที่กําหนด รวมทั้งสิทธิในการบริหารจัดการ
โครงการตลอดอายุสัญญาระหว่างปีงบประมาณ 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 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยกอนจะเกิดวิกฤติ    

4.2) ปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอย จากสถิติปริมาณขยะมูลฝอยที่เขาสูระบบ 
กําจัดของเทศบาลตั้งแตป 2546  มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นโดยสวนใหญมา
จากทองถิ่นอ่ืนที่มีอัตราการเพ่ิมสูงมากอันเปนผลจากการขยายตัวของเขตเมือง  การเปลี่ยนแปลง  การบริโภค  
ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที ่ของเทศบาลเปลี ่ยนแปลงเพิ ่มขึ ้นเพียงเล็กน้อยและยังคงอยู ่ในระดับ           
30 – 40 ตันต่อวัน ดวยอัตราการเพ่ิมในระดับนี้ ทำให้ปี 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 

ตอมาเทศบาลไดทําการศึกษาความศึกษาความเหมาะสมระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคัดแยกขยะมูลฝอยให้เหลือปริมาณขยะมูลฝอยไปฝงกลบนอยที่สุด และกําจัดขยะมูลฝอย     
ที่ เขาสูระบบไดหมดตอวัน  การศึกษาดังกลาวเปนที่มาของโครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย โดย       
ผลของการศึกษาระบุวา การแปรสภาพขยะมูลฝอยเปนเชื้อเพลิง โดยการใชกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
ขยะยอยสลายงายประเภทเศษอาหารที่มีความชื้นสูงออกจากขยะยอยสลายยากเพ่ือทําใหมีความชื้นลดลง        
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มีคุณสมบัติเปนขยะที่เผาไหมไดเหมาะสมกับการกําจัดหรือใชเปนเชื้อเพลิงในกระบวนการทางความรอน ซึ่งจะ
ทําให้เทศบาลมีรายไดจากผลผลิตพลอยได  ในแตละกระบวนการที่คุมคาตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม
นโยบายของรัฐบาลได  เปนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมกับปริมาณและลักษณะสมบัติของขยะมูล
ฝอยสามารถใหผลตอบแทนของโครงการที่ดีและมีความเปนไปได้ที ่จะใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน        
ออกแบบกอสรางและบริหารจัดการ  

 
 4.4) สถานที่ตั้งโครงการ ตั้งอยูที่หม ู4 ตําบลนาปา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ        

พิกัดทางภูมิศาสตร ละติจูด 1810240 และลองติจูด 734840 มีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไร 3 งาน 48 ตาราง
วา โดยเปนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลซึ่งใช้เปนพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอยในปจจุบัน   โดยเอกชนตองเข้าไป
ตรวจสอบพื้นที่ดวยตนเองเพื่อใหเห็นขอบเขต  สภาพพื้นที่  สิ่งกีดขวาง และอื่นๆ อันเปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน โดยได้แสดงผังบริเวณพ้ืนที่โครงการไวในสวนที่ 2 แบบกอสรางเบื้องตน     

 5) เงื่อนไขท่ัวไป   

งานทั้งหมดท่ีตองดําเนินการโดยผูยื่นขอเสนอภายใตสัญญาและวัตถุประสงคของโครงการ    
ต้องสอดคลองกับขอบเขตและขอกําหนดและใหรวมถึงงานอ่ืนๆ  แมไมไดระบุแตเพ่ือใหงานตางๆ ของโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ  มีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ 

ผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือก ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูรับจาง”  
ผูรับจาง ตองจัดหาเงินลงทุน  ออกแบบ  กอสรางและจัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานกอสราง   

จัดหาติดตั ้งเครื่องจักร  อุปกรณ  ใหเรียบรอยสมบูรณภายในระยะเวลาของงานกอสรางที ่กําหนดและ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาเครื่องจักรและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการระบบ 

ผู้รับจ้างต้องเช่าพ้ืนที่ พร้อมอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะ 
เชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลเพื่อดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะตลอดอายุสัญญา 

ผูรับจางตองจัดหาบุคลากร แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือและครอบคลุมถึงงานยอย
อื่นๆ  ที่จําเปนเพื่อใหการออกแบบกอสรางในชวงระยะเวลาการกอสรางมีความสมบูรณ์  เรียบรอย และ
ดําเนินงานระบบบํารุงรักษาในชวงระยะเวลาการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสมบูรณตามวัตถุประสงค         

ผูรับจางจะตองดําเนินการตามขอกําหนด ขอบังคับ กฎเกณฑ ประกาศ ระเบียบของทาง
ราชการและกฎหมายที่เกี่ยวของทุกฉบับ  ทั้งที่มีขึ้นเพ่ือบังคับใชในปจจุบันและที่จะมีข้ึนเพื่อบังคับใช้ในอนาคต
โดยตองปฏิบัติตามทั้งในชวงกอนการกอสรางระบบ  และชวงบริหารจัดการระบบเพื่อใหการดําเนินการนั้น    
ลุลวงไปไดดวยดีตลอดอายุสัญญานี้  

ดวยเหตุนี้ ในระหวางการเตรียมขอเสนอและกอนเริ่มงานตามสัญญาจะตองทําความ 
เข้าใจถึงความตองการของเทศบาล  ขอบเขตงาน  และสภาพของปญหาที่ตองจัดการ หากมีขอสงสัย หรือมีส
วนหนึ่งสวนใดของขอบเขตงาน หรือความตองการของเทศบาลที่ไมชัดเจน ซึ่งอาจมีผลตอการดําเนินงานจะต
องแจงและสอบถามเทศบาลทันที 
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6) ความตองการของเทศบาล   

 เทศบาล ใหความสําคัญตอข้อกําหนดแลวเสร็จของงานกอสรางที่ระบุไวในขอกําหนด  
รวมถึงขอเสนอที่ใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และขอกําหนดเพื่อใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด มี
การใชประโยชนจากทรัพยากรใหมากที่สุด  และเหลือสัดสวนที่จะตองกําจัดดวยวิธีฝงกลบนอยที่สุดอยางไรก็
ตามภาระตอคาบริการกําจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับบริการกําจัดขยะมูล
ฝอยตองไมเกินขีดความสามารถหรือสถานะทางการเงินการคลังที่จะรองรับไดตลอดอายุสัญญา  

ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณสมบัติตามความตองการของเทศบาล      
จะถือการพิจารณาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการระบบรวมกับคาบริการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยใช้
สัดสวนรอยละ 45 ตอ 55 

7) ขอบขายของงาน  

  7.1) หนาที่ของผูรับจาง 
(1)  ดำเนินการลงทุน  ออกแบบ  ก่อสร้าง  จัดหาเครื่องจักร  อุปกรณ์  ติดตั้ง   

ทดสอบระบบบริหารจัดการกำจัดขยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีคัดแยกเชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ภายใน 
1 ปี 
   (2)  ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีคัดแยก
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) ของเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพตลอดอายุสัญญา 

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

(4) จัดทํารายละเอียดแผนผังแบบแปลน  (Layout) กระบวนการทํางาน      
โครงสราง บุคลากรของโครงการ  แผนงานพรอมรายการกอสราง ประมาณราคา รายละเอียดคุณลักษณะ
คุณสมบัติเครื่องจักร อุปกรณ และกลไกควบคุมการทํางานของเทคโนโลยี  โดยตองมีขอบเขตการทํางานเทียบ
เทา หรือมากกวาที่กําหนดไวในขอกําหนดทางเทคนิค  และประสิทธิภาพของระบบกําจัดขยะมูลฝอย  ที่นํามา
ใชในโครงการตอเทศบาลหรือตัวแทนของเทศบาล ซึ่งไดรับการแตงตั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามใน
สัญญา   

(5) ตองดําเนินการออกแบบกอสราง ปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ใหเหมาะสมกับ        
การกอสรางโครงการ  ติดตั้งเครื่องจักร  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)  
รายการเครื่องจักรและอุปกรณหลักทั้งหมดพรอมรายละเอียด  รวมทั้งคูมือการใชงานการบํารุงรักษาอยางนอย  
2  ชุด ใหกับตัวแทนเทศบาลเก็บไว ภายใน 60 วัน หลังจากโครงการผานการทดสอบและเทศบาลหรือตัวแทน
ของเทศบาลมีหนังสือรับงานที่เปนลายลักษณอักษร  

(8) จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ที่มีความรูความสามารถในจํานวน 
ที่เหมาะสมเพื่อเขามาบริหารจัดการและปฏิบัติงานในโครงการตามลักษณะงาน   

(9)  ตองจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของเทศบาล เพ่ือใหเขาใจกระบวนการทํางาน 
การควบคุมระบบตางๆ ของโครงการ  โดยการฝกอบรมนั้นจะตองทําใหเจาหนาที่ของเทศบาลสามารถ         
ปฏิบัติหนาที่ในการกํากับดูแลหรืองานอื่นใดที่เก่ียวของกับโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(10) ผูรับจางจะตองดําเนินการบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสราง 
ดำเนินการงานเดินระบบและบํารุงรักษาเครื่องจักร  อุปกรณและระบบตางๆ ของโครงการใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการกอสรางและมาตรฐานเครื่องจักรอุปกรณตางๆ รวมทั้งตองบํารุงรักษาสิ่งกอสราง สภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศนและระบบนิเวศทั้งในบริเวณและบริเวณรอบพื้นที่โครงการใหอยูในสภาพดี มีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาของสัญญา   

(11)ผูรับจางตองบริหารจัดการโครงการภายหลังการกอสรางไมใหเกิดผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอมและชุมชน  โดยตองจัดใหมีการบําบัดมลพิษที่เกิดขึ้นใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่มีอยู่ในปจจุบัน  
หรือเกณฑมาตรฐานกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(12) ดําเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน เชน เปดให้ 
ชุมชนหรือผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมโครงการ   

(13) ในการบริหารจัดการภายหลังการกอสราง  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ      
การกําจัดขยะมูลฝอยตอเนื่องทุกวันโดยไมมีวันหยุด  และตองบริหารจัดการไมใหมีขยะมูลฝอยตกคาง หรือ    
กอใหเกิดผลกระทบตางๆ 

(14) ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ ให้สามารถกำจัดขยะได้ไม่น้อย 
กว่า 100 ตันต่อวัน โดยเป็นขยะมูลฝอยจากโครงการ และรื้อร่อนขยะมูลฝอยจากบ่อกำจัดขยะ ของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์ และการกําจัดขยะที่ไมสามารถกําจัดโดยคัดแยกขยะมูลฝอยผลิตเชื้อเพลิงขยะและปุยอินทรยี  
เชน ขยะอันตรายจากชุมชน  ผูรับจางจะตองดําเนินการรวบรวมและ สงกําจัดใหถูกหลักสุขาภิบาล โดยตอง   
แจงปริมาณและสถานที่รับกําจัดใหเทศบาลทราบกอนดําเนินการ 

(15) กรณีท่ีตองหยุดเดินระบบกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือบํารุงรักษา หรือ มีเหตุอ่ืนๆ           
ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยที่สงเขาระบบ โดยตองส่งแผนการดําเนินงานใหเทศบาล
รับทราบเปนลายลักษณอักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีที่สงไปกําจัดนอกพื้นที่สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยตองไดรับการอนุญาตใหดําเนินการกําจัดและมีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีระยะเวลาในการหยุด
เดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อบำรุงรักษาไม่เกิน 40 วันต่อปี  
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(16) เมื่อครบกําหนดสัญญานี้แลว ตองสงมอบอาคารและสิ่งปลูกสรางเครื่องจักร 
และอุปกรณตางๆ ตามบัญชีทรัพยสินของโครงการที่ผานการตรวจรับงานกอสรางแลวเสร็จและโอนให้ 
เปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลในสภาพเรียบรอยใชงานได   

7.2) หนาที่ของเทศบาล  

(1) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานจางและตัวแทนผูวาจางเพ่ือกํากับ  
ดูแลการดําเนินงานภายใตสัญญานี้ โดยใชอํานาจ หนาที่และสิทธิทั้งปวงซึ่งกําหนดไวในสัญญา รวมทั้งอํานาจ
และสิทธิตามกฎหมายที่จําเปนและสมควร เพื่อใหผูรับจางสามารถปฏิบัติขอผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี้  

 (2) สงมอบพื้นท่ีโครงการสําหรับกอสรางโครงการตามแบบผังบริเวณท่ีแนบทาย     
ขอกําหนดขอบเขตของงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาการสงมอบพ้ืนที่ลาชากวาที่กําหนดไว้     
ขางตนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จะไมเปนเหตุใหใชสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนใดๆ จากเทศบาล      
แตใหคูสัญญาตกลงกันในการขยายกําหนดเวลาการกอสรางออกไปเทากับระยะเวลาสงมอบพื้นที่ลาชา  

(3) เทศบาล ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมศูนยที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ  
รับผิดชอบในการรวบรวมขยะมูลฝอยเขาสูโครงการ ปริมาณไมนอยกวา 3,000 ตันตอเดือน ตลอดอายุสัญญา  
เวนแตมีเหตุสุดวิสัยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชวงกอสราง เทศบาลอนุญาตใหผูรับจางนําไปใช้ในการทดสอบ
ระบบไดโดยไมสามารถคิดคาใชจายกับเทศบาลได้และตองไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    
กอนดําเนินการ   

(4) ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเพ่ือเปนการสนับสนุนในการขอรับ  
อนุมัติ  อนุญาตและใบอนุญาตตางๆ  ที่จําเปนตองไดรับจากหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ  

(5) กําหนดใชอัตราคาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอยตามขอเสนอดานราคาไม่เกิน 
350 บาทตอตัน  

8) ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 ผูรับจางมีข้อผูกพันตองปฏิบัติงานตามขอบเขตและขอกําหนดของโครงการ โดยมี 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังนี้  

 8.1) งานออกแบบ กอสรางติดต้ัง ทดสอบเคร่ืองจักร อุปกรณและระบบตางๆ ให้ 
แลวเสร็จภายใน 365 วัน     

8.2) การดําเนินงานบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างปีงบประมาณ 2566 – 
2576 

9) ขอเสนอทางเลือก  

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอที่สอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการ      
ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกอบการยื่นขอเสนอเทานั้น 

ผูยื่นขอเสนออาจเสนอทางเลือกดานเทคนิคได แตตองยื่นเปนขอเสนอทางเลือกพรอมกับ 
ขอเสนอหลักท่ีสอดคลองกับขอบเขตงานและขอกําหนดของโครงการเทานั้น  
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ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะเสนอทางเลือกดานเทคนิค จะตองนําเสนอรายละเอียดอย่าง 
เพียงพอ สําหรับการประเมินของเทศบาล และขอเสนอทางเลือกตองสอดคลองกับความตองการและ           
วัตถุประสงคของโครงการ 

เทศบาลจะพิจารณาขอเสนอทางเลือกเม่ือขอเสนอหลักของผูยื่นขอเสนอได้รับการพิจารณา  
เปนขอเสนอที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ขอเสนอทางเลือกตองเปนขอเสนอที่สามารถพิสูจนได้วามีประสิทธิภาพ        
ดีกวาและเกิดประโยชนตอเทศบาลมากกวาขอเสนอหลัก 
 
ขอ 2 การสํารวจสถานที่ตั้งโครงการและประชุมชี้แจงตอบคําถาม 

 เทศบาล จะกําหนดใหผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอสามารถเขาสํารวจสถานที่ตั้งโครงการได และจะจัดให
มีการประชุมชี้แจงตอบคําถาม ณ หองประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันเดียวกัน 

ผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอแตละรายสามารถสงตัวแทนเพ่ือสํารวจสถานที่ไดไมเกิน 5 คน โดยจะตอง 
ยืนยันการเขารวมสํารวจพรอมสงรายชื่อตัวแทนภายใน 5 วัน นับจากวันที่เทศบาลประกาศเชิญชวนในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
   

การสํารวจสถานที่ตั้งโครงการและการประชุมชี้แจงและตอบขอซักถาม มีความสําคัญตอการจัดทํา  
ขอเสนอ  ซึ่งหมายความวา  ผูที่ประสงคจะยื่นขอเสนอจะไดรับขอมูลและเขาใจสภาพของสถานที่  ขอบเขต
ของงานที่ตองดําเนินการ  ขอจํากัดตางๆ เพื่อนําไปจัดทําขอเสนอครบถวนสมบูรณและสามารถดําเนินการได
ตามวัตถุประสงค  

ขอ  3 ขอกําหนดทางเทคนิค 

  1) ขอมูลโครงการ  

1.1)  โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถของระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล  ใหสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น      
ไมนอยกวา 100 ตันตอวัน ดวยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะมูลฝอย ตามรายละเอียดข้อ 3 (2) (2.4) 

1.2) กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานคัดแยกขยะในอัตราค่าเช่าต่อ    
ตารางวาไม่น้อยกว่า 10 บาทต่อตารางวาต่อเดือน ในพื้นที่ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งอยูที่หมู 4 
ตําบลนาปา อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวัดเพชรบูรณ  มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา        
มีถนนเชื่อมตอกับถนนหลักภายนอกรายละเอียดที่ตั้งโครงการแสดงในผังบริเวณในโครงการ  (เอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและขอบเขตของงาน สวนที่ 2 ที่ตั้งและผังกระบวนการทํางาน) และทบทวน
อัตราค่าเช่าทุก 3 ปี   

1.3) กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเช่าอาคารที่ตั้งเครื่องจักรระบบเทคโนโลยีคัดแยกขยะเชิงกล – 
ชีวภาพ (MBT)  ทั้งหมดจำนวนพื้นที่ 1,120 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าตารางเมตรไม่น้อยกว่า 4.25 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน และทบทวนอัตราค่าเช่าทุก 3 ปี   
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1.4) ผู้รับจ้างดำเนินการบริหารจัดการกำจัดขยะแล้วต้องรับซื้อขยะที่คัดแยกเป็นเชื้อเพลิง 
ขยะในอัตราตอบแทนรับซื้อขยะที่คัดแยกจากแหล่งคัดแยกไปสถานีรับซื้อขยะที่คัดแยก อัตราขั้นต่ำไม่น้อยกว่า
ตันละ 60.- บาทต่อตัน และทบทวนอัตราค่าตอบแทนรับซื้อขยะทุก ๓ ปี 

1.5) สาธารณูปโภค ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาสาธารณูปโภคเพ่ือใช้ในการดำเนินการ 
บริหารจัดการกำจัดขยะ  โดยเทศบาลมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(1) ไฟฟา   
     ปจจุบันมีระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเชื่อมตอกับโครงการ เพ่ือใช 

ในโครงการและจําหนายปริมาณพลังงานไฟฟาสวนที่เหลือจากโครงการใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  โดยมี
ขนาดสายสง ขนาด 22 kV ขนาดหมอแปลง 1,000 kVA   

ก. กรณีการขอใชไฟฟาในชวงการกอสราง เปนความรับผิดชอบของผูยื่นขอ 
เสนอในการขอใชไฟฟาสําหรับการกอสรางโครงการ โดยเทศบาลมีหน้าที่ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ข. การขอใชไฟฟาและการขอจําหนายกระแสไฟฟาจากโครงการเปนความ 
รับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอที่จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ระเบียบเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบสายสงและการ
จําหนายกระแสไฟฟา  
    (2)  น้ำใช้ในโครงการ 
         ใช้น้ำจากแหล่งน้ำบาดาลที่นำมาปรับคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
หรือน้ำประปา โดยค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบาดาล หรือ การขยายแนวท่อส่งน้ำประปา การชำระ ค่าน้ำประปา
ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   (3)  ระบบำบัดน้ำเสีย 
         น้ำเสียที่เกิดจากสำนักงาน น้ำชะขยะ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตของระบบ
บริหารจัดการกำจัดขยะ  ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีระบบรวบรวม และระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่
โครงการ หรือสามารถส่งน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นมาบำบัดยังโครงการปัจจุบัน ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบอ่ผึ่ง 
โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด 

1.6) แหลงที่มาและองคประกอบขยะมูลฝอย  
(1) แหลงที่มาของขยะมูลฝอย   
     ในฐานะของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตองใหบริการกําจัดขยะมูล 

ฝอยแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 18 แหง ซึ่งไดจัดทําหนังสือขอตกลงความรวมมือในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเขาสูระบบกําจัดปจจุบันไมนอยกวา 90 ตันตอวัน และคาดวาปริมาณจะเพ่ิม
มากขึ้นถึง 100 ตันตอวัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบ ระยะที่ 3 ประมาณจำนวน 127,133. - 
ลูกบาศก์เมตร 

(2) องคประกอบ   
        องคประกอบของขยะมูลฝอย ดังแสดงในตารางที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
อ้างอิงกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูยื่นขอเสนออาจใชเปนขอมูลเบื้องตนในการพิจารณาลักษณะสมบัติของ    
ขยะมูลฝอยโดยผูยื่นขอเสนอจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณของตนเองในการวิเคราะห ในการ
ออกแบบจริง ผูยื่นขอเสนอจําเปนที่จะตองสํารวจทั้งปริมาณและองคประกอบของขยะมูลฝอยเอง เทศบาลจะ
ไมรับผิดชอบตอการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของขยะมูลฝอย 
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ตารางท่ี 1  องคประกอบขยะมูลฝอย    

 

2) ขอกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของโครงการ 

2.1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเทคโนโลยีและเครื่องจักรตามที่กำหนดให้ใช้ในโครงการ 
เป็นอย่างนอย โดยตองเปนเทคโนโลยี และเครื่องจักร อุปกรณ มีการใชงานจริง และมีประสิทธิภาพเปนที่
ยอมรับ ตองสามารถแสดงประสิทธิภาพ พรอมผลงานเปนที่ประจักษ โดยมีเอกสารยืนยันผลการดําเนินงาน
และการตรวจวัดมลพิษตางๆ ที่เพียงพอใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอเปนผูมีคุณสมบัติและประสบการณตรงกับ
ความตองการของเทศบาล อาทิเชน 

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

2.2)  ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหบุคลากรในโครงการที่มีคุณวุฒิและประสบการณในการ      
เดินระบบเครื่องจักรที่เหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

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

2.4)  องค์ประกอบที่สำคัญของระบบกำจัดขยะมูลฝอย ต้องประกอบด้วยรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
     (1) กะบะรับขยะ   

(2) เครื่องยอยหยาบแบบเคลื่อนท่ีได     
     (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 
ที่เทศบาลมีอยเูดิมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.5) ขอกําหนดงานการออกแบบ   
การออกแบบระบบรับขยะมูลฝอยและระบบบําบัดทั้งหมดตองเปนระบบที่ติดตั้ง 

ในอาคารมีหลังคา โดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญดังตอไปนี้  
ก. การวางผังระบบ ผูยื่นขอเสนอตองจัดผังแบบบูรณาการ ตามการใช 

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

ข. การออกแบบในแนวตั้ง ผูยื่นขอเสนอตองพิจารณาสภาพเงื่อนไข 
ของสถานที่ตั้งโครงการ เพ่ือลดปริมาณงานโครงสราง  
 

ค. การจราจรและขนสง ผูยื่นขอเสนอตองวางผังระบบการขนสงโดย 
ตองตอบสนองการขนสงขยะมูลฝอยของเทศบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่เขารวมโครงการและ
ประเภทของรถขยะ     

ง. การจัดผังโดยรวมของระบบทอตาง ๆ การจัดวางผังระหวางท่อกับ 
ท่อและทอกับสิ่งกอสราง อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานงานกอสราง   

จ. การจัดทําพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่ฉนวน โดยตองจัดใหมีพ้ืนที่สีเขียว     
ไมนอยกวารอยละ 25 ของพ้ืนที่โครงการ(ในพื้นที่ท่ีเทศบาลกำหนด)   

ฉ. การรักษาสภาพดินและน้ำ ตองจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสมในการ 
รักษาสภาพดินและน้ำ  ตามสภาพเงื่อนไขของที่ตั้งโครงการและการใชประโยชนของพ้ืนที่โดยรอบ  

ช. การออกแบบสภาพแวดลอม ตองปฏิบัติตามหลักการรักษาและ     
เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน    

 2.6) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคัดแยกขยะมูลฝอย   
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดานเทคนิคของโครงการที่ปรากฏในเอกสาร 

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

(1) เทคโนโลยีคัดแยกขยะมูลฝอย  
(1.1) ระบบรับขยะเขากระบวนการคัดแยก มีลักษณะเปนลานรับขยะ 

แบบTripping  Floor ที่มีขนาดใหญเพียงพอรองรับขยะ (ในพื้นที่ที่เทศบาลกำหนด) จากรถขยะที่เก็บขนได้
ในตละวันและจากขยะตกคางสะสมกรณีขยะที่เก็บไดมีปริมาณนอยกวาขนาดของระบบกําจัดสามารถ
ดําเนินการคัดแยกเบื้องตนดวยแรงคนได  และใชรถตักลอยาง (Wheel Loader) ปอนขยะเขาระบบคัดแยก
ตามขนาดของระบบอยางสม่ำเสมอไมมีขยะตกคาง 
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(1.2)  กระบะรับขยะพร้อมเครื่องกรีดถุงขนาด 100 ตันต่อวัน สามารถ 
กระจายขณะที่อยูในถุงขนาดใหญ และเกลี่ยใหมีกองสูงสม่ำเสมองายตอการคัดแยกดวยสายพานคัดแยกดวย
คน  

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

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

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

(1.6) สายพานคัดแยกดวยแรงคน ขนาด 50 ตันต่อวัน มีที่ยืนสําหรับคน 
คัดแยก 2X2 คน สําหรับคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ที่อาจทําความเสียหายตอเครื่องสะบัดขยะวัสดุรีไซเคิล ที่ขายได้
ราคาดี  

(1.7) เครื่องสะบัดขยะ (Spinner) ขนาด 50 ตันต่อวัน สามารถทํางาน 
ได2้ ลักษณะเปนเครื่องยอยขนาดและเครื่องรอนแยกขยะแบบตะแกรงทรงกระบอก  มีใบตีและสะบัดขยะดวย
ความเร็วรอบที่เหมาะสม ติดตั้งในตะแกรง ทําใหขยะอินทรียซึ่งมีทั้งประเภทที่มีความชื้นสูง อ่อนนุ่ม  เช่น      
เศษอาหาร  ผัก  ผลไม้  ใบไม้ถูกตีจนแหลกละเอียดและถูกเหวี่ยงผานรูตะแกรง 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 ตันต่อวัน  มีลักษณะการอัดแบบกอนโดยขยะพลาสติกจะถูกปอนโดยรถตักลอยาง      
เขาดานบนของหองอัด  และใชระบบไฮดรอลิกในการอัดกอนเคลื่อนออกดานขางขนาดประมาณ 0.8X0.7X1.0 
เมตร  (กวางXยาวXสูง)  มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อก้อน สามารถใช้รถตักล้อยางหรือ         
รถ Forklift ขนไปกองเก็บในพ้ืนที่เก็บเชื้อเพลิงขยะ ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

(2) กระบวนการจัดการขยะอินทรีย  ขยะอินทรียที่คัดแยกไดจากเครื่องรอน 
ตะแกรงหมุนและเครื่องสะบัดขยะ  จํานวน 30 ตันต่อวันจะถูกส งเขาระบบหมักปุยแบบเชิงกล – ชีวภาพ         
ที่มีอยูในปจจุบัน  ซึ่งใชกระบวนการหมักแบบเติมอากาศดวยสกูรเกลียวระยะเวลาในการหมักประมาณ         
20 - 30 วัน เมื ่อขยะอินทรีย เกิดการยอยสลายสมบูรณจะตองดําเนินการรอนแยกสารปรับปรุงดินโดย       
เครื่องรอนปุยที่มีอยูเดิม 
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   ผลพลอยได้ทั้ง ๒ ระบบ เป็นของเทศบาล 
(3) กระบวนการจัดการขยะคัดท้ิง ขยะที่ไมสามารถใชประโยชนไดมาจาก 2 สวน   

คือ  จากการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนเขาเครื่องยอยหยาบ และขยะที่เหลือจากการรอนปุย ประมาณรอยละ  
10  จะถูกสงไปกําจัดโดยการฝงกลบภายในที่ตั ้งโครงการโดยผู้รับจ้างเป็นผู ้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  
        ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียดระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 

ที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมด โดยเนนวิธีการบริหารจัดการแบบ Zero Discharge โดยอยางนอยตอง
ประกอบดวย  

        • น้ำเสียจากสํานักงาน ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงรายละเอียด  
การ ประเมินปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสํานักงาน การติดตั้งระบบ
รวบรวมและระบบบําบัดน้ำเสีย พรอมกับนําเสนอแบบแปลนรายละเอียดลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณ
บําบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำเสียที่ผานการบําบัดแลว  

         • น้ำชะขยะมูลฝอยจากกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย ผู้ยื่น     
ข้อเสนอจะตองแสดงรายละเอียดการประเมินปริมาณน้ำชะขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น พรอมกับนําเสนอแบบแปลน
รายละเอียดลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรอุปกรณบําบัดน้ำเสีย และบอพักน้ำเสียที่ผานการบําบัดแล้ว  
      (5) ระบบสาธารณูปโภค  

(5.1) ระบบน้ำใช  
        ผูยื่นขอเสนอจะตองทําแผนการจัดหาแหลงน้ำใชภายในโครงการ 

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

 3) การประมาณราคาและบัญชีแสดงราค่ากอสรางตอหนวย  

 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแบบแปลนและบัญชีรายการกอสราง บัญชีเครื่องจักร อุปกรณ์       
ที่ตองใชในโครงการพรอมกับบัญชีแสดงราคากอสรางตอหนวยเพื่อใชในการพิจารณาในการปรับเพิ่ม 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 เพ่ือควบคุมการใชวัสดุกอสรางใหมีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมเปนไปตามที่ไดกําหนด
ไว และเพื่อควบคุมคุณภาพของงานกอสรางอันหมายรวมถึงฝมือชาง รูปลักษณะสิ่งกอสราง ความมั่นคง
แข็งแรง และวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกตองแลวเสร็จตามหลักวิชาการ แบบรูปรายการและสัญญา โดย
นําสงใหสถาบันของทางราชการทําการทดสอบกอนที่จะนํามาใชในงานกอสรางและใหสถาบันนั้นสงผล       
การทดสอบทั้งหมดใหผูควบคุมงานผูวาจางทราบโดยตรง คาใชจายในการนี้ผูยื่นขอเสนอเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
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6) มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันอันตรายในงานกอสราง  

 6.1) การปองกันการบุกรุกที่ขางเคียง   
ผูยื่นขอเสนอตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของ 

ตนบุกรุกพื้นที่ขางเคียงโดยเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมทั้งการแกไขใหคืนดี 
หากเกิดการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ขางเคียง  

6.2) การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคียง  
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมไดรับอนุญาตจาก 

ผู้ควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสรางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให้ผูยื่นขอเสนอ
ปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ใหตัวแทนผูยื่นขอเสนอตรวจตราให      
ทุกคนออกไปจากอาคารที่กอสราง ยกเวนยามรักษาการณ หรือการทํางานลวงเวลาของบุคคลที่ไดรับการอนุมัติ
แลวเทานั้น  

ผูยื่นขอเสนอจะตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือ 
สรางความเสียหายตอทรัพยและอาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูยื่นขอเสนอจะตอง        
เปนผูออกคาใชจายในการติดตั้ง ขออนุญาต คาบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสรางรวมถึงคารื้อถอนเมื่องาน
แลวเสร็จ   

6.3) การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม  
(1) สิ่งปลูกสรางขางเคียง  
ผูยื่นขอเสนอตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียง     

ในระหวางทําการกอสรางหากเกิดความเสียหายขึ้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหคืนอยูใน
สภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขท่ีผูยื่นขอเสนอทําไว้ไมเพียงพอหรือไม่
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 การตั้ง             
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 หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่กอสรางโดยเด็ดขาด  

 (3)  ความรับผิดชอบ 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกันและรักษางาน 

ก่อสร้างดังกล่าวและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย  และการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ อุปกรณ์ และงาน 
กอสรางทั้งหมด จนกวาผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย  

6.5)  การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
งานกอสรางหรือการกระทําใด ๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ    

แก่บุคคลในพื้นที่ขางเคียง ผูควบคุมงานอาจออกคําสั่งใหผูยื่นขอเสนอทํางานกอสรางนั้นตามวิธี และเวลาที่
เหมาะสมหรือแจงให้ผูยื่นขอเสนอหาวิธีปองกันเหตุเดือดรอนดังกลาว 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 และดําเนินการติดตั้งระบบปองกัน 

สําหรับไฟฟาชั่วคราว เพื่อใชงานกอสรางใหมีความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีระบบการปองกัน
การลัดวงจร และการตัดวงจรไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ตองเปนไปตามที่มีกําหนดไว้ในระเบียบขอบังคับ
ของการไฟฟา ฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูดวย  

6.8)  การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต  
ผูยื่นขอเสนอตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ 

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 เกิดข้ึนในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบต่อ 

งานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผู้ยื่นข้อเสนอกับเทศบาลรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้น ๆ ใหผูควบคุมงานทราบ
ในทันทีแลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณที่เกิดขึ้น การแกไขเหตุการณ์นั้น ๆ และ
การปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก 
 
ข้อ 4 ข้อกำหนดด้านการเงิน 

1) ข้อแนะนำ 

ข้อกำหนดด้านการเงินนี้เป็นข้อกำหนดพ้ืนฐานสำหรับการประมาณการลงทุน แผนการ 
ลงทุนประมาณการต้นทุน ประมาณการรายรับ ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องจัดทำแผนธุรกิจ โดยถือเอาข้อเสนอด้านการเงินเป็นหลัก หากว่าข้อกำหนดไม่ได้กล่าวถึงแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ
เห็นว่าอาจมีประเด็นเก่ียวข้องกับกฎหมายหรือหลักการบริหารโครงการที่สำคัญผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหมายเหตุ
หรือเสนอเหตุผลเพ่ิมเติมได้ 

2) เอกสารและรายละเอียด 

2.1) เอกสารที่จัดทำและยื่น 
(1) เงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับโครงการ รูปแบบการตอบแทน และข้อกำหนดที่ 

เกี่ยวข้องของสัญญาในเอกสารประกวดราคา และข้อมูลแบบแปลนที่เกี่ยวข้อง สภาพพื้นที่โครงการ ตลอดจน
งานอ่ืนๆ 

(2) แผนงานการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในรายละเอียดด้านเทคนิค ใบแสดง     
ปริมาณงานก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ แผนงานความก้าวหน้าในการก่อสร้าง จำนวนบุคลากร เป็นต้น ต้อง
สอดคล้องกับเทคโนโลยีของโครงการและศักยภาพเงินทุนตลอดจนอัตราเสี่ยงทางเทคนิคการดำเนินงาน  และ
การบำรุงรักษาของโครงการ เป็นต้น 

2.2) ข้อเสนอในการจัดทำ 
(1) เนื้อหาที่เก่ียวข้องในการจัดทำ“ข้อเสนอด้านการเงิน”ต้องประสานสอดคล้อง 

กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 

(2) ในส่วนเนื้อหาที่ต้องแสดงเป็นตาราง ต้องทำแบบฟอร์มตารางที่กำหนดไว้ใน 
ข้อเสนอด้านการเงิน 

(3) จำนวนเงินที่ระบุไว้ใน “ข้อเสนอด้านการเงิน” ต้องเป็นเงินบาท 
(4) “ข้อเสนอด้านการเงิน” ต้องรวมภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทุกชนิดแล้ว 

3) รายการมูลค่ารวมของโครงการ 

มูลค่ารวมของโครงการเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เทศบาล จะใช้ในการวิเคราะห์การกำหนด 
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่นำเสนอ มูลค่ารวมของโครงการที่ระบุไว้ในประกาศประกวดราคาจ้างเอกชน
ดำเนินการลงทุน ก่อสร้างและบริหารจัดการ โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเพียงการประเมินจากการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่ราคากลาง ดังนั้น มูลค่ารวมของโครงการเบื้องต้นของผู้ยื ่นข้อเสนออาจ
แตกต่างไปจากที่เทศบาลได้ประเมินไว้ โดยมีเงื่อนไขการคิดมูลค่ารวมของโครงการอย่างน้อย ดังนี้ 
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3.1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายการมูลค่ารวมของโครงการ ประกอบด้วย รายการของ 
งานวัสดุเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะนำเสนอเพื่อการก่อสร้าง  จัดหา ติดตั้งและ
ทดสอบสำหรับโครงการนี้ ซึ่งในภายหลังจะเป็นรายการที่เทศบาลใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนของงาน 

3.2) ตารางต่างๆ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องให้รายละเอียด ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถตัดลดหรือ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหัวข้อได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของข้อเสนอ  สำหรับ
เครื่องจักร/อุปกรณ์สำคัญ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอรายละเอียดทางเทคนิคให้ครบถ้วน 

3.3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการ ต้องมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
(1) การออกแบบรายละเอียด 
(2) การปรับพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 
(3) ระบบหลักท่ีสำคัญ 

ก. ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
ข. ระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
ค. ระบบผลิตป๋ยุ อินทรยี ์ 
ง. ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นในการ 

ปฏิบัติงาน 
(4) ราคาของงาน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เป็นราคาท่ีรวมภาษีอากรค่าธรรมเนียม  

ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว 
(5) ค่า factor F 

ในการประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโครงการต้องระบุที่มา     
ในการคำนวณเช่น ต้นทุนต่อหน่วยที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เสนอโดยให้มีเอกสารประกอบการอ้างอิงราคา
ประกอบด้วย 

3.4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ มีองค์ประกอบดังนี้ 
(1) ค่าตอบแทนบุคลากร 
(2) ค่าสาธารณูปโภค 
(3) ค่าโสหุ้ย อาทิเช่น ค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ค่าวิจัยและพัฒนา ค่าอุปกรณ ์

เครื่องใช้สำนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง เป็นต้น 
(4) ค่าธรรมเนียมการเช่าและค่าเช่าที่ดิน 
(5) ค่าประกันภัย 
(6) ค่าบำรุงรักษา และค่าเดินระบบ 

3.5) รายได้จากการดำเนินโครงการ 
การประมาณการรายได้จากการดำเนินโครงการนี้ กำหนดรายได้เบื้องต้นไว้ดังนี้  

กรณีหากมีรายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมทุนแสดงรายละเอียดในการคำนวณไว้ด้วย 
(1) รายได้จากค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลจะจ่ายค่าบริการกำจัด      

ขยะมูลฝอยให้ในอัตราไม่เกิน 350 บาทต่อตัน  
(2) ผลิตผลที่ได้จากการคัดแยกขยะให้ตกเป็นทรัพย์สินของเทศบาล 
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3.6) การวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางการเงินของโครงการ 
ผู้ยื่นขอเสนอต้องแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางการเงินของ 

โครงการอย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) ข้อสมมุติฐานและข้อกำหนดในการวิเคราะห์ ได้แก ่เงินเฟ้อ สัดส่วนการกู้ยืม  

แผนชำระหนี้ค่าเสื่อม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น 
(2) งบประมาณทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแส     

เงินสด งบที่ใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน เป็นต้น 
(3) อัตราส่วนการเงินจากงบประมาณการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง  

อัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการดำเนินการ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและอ่ืนๆ 
ที่สำคัญ 

(4) ดัชนีความคุ้มทุนของโครงการ ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนของโครงการ  
(IRRProject) อัตราผลตอบแทนในส่วนของการลงทุน (IRR-Equity) 

3.7) การสนับสนุนเงินทุน 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนเงินทุนต่อการดำเนินโครงการ  

ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารในประเทศไทยหรือสถาบันการเงิน
อื่นที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนและชื่อโครงการในหนังสือ
รับรอง 

3.8) แผนการจัดการความเสี่ยง 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุถึงความเสี่ยงทางด้านการเงินจากการดำเนินโครงการ 

ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินโครงการ และแสดงแผนการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงินนั้นๆ ให้ละเอียด
และชัดเจน 

4) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยรวมของสัญญา 

4.1) เทศบาลจะใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของค่าบริการกำจัดขยะ     
มูลฝอยรวมตลอดอายุสัญญาในการพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอสำหรับการให้คะแนนในการลงทุน 

4.2) ข้อมูลค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้คือค่ากำจัดขยะมูลฝอยรวมรายปีที่ผู้ยื่น 
ข้อเสนอแสดงไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลำดับที่ 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 4.5) (แบบตารางข้อมูลการ   
เดินระบบ) 

         
เมื่อ 

NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
Ct = รายรับจากค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยรายปี 
r = ต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC: Weighted Average Cost of Capital) 
t = ระยะเวลาของสัญญา 
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ข้อ 5 เอกสารการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและการลงทุน 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและการลงทุนตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อขายจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื ่อของผู ้ประสงค์จะเสนอราคา               
ให้ชัดเจนโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี ่ยนแปลงต้องลงลายมือชื่อ                
ผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง โดยรายละเอียดในข้อเสนอด้านเทคนิค ต้องจัดทำ
เป็นภาษาไทย แต่อาจจะมีภาษาอังกฤษเพิ ่มเติมได้ในส่วนที ่จำเป็นต้องใช้และต้องเป็นส่วนน้อย  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อหาหลักของข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อเสนอด้านเทคนิคจะต้องครอบคลุมงาน ทุกประเภทที่
กำหนดไว้ และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1) รายละเอียดผู้ยื่นข้อเสนอ 

1.1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดหาบุคลากรหลักที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่ 
เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในระบบกำจัดขยะมูลฝอย ตามลักษณะงานที่
เหมาะสม 

1.2) ทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว) 
1.3) สำเนารายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีและงบการเงิน (Financial  

Statement)หรือรายงานประจำปี (Annual Report) 3 ปีย้อนหลังและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ      
ลงนาม 

2) รายละเอียดด้านเทคนิค 

ข้อเสนอด้านเทคนิคต้องแสดงรายละเอียดของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการ  
กระบวนการคัดแยกขยะ การผลิตเชื้อเพลิงขยะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การบำบัดมลพิษ มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิเคราะห์ทางดา้น
เศรษฐศาสตร์และการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามรายละเอียดข้อกำหนดด้านเทคนิคของโครงการ 

3) แผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการดำเนินงานระบบและบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ 
3.1) แผนการดำเนินงานในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และบริหารจัดการ 
3.2) แผนการดำเนินงานและแผนการบำรุงรักษาประจำปี จัดทำรายงานผลการบริหาร 

จัดการประจำเดือน รายงานสถานภาพเครื่องจักร และรายงานการดำเนินงานตามใบอนุญาตที่เก่ียวข้อง 
3.3) แผนการดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยให้สามารถ 

กำจัดได้ในปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 100 ตัน/วัน 
3.4) แผนการขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 
3.5) แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตต่าง ๆ โดย           

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวิเคราะห์ประเมินปัญหาที่อาจเกิดข้ึน พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา 
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4) แผนด้านการเงินและการลงทุนของโครงการ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการเงินของโครงการ หรือ แผนธุรกิจ (Business Plan)  
การนำเสนอจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการลงทุนที่ปรากฏในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ลำดับที่ 2 ส่วนที่ 3 (แบบใบเสนอราคา บัญชีเอกสารและข้อมูลที ่ต ้องนำเสนอ ) และอย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วยเอกสาแสดงข้อมูลโครงการ ดังต่อไปนี้ 

4.1) การคาดคะเนทางการเงิน โดยแสดงประมาณการงบกำไรขาดทุน ประมาณการ       
งบกระแสเงินสด และประมาณการงบแสดงฐานะการเงิน 

4.2) อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนแสดง 
สมรรถภาพในการดำเนินการและอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร 

4.3) ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงินของ 
โครงการ ประกอบด้วย เงินลงทุน ค่าดำเนินการ ค่าเชื้อเพลิง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ใช้ เงินลงทุนและเงื ่อนไข
เงินกู ้อัตราภาษีเงินได้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และรายรับ-รายจ่ายของโครงการ 

4.4) การจัดหาเงินทุน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการสนับสนุนทางการเงินจาก 
ธนาคารในประเทศไทย หรือ สถาบันการเงินอ่ืน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไทย 

4.5) แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ 

5) รายละเอียดการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การออกแบบขั้นต้นและเอกสารประกอบโดยอย่างน้อย ประกอบด้วย แผนผังรวมของ 
โครงการแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง แบบเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ใช้ในโครงการ แบบระบบไฟฟ้า แบบ
ระบบประปา-สุขาภิบาล แบบ/ รายละเอียดระบบควบคุมมลพิษของโครงการ แบบปรับปรุงภูมิทัศน์ แบบ
ระบบระบายนำ ้แบบถนนและผังจราจร เป็นต้น 

ข้อ 6 หลักเกณฑ์การให้คะแนนปัจจัยด้านเทคนิคและด้านการลงทุน 

เทศบาล จะพิจารณาปัจจัยด้านเทคนิคและการลงทุนของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

รายละเอียดการให้คะแนนเกณฑ์อ่ืน (ด้านเทคนิค) 

หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
1 รายละเอียดของการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  30 
2 ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นข้อเสนอ  20 
3 แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย  20 
4 แผนการบริหารทางการเงิน  20 
5 บุคลากรหลักในการดำเนินงาน  10 
 รวมทั้งหมด 100 
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หัวข้อ 1 รายละเอียดของการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 
 

1 รายละเอียดของการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค  
1.1 แสดงรายละเอียดกรรมวิธีขั้นตอนและเทคนิคของระบบคัดแยกขยะมูลฝอยที่ 

เหมาะสมกับระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่กำหนด 

 มีรายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจน (คะแนนเต็ม) 
 มีรายละเอียดแต่ไม่ครบขั้นตอน (10 คะแนน) 
 ไม่แสดงรายละเอียด (0 คะแนน) 

15 

 (1) สมดุลมวลของขยะมูลฝอยในระบบกำจัด  3 
 (2) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการจัดการขยะมูลฝอย  2 

 (3) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ต้องประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะ ระบบ 
ผลิตเชื้อเพลิงขยะ โดยสามารถรับขยะมูลฝอยเข้าระบบได้อย่างน้อย 100 ตัน/วันและ
สามารถคัดแยกขยะพลาสติกรวมและขยะเผาไหม้ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ความชื้นไม่
เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ และเป็นเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศและมีการใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน 

5 

 (4) ประเภทและปริมาณขยะที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ได้รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 5 
1.2 แสดงรายละเอียดกรรมวิธีและเทคโนโลยีระบบคัดแยกขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงขยะที่มี 

ประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยตามลักษณะ 
งานทางเทคนิคที่กำหนด 

 มีการนำเสนอระบบที่จัดการได้ในพ้ืนที่และมีคำอธิบายที่ชัดเจน (คะแนนเต็ม) 
 เสนอแต่ไม่มีรายละเอียดอธิบายหรืออธิบายไม่ชัดเจน (10 คะแนน) 
 ไม่นำเสนอระบบ (0 คะแนน) 

15 

 (1) รายละเอียดแผนภูมิขั้นตอนการทำงานและวิธีการแปรสภาพขยะพลาสติก  5 
 (2) แบบแปลนระบบคัดแยกขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงขยะ 5 5 
 (3) เทคโนโลยีและเครื่องจักรผลิตในประเทศและมีการใช้งานในปัจจุบัน 5 5 
 รวมคะแนนทั้งหมด 30 
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หัวข้อ 2 ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
2.1 ประสบการณ์ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยีการคัดแยกและการผลิตเชื้อเพลิง

ขยะ 
 มีประสบการณ์ด้านการกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกล่าว (คะแนนเต็ม) 
 ไม่มีประสบการณ์การกำจัดขยะโดยเทคโนโลยีดังกล่าว (0 คะแนน) 

5 

2.2 ขนาดของระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เคยดำเนินการ 
 ขนาด 100 ตันต่อวัน (คะแนนเต็ม) 
 น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน (3 คะแนน) 

5 

2.3 แสดงเอกสารผลงาน/ประสบการณ์ของผ้ยู ื่นข้อเสนอ 
 มีเอกสารครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (คะแนนเต็ม) 
 ไม่มีการแสดงเอกสาร หรือ เอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

10 

 รวมคะแนนทั้งหมด 20 
 
หัวข้อ 3 แผนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
 
หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
3.1  มีการแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ รายละเอียด วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 

ทุกประเภท และแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและครบถ้วน (คะแนน 
เต็ม) 

 มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไม่ชัดเจน (5 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงแผนการดำเนินงานและไม่มีคำอธิบาย (0 คะแนน) 

20 

 1) แผนการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 10 
 2) แผนการดำเนินงานควบคุมมลพิษ เช่น น้ำเสีย และขยะคัดทิ้งที่เหลือจากระบบกำจัด

ขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
5 

 3) แผนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  3 
 4) แผนการประกันภัย  2 
 รวมคะแนนทั้งหมด 20 
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หัวข้อ 4 แผนการบริหารทางการเงิน 
 
หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
4.1 แผนการบริหารทางการเงิน  

 มีการแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ (คะแนนเต็ม) 
 มีการแสดงแผนการดำเนินงานที่มีคำอธิบายที่ไม่ชัดเจน (10 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงแผนการดำเนินงานและไม่มีคำอธิบาย (0 คะแนน) 

20 

 1) การแสดงสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน 5 5 
 2) การแสดงมูลค่าการลงทุน และค่าดำเนินการ 5 5 
 3) การแสดงแหล่งหรือแผนการจำหน่ายเชื้อเพลิงขยะ 5 5 
 4) การประมาณการรายได้ และ ผลประโยชน์ตอบแทนเทศบาล 5 5 
 รวมคะแนนทั้งหมด 20 

 
หัวข้อ 5 บุคลากรในการดำเนินงาน 
 
หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
5.1 แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดโดยการฝังกลบ 

 มีบุคลากรหลักที่มีประสบการณ์ตรง (คะแนนเต็ม) 
 ไม่มีการนำเสนอบุคลากรหลัก (0 คะแนน) 

10 

 รวมคะแนนทั้งหมด 10 
 

(3) การคิดคะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอโดยกำหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 100  
คะแนน ดังนี้ 

 
 

       คะแนนรวมของผู้ย่ืนข้อเสนอ = (คะแนนในข้อ (1) x 0.55) + (คะแนนในข้อ (2) x 0.45) 
 
 

ปัจจัยการพิจารณา กำหนดน้ำหนัก 
(%) 

บริษัท / คะแนนที่ได้ 
(ตัวอย่าง) 

A B C 
คะแนนเกณฑ์ราคาค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย 55    
คะแนนเกณฑ์อ่ืน(ข้อเสนอทางเทคนิค) 45    
รวม/คะแนนเมื่อถ่วงน้ำหนัก 100    
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ส่วนที ่3 แบบก่อสร้างเบื้องต้น 
 
1) ผังกระบวนการทำงาน  
2) ผังบริเวณโครงการ  
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