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ขอบเขตของงาน  
โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย  

ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
 
1.  ความเป็นมา 

การเติบโตทั้งทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้เกิดการเพ่ิมปริมาณมูลฝอย
อย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมอย่างมาก  โดยปริมาณ             
มูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้มีปริมาณมากกว่า 10,000 ตันต่อวัน และมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ในเขต
กรุงเทพมหานคร จะส่งไปที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์ก าจัดมูลฝอยสายไหม และ
ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม โดยมูลฝอยร้อยละ 12 ก าจัดด้วยวิธีการหมักท าปุ๋ยที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช  และ                   
มูลฝอยร้อยละ 5 ก าจัดทีโ่รงก าจัดมูลฝอยผลิตไฟฟูาเพ่ือสิ่งแวดล้อม ขนาด 300-500 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
หนองแขม ส่วนที่เหลือจ้างเหมาเอกชนขนไปท าลายโดยวิธีฝังกลบอย่างสุขลักษณะในที่ดินของเอกชนที่อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม และอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กรุงเทพมหานครจึงประสงค์จะน าเทคโนโลยีก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยโดยการแปรรูปมูลฝอยเพ่ือ
น าพลังงานกลับมาใช้ประโยชน์มาใช้กับการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณมูลฝอย
ที่จะต้องน าไปฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะก่อสร้าง
โรงก าจัดมูลฝอยผลิตไฟฟูาเพ่ือสิ่งแวดล้อมขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งหาก
กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ลงทุนและด าเนินการบริหารและเดินเครื่องจักรฯ ก าจัดมูลฝอยเองจะใช้งบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การก่อสร้างและบริหารโรงงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนแนวทางให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการก าจัดมูลฝอย (Private Public 
Partnership) เพ่ือแบ่งเบาภาระด้านการเงินของกรุงเทพมหานครและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
ภาคเอกชนจะมีความคล่องตัวด้านการบริหารงานและด าเนินโครงการมากกว่า  
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
 2.1.1 เพ่ือแก้ไขปัญหาการก าจัดมูลฝอย โดยใช้ระบบการเผาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.1.2 เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนพ้ืนที่ที่จะใช้ในการก าจัดมูลฝอย ซึ่งมีแนวโน้มที่ยากจะหาได้ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และไม่คุ้มค่าต่อการเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาแพงมากเพ่ือใช้ในการฝังกลบ
มูลฝอย  
 2.1.3 เพ่ือใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดข้ึนจากการก าจัดมูลฝอยในรูปของพลังงานไฟฟูา 
 2.1.4 เพ่ือลดแรงต่อต้านจากมวลชนในเรื่องการใช้พ้ืนที่ในการก าจัดมูลฝอย โดยวิธีการฝังกลบอย่างถูก
สุขลักษณะ ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
 2.1.5 เพ่ือลดปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากมลพิษ
จากมูลฝอย 
 2.1.6 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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 2.2 เปูาหมาย 
 กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งเอกชนเป็นผู้ด าเนินงานก่อสร้างโรงงานพร้อมติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ บริหาร และควบคุมระบบโรงงานก าจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟูา 
ซึ่งเอกชนจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของ โครงการ จ่ายค่าจ้าง
บุคลากรในการควบคุมระบบ เดินเครื ่องจักรก าจัดมูลฝอย บริหารโครงการ ค่าสารเคมี ค่าน้ าประปา ค่า
กระแสไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย และอากาศเสีย 
โดยน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยสู่ระบบระบายน้ าทิ้ง หรือการปล่อยมลพิษต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงอุตสาหกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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3.1๔ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลรายเดียวและเป็นนิติบุคคลจากต่างประเทศ นิติบุคคลนั้นจะต้องได้รับ
การขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด หรือในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า 
หากมีผู้เข้าร่วมค้าท่ีเป็นนิติบุคคลจากต่างประเทศ นิติบุคคลนั้นจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยตามที่กรม
พัฒนาธุรกจิการค้าก าหนด 

3.1๕ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” กรุงเทพมหานครจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้า
ที่เข้าประกวดราคาได้  
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของ
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาได ้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
4. รายการรายละเอียดของงาน 
 

ก. ข้อเสนอด้านเทคนิค  
 1) เงื่อนไขโครงการ 
  1.1) ที่ตั้งของโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ถนนเพชรเกษม 104 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร รายละเอียดที่ตั้งโครงการตามผังบริเวณท่ีแนบ 
  1.2) เงื่อนไขสถานที่ 
   โครงการมีถนนเชื่อมต่อจากภายนอกถึงท่ีตั้งโครงการ  
  1.3) เงื่อนไขด้านไฟฟูา 
   - การใช้ไฟฟูาในโรงงานและในการก่อสร้างโรงงาน กรุงเทพมหานครจะช่วยประสานงานใน
การขอไฟฟูาให้กับโครงการฯ  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเองทั้งสิ้น 
 - ผู้รับจ้างจะต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยี
เตาเผามูลฝอยแบบตะกรับ (Stoker Type) พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 
และสามารถผลิตกระแสไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า 21 เมกกะวัตต์ กระแสไฟฟูาจากความร้อนที่เป็นผลพลอยได้ของ
โครงการจากการเผาไหม้มูลฝอย โดยหักส่วนที่ใช้ภายในโครงการแล้ว สามารถส่งขายให้กับการ ไฟฟูานครหลวงหรือ
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยได้ (กรุงเทพมหานครจะช่วยประสานในการขายกระแสไฟฟูา)  
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  1.4) งานสุขาภิบาล 
   - การจ่ายน้ า ผู้รับจ้างสามารถใช้น้ าประปาของการประปานครหลวง โดยกรุงเทพมหานครจะ
ช่วยประสานงานในการขอน้ าประปาให้กับโครงการในการก่อสร้างโรงงาน และการด าเนินงานโรงงาน ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเองทั้งสิ้น 
   - การระบายน้ าทิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบรวบรวมน้ าเสียจากบ่อรับมูลฝอย และน้ าเสียอ่ืน ๆ 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการบ าบัดและระบายน้ าจากบ่อรับมูลฝอยและน้ าเสียจากการใช้สอย โดย
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ ให้
มากที่สุด 
  1.5) แหล่งที่มาของมูลฝอยและลักษณะสมบัติของมูลฝอย 
 - แหล่งที่มาของมูลฝอย กรุงเทพมหานครจะจัดส่งมูลฝอยเข้าก าจัดให้โครงการ ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตันต่อวัน หรือรวมไม่น้อยกว่า 365,000 ตันต่อปี โดยรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครจะเทมูลฝอย
ลงในบ่อรับมูลฝอยของโรงงานเตาเผาฯ (ไม่รวมมูลฝอยอุตสาหกรรม มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยสารพิษ 
และมูลฝอยก่อสร้าง) และจะต้องก าจัดมูลฝอยโดยการเผาที่โรงเตาเผามูลฝอยนี้ เฉพาะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น 
   - ลักษณะสมบัติของมูลฝอย ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ
ของมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเอง 
  1.6) ขนาดโครงการ 
   การจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 
ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม มีระยะเวลาด าเนินการโครงการ 20 ปี นับจากวันเริ่มเดินระบบโรงเตาเผามูลฝอยฯ  
  1.7) การใช้ที่ดินในการก่อสร้างโรงงาน 
   กรุงเทพมหานครก าหนดสถานที่ก่อสร้างโรงงานฯ บริเวณศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม  
รายละเอียดตามผังบริเวณโครงการฯ ผังบริเวณโครงการ ปริมาณพ้ืนที่ และมิติต่าง ๆ ในผังบริเวณโครงการของ
กรุงเทพมหานคร เป็นค่าโดยประมาณเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้หาข้อมูลเองเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและจัดท าข้อเสนอโครงการ 
  1.8) การจัดเก็บและจัดการกากเถ้า 
   ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระในการจัดเก็บและจัดการกากเถ้าจากการเผา (ทั้งเถ้าหนักและเถ้าลอย) 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสุขาภิบาล และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  1.9) การก าจัดมลพิษทางอากาศ 
   ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระในการก าจัดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
รวมทั้งไม่เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และการก าจัดต้องได้มาตรฐานการก าจัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายก าหนด 
  1.10)  มลพิษอ่ืน ๆ 
   ผู้รับจ้างจะต้องก าจัดมลพิษอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  1.11)  รายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้จากการเดินระบบ ได้แก่ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟูา 
ผลิตภัณฑ์จากกากเถ้า เป็นต้น เป็นของผู้รับจ้าง 
 
 2) ข้อมูลพื้นฐานด้านเทคนิค 
  2.1) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ มีความปลอดภัยเชื่อถือได้
ให้แก่โครงการโดยต้องบรรลุตามข้อก าหนดและมาตรฐานทางเทคนิค โดยในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
เสนอแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ของระบบก าจัดมูลฝอย พร้อมรายการค านวณ รายละเอียดเครื่องจักร
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และอุปกรณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยจะต้องมีวิศวกรผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิ ศวกร ตามสาขาที่เกี่ยวข้อง 
รับรองในแบบและเอกสารดังกล่าวด้วย 
  2.2) ผู้รับจ้างต้องเลือกใช้อุปกรณ์และกรรมวิธีทางเทคนิคที ่มีการด าเนินงานจริง ทันสมัย 
และประสบความส าเร็จแล้วทั้งในหรือต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเผาไหม้และระบบการก าจัดไอเสีย 
เป็นต้น  
  2.3) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการผลิตกระแสไฟฟูาจากการใช้ความร้อน (Heat Recovery) อย่างมี
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือให้การก าจัดมูลฝอยแปรเป็นทรัพยากร 
 3) กระบวนการท างานและค่าพารามิเตอร์ในการออกแบบ 
  3.1) ลักษณะของเตาเผาและกระบวนการท างาน 
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง และมี
ความน่าเชื่อถือ  
   - ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องเสนอค่ากระบวนการท างานโดยรวมของเตาเผามูลฝอยพร้อมเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาที่ใช้กับเตาเผามูลฝอยรุ่นที่ได้คัดเลือกไว้ 
  3.2) การเผามูลฝอย   
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอในทุกสภาพการท างานจ านวนชั่วโมงการท างานของการเผามูลฝอย
จะต้องไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมงต่อปี 
  3.3) สภาพการท างานที่ออกแบบไว้ 
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอการก าหนดค่าความร้อนมูลฝอยขั้นต่ าและขอบเขตที่เหมาะสมที่
ออกแบบไว้ รวมทั้งจัดให้มี Mass Balance, Heat Balance, Water Balance แผนผังกระบวนการเผาไหม้ และ
ค าอธิบาย  
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนออุณหภูมิในห้องเผามูลฝอยจะต้องไม่ต่ ากว่า 850 องศาเซลเซียส และ
ต้องกักไอเสียภายในห้องเผาไหม้ของเตาเผาที่มีอุณหภูมิมากกว่า 850 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลามากกว่า 2 
วินาที 
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอรายละเอียดค่าอัตราประสิทธิภาพในการใช้พลังความร้อนที่ได้   
(Heat Recovery) และขีดความสามารถในการรองรับของเครื่องจักร 
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอระบุปริมาณ และลักษณะสมบัติของน้ าเสียจากมูลฝอยและปริมาณที่
ปล่อยออกมาอย่างชัดเจน 
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุปริมาณของกากเถ้า และฝุุนละอองกับปริมาณที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
  3.4) Clinker Ignition Loss of bottom ash  
   - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายการ Clinker Ignition Loss of bottom ash ของเตาเผามูลฝอย 
 
 4)  รายละเอียดการก่อสร้างของโครงการ 
  4.1) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่
จะท าการก่อสร้าง โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ 
   - การจัดแผนผังโดยรวมของโครงการ ต้องจัดผังแบบบูรณาการโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น 
กระบวนการผลิต การจราจรและขนส่ง การปูองกันอัคคีภัย เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขของสถานที่ตั้ง
โครงการ 
   - แบบอาคารแต่ละอาคาร ต้องพิจารณาสภาพเงื่อนไขของสถานที่ตั้งโครงการ เพ่ือลดปริมาณ
งานโครงสร้าง 
   - ระบบรับและบ าบัดมูลฝอยขั้นต้น 
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   - ระบบเตาเผาก าจัดมูลฝอยและระบบผลิตพลังงาน  
   - ระบบประปา การจัดวางผังระหว่างระบบประปาต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
   - ระบบบ าบัดมลพิษอากาศเสียจากเตาเผา 
   - ระบบบ าบัดมลพิษน้ าเสียจากมูลฝอยและน้ าเสียชุมชนที่เกิดขึ้นในโรงงาน 
   - ระบบจัดเก็บและจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย 
   - แบบทัศนียภาพของโครงการ 
   - ระบบระบายน้ า 
   - ถนนและผังจราจร ต้องจัดการระบบขนส่งประกอบด้วยถนนและผังจราจรที่ต้องตอบสนอง
ความต้องการในการก าจัดมูลฝอย 
   - ระบบปูองกันอัคคีภัย 
  4.2) อุปกรณ์ในกระบวนการท างาน 
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบายรายละเอียดขั้นตอนที่จ าเป็นในกระบวนการท างานของโรงเตาเผา           
มูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับรุ่นอุปกรณ์หลักในการท างานและแสดงแคตตาล็อค (ถ้ามี) 
   4.2.1) ระบบรับมูลฝอยและระบบปูอนมูลฝอย 
    (1) สถานีชั่งน้ าหนัก ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดโดยประกอบด้วย ห้องควบคุม แท่น
เครื่องชั่งน้ าหนัก โดยตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าโครงการ หรือบริเวณท่ีเหมาะสม 

-  แท่นเครื่องชั่งน้ าหนักแบบฝังพ้ืน ต้องรองรับน้ าหนักได้ ไม่น้อยกว่า 30 ตัน  
-  เครื่องชั่งน้ าหนักฝังพ้ืน ต้องเป็นระบบดิจิตอลทั้งระบบและควบคุมด้วยระบบ

อัตโนมัติ โดยต้องด าเนินการให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ าหนัก ทุก 6 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญา และสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครโดยจะต้อง
ยินยอมใช้ software ของกรุงเทพมหานครได้ และค่าใช้จ่ายเป็นของผู ้ยื ่นข้อเสนอ  ในกรณีเครื่องชั่งน้ าหนัก
รถบรรทุกมูลฝอยของโครงการเสีย กรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนไปชั่งน้ าหนักมูลฝอยที่เครื่องชั่งน้ าหนัก
ตามท่ีกรุงเทพมหานครก าหนด  

(2) ระบบการจัดเก็บมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบการก าจัด แจกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับความสามารถของบ่อพักมูลฝอยให้รองรับมูลฝอยได้อย่างน้อย 7 วัน และแนวทางการควบคุมกลิ่นเหม็น
ภายในบ่อพักมูลฝอย 

(3) ปั้นจั่นยกมูลฝอย 
   แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถหลักของปั้นจั่นยกมูลฝอย จ านวน

ปั้นจั่นที่ติดตั้ง ขีดความสามารถในการท างาน ลักษณะโครงสร้าง และค่าพารามิเตอร์เชิงเทคนิค 
   4.2.2) ระบบเผาไหม้มูลฝอย 

(1) เตาเผา 
    ระบบเผาไหม้มูลฝอย ประกอบด้วย อุปกรณ์ปูอนมูลฝอย อุปกรณ์ห้องเผาไหม้                 

มูลฝอย อุปกรณ์รองรับเถ้าหนัก อุปกรณ์จ่ายอากาศส าหรับการเผาไหม้ อุปกรณ์จุดไฟเริ่มการเผาไหม้และช่วยการเผาไหม้ 
รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ  

    ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบและโครงสร้างของ
เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) รุ่นอุปกรณ์เตาเผาที่เลือกใช้ และกระบวนการเผาไหม้ของมูลฝอยภายในเตาเผา 
โดยความสามารถในการก าจัดมูลฝอยของโรงงานเตาเผาไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน โดยมีระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 
500 ตันต่อวัน จ านวน 2 ชุด และต้องค านึงถึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณมูลฝอยของกรุงเทพมหานครด้วย 

(2) เครื่องก าเนิดไอน้ าใช้ความร้อนที่ได้จากการเผา (Heat Recovery Boiler) 
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    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบ และโครงสร้างของ
เครื่องก าเนิดไอน้ าใช้ความร้อนที่ได้จากการเผา (Heat Recovery Boiler) และรุ่นที่เลือกใช้ 

(3) ตัวชี้วัด 
     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงค่าพารามิเตอร์ของสมรรถนะเตาเผาและเครื่องก าเนิดไอน้ า

ใช้ความร้อนที่ได้จากการเผา (Heat Recovery Boiler) ประกอบค าอธิบายที่จ าเป็น 
4.2.3) ระบบการใช้ประโยชน์ความร้อนเก็บคืน 

ระบบการใช้ประโยชน์ความร้อนที่ได้จากการเผา (Heat Recovery Boiler) ของ
โครงการดังกล่าวในการผลิตไฟฟูาโดยไอน้ า และอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แก่ระบบ Condensing Steam Turbine 
Generator ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบเครื่องก าเนิดไฟฟูากังหันไอน้ า และรุ่น
อุปกรณ์ดังกล่าวที่เลือกใช้รวมทั้งให้รายละเอียดค่าพารามิเตอร์ของสมรรถนะ รวมทั้งรายละเอียดสถานีส่งจ่ายระบบไฟฟูา 

4.2.4) ระบบก าจัดอากาศเสีย 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดตั้งระบบก าจัดมลพิษทางอากาศ ควบคุมปริมาณการปล่อยมลพิษ

ทางอากาศตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือตามที่กฎหมายก าหนด โดยต้องอธิบายองค์ประกอบของ
โครงสร้าง รูปแบบอุปกรณ์ ตลอดจนกระบวนกรรมวิธีการท างานของระบบก าจัดอากาศเสีย และแสดงค่าพารามิเตอร์
ต่าง ๆ โดยจะต้องติดตั้งระบบตรวจสอบค่าอากาศเสียที่ออกจากปล่องเตาเผาเฉพาะส่วนที่วัดค่าได้ และสามารถแสดง
ค่าเป็นระบบดิจิตอลได้ในทันที โดยให้ท าการติดตั้งจอแสดงค่าที่ท าการตรวจวัดตลอดระยะเวลาโครงการในบริเวณหน้า
โครงการและออนไลน์ไปยังส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด  

4.2.5) ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
โครงการนี้ต้องใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมระบบการท างานของเตาเผา ผู้ยื่น

ข้อเสนอต้องอธิบายรายละเอียดระบบควบคุม ระดับการควบคุม ตลอดจนรูปแบบอุปกรณ์ของระบบควบคุมอัตโนมัติ
โดยขอบเขตการควบคุมอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้  

(1) ระบบ Supervision System ที่ม ีDCS เป็นแกนหลักในระบบ  
(2) ระบบ Combustion Control System of Incinerator  
(3) ระบบ Start-up Burner Control System  
(4) ระบบ Auxiliary Burner Control System 
(5) ระบบ Flue Gas Treatment System (Independent Supervision System 

Including Bag Filter Supervision System) 
(6) ระบบ Turbine Steam Inlet Pressure Control System 
(7) ระบบ Turbine Emergency Trip System  
(8) ระบบ Turbine Safety Supervision System 
(9) อุปกรณ์ Local Instrument และ Control Devices  
(10) ระบบ Auxiliary Facility Control System (Water Treatment System ฯลฯ) 
(11) ระบบ Flue Gas Online Monitoring System 
(12) ระบบ Weighbridge Management System 
(13) ระบบ Waste Crane Management System  
(14)  ระบบ Dust Cleaning Control System 

4.2.6) ระบบไฟฟูา 
ระบบไฟฟูาของโครงการต้องให้หลักประกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และประหยัดต่อ

ระบบย่อยทั้งหมดในโครงการ โดยการออกแบบเบื้องต้นของระบบไฟฟูาต้องพิจารณาสภาวะต่อไปนี้ 
(1) ในขณะเปิดระบบ (Start) ให้ใช้ไฟฟูาที่จ่ายจากภายนอก 
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(2) มีระบบแหล่งไฟฟูาส ารอง 
(3) อุปกรณ์ไฟฟูาและระบบต้องติดตั้ง Main Circuit Breaker กับ Branch Circuit Breaker  
(4) ต้องติดตั้งระบบไฟฟูากระแสตรง (DC) ที่ปลอดภัยให้ครบถ้วน 

4.2.7) ระบบจัดเก็บและจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย  
    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับภาระการจัดเก็บและจัดการกากเถ้าหนักและเถ้าลอย ให้เป็นไป

ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและทาง
เคมีทุก 6 เดือน (หากไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถน าไปท า
ประโยชน์ได้ เช่น อิฐปูทางเท้า ฯลฯ โดยรายได้เป็นของผู้ยื่นข้อเสนอ) ทั้งนี้ ระบบจัดเก็บและจัดการเถ้าหนักและเถ้า
ลอยมีข้อก าหนดดังนี้ 

(1) ต้องแยกเถ้าลอยไปจัดการต่างหาก และน าไปจัดการด้วยวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 
(2) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบายกรรมวิธีการจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอยด้วยวิธีการตามที่

กฎหมายก าหนด 
4.3) งานโยธา 

   4.3.1) โครงการต้องประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้ 
(1) อาคารโรงงานหลัก (ประกอบด้วยบริเวณท่ีรองรับมูลฝอย บ่อพักมูลฝอย ห้องเตาเผา

มูลฝอย ห้องเครื่องก าเนิดไอน้ า ห้องระบบก าจัดอากาศเสีย ห้องเครื่องจักรไอน้ าผลิตไฟฟูา ห้องเครื่องคอมเพรสเซอร์ 
ห้องเคมี ห้องควบคุมไฟฟูา ห้องควบคุมกลาง ทางเดินชมโรงงาน ห้องประชุมขนาดไม่น้อยกว่า 80 ที่นั่ง ห้องปั๊มน้ า
หมุนเวียน ห้องซ่อมบ ารุง และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ส ารอง เป็นต้น)  

(2) ระบบเครื่องชั่งน้ าหนัก 
(3) ห้องเก็บเชื้อเพลิง 
(4) สถานีจัดเก็บเถ้าหนัก 
(5) สถานีจัดเก็บเถ้าลอย 
(6) ปล่องควัน 
(7) ห้องรักษาความปลอดภัย ก าแพงรั้วล้อม ถนนในเขตโรงงาน เป็นต้น  

โดยอาคารต่าง ๆ อาจจะแยกเป็นแต่ละอาคาร หรือ รวมอยู่ในอาคารเดียวกันก็ได้  
  ทั้งนี้  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร โดยต้องออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมให้เกิดความสวยงามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม กรณีที่ระบบใดที่ประเทศไทยยังไม่ก าหนดมาตรฐาน
ให้ใช้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบงานโยธาเป็น
ของผู้รับจ้าง 

4.4) ระบบเสริม 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องอธิบายองค์ประกอบ รูปแบบอุปกรณ์ของระบบเสริมต่อไปนี้อย่างละเอียด   

     4.4.1) ระบบเชื้อเพลิงเสริม 
    (1) เมื่ออุณหภูมิการเผาไหม้ลดลงมาใกล้ถึง 850 องศาเซลเซียส ระบบเชื้อเพลิงเสริม 
(น้ ามันดีเซล หรือ ก๊าซธรรมชาติ) การเผาไหม้ต้องติดเครื่องช่วยเผาไหม้โดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้ต่ ากว่าค่า
ดังกล่าว 
    (2) ห้องเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านอัคคีภัย  
     4.4.2) ระบบปูองกันอัคคีภัย ต้องติดตั้งเครือข่ายท่อส่งน้ าดับเพลิงทั้งในและนอกอาคาร และ
ระบบเตือนภัยอัตโนมัติ อย่างน้อยประกอบด้วย Smoke Detector ห้องควบคุมกลางใช้ระบบดับเพลิงก๊าซไนโตรเจน 
บริเวณหม้อแปลงใช้ระบบ sprinkler และบ่อพักมูลฝอยใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยหัวฉีดน้ าดับเพลิงที่สามารถ
บังคับทิศทางหมุนรอบตัวได้ ทั้งนี้ ระบบปูองกันอัคคีภัยที่เสนอต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปูองกันอัคคีภัย วิศวกรรม
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สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ/หรือ  National Fire Protection Association (NFPA) Codes 
and Standards 
     4.4.3) ระบบการจ่ายระบายน้ า ต้องเสริมน้ าหล่อเย็นหมุนเวียนให้พอเพียง แยกทางระบายน้ า
จากปั๊มน้ า หอจ่ายน้ า น้ าเสียจากการผลิต น้ าเสียจากการใช้สอย และน้ าฝน 
   4.4.4) ระบบสื่อสาร ต้องประกอบด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบกระจายเสียง และระบบ
โทรศัพท์ เพ่ือเป็นหลักประกันการติดต่อสื่อสารภายใน 
  4.5) การรักษาสิ่งแวดล้อมและอนามัยในการท างาน 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอมาตรการในการจัดการควบคุมมลพิษอ่ืน ๆ ได้แก่ 
4.5.1) น้ าเสียที่เกิดจากมูลฝอย ต้องติดตั้งระบบรวบรวมน้ าเสียจากบ่อรับมูลฝอย และน้ าเสีย

อ่ืน ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยต้องผ่านมาตรการบ าบัดและระบายน้ าจากบ่อรับมูลฝอยและน้ าเสียจากการใช้สอย 
ให้ยึดตามระเบียบเงื่อนไขของโครงการและตามมาตรฐานน้ าทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ 
โดยให้น าน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  
   4.5.2) มลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   4.5.3) ต้องมีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Ambient Air Quality) ภายในบริเวณ
โครงการอย่างน้อย 1 จุด และภายนอกโครงการอย่างน้อย 4 จุด ทุก ๆ 6 เดือน  
  4.6) อื่น ๆ 
   4.6.1) ต้องมีการจัดท าพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 25 ของพ้ืนที่โครงการ ฯ 
   4.6.2) ต้องมีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 
   4.6.3) ต้องมีเส้นทางดูงานทีเ่หมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน 
   4.6.4) ต้องมีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้แกป่ระชาชน 
   

5) การน าเสนอแผนงาน 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานของโครงการดังนี้ 
 5.1) แผนการขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด 
 5.2) แผนการออกแบบโครงการ 
 5.3) แผนการจัดซื้อและขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักร 

5.4) แผนการด าเนินงานในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร   
5.5) แผนการทดลองระบบและทดลองด าเนินงาน 

(1) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผนการทดลองระบบ และเปูาหมายการทดลองระบบ รวมทั้ง
ขั้นตอนการทดลองระบบ ระยะเวลาทดลองระบบต่าง ๆ โดยทดสอบเผามูลฝอยเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน (ตลอด 
24 ชั่วโมง) ติดต่อกัน  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะจัดส่งมูลฝอยเพ่ือใช้ในการทดลองระบบโดยผู้รับจ้างไม่สามารถคิด
ค่าใช้จ่ายกับกรุงเทพมหานครได้ 

(2) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงการทดลองด าเนินงานเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 (3) การเริ่มด าเนินการเดินระบบโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน 

     หลังจากการทดลองเดินระบบเสร็จสิ้น กรุงเทพมหานครจะท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่ม
ด าเนินการเดินระบบโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานเป็นเวลา 20 ปี โดยกรุงเทพมหานครจะจัดส่งมูลฝอย
เข้าก าจัดให้โครงการไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน หรือรวมไม่นอ้ยกว่า 365,000 ตันต่อปี  
  5.6) แผนการด าเนินงานและการบ ารุงรักษาโรงงาน ฯ  
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  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องน าเสนอแผนการด าเนินงาน การตรวจสอบซ่อมแซม บ ารุงรักษา และดูแล
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ด าเนินงานได้เป็นปกติ โดยก าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องท าการเผามูลฝอยอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถหยุดโรงงานเพื่อท าการซ่อมแซมบ ารุงรักษาในรอบปีหนึ่งไม่เกิน 40 วัน โดยต้องแจ้งแผนให้กรุงเทพมหานคร
ทราบล่วงหน้าก่อนหยุดโรงงานอย่างน้อย 30 วันและต้องไม่หยุดโดยพลการ เว้นแต่มีข้อขัดข้องอันเป็นเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุขัดข้องต่ออุปกรณ์ เครื่องจักรจนท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบ
ทันทีทุกครั้งที่เกิดเหตุ และให้ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว  
  5.7) แผนการจัดหาบุคลากร 

  ต้องระบุโครงสร้างองค์กรของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  5.8) แผนการประกันภัย  

5.9) แผนการด าเนินงานในการส่งมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา 
  เมื่อสิ้นสุดสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบรายละเอียดทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพ

ครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ โดยมีการจัดท ารายงานที่ระบุรายละเอียดรุ่น ประเทศผู้ผลิต และราคาต่อหน่วยที่ชัดเจนพร้อมรูป
ประกอบ และต้องเสนอแผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ขอบข่ายและรูปแบบในการซ่อมแซม รวมถึงขั้นตอนการตรวจรับ
มอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้เป็นของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 
  5.10) แผนการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าเสนอแผนการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
   (1) แผนการด าเนินงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
   (2) แผนการด าเนินงานในการควบคุมน้ าเสีย   
   (3) แผนการด าเนินงานในการควบคุมเถ้าหนักและเถ้าลอย 
   (4) แผนการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต และแผนการแก้ไขในด้านต่าง  ๆ โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องท าการวิเคราะห์ประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไข 
   (5) แผนการประชาสัมพันธ์และการด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) 
   (6) แผนการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
ข. การวิเคราะห์ทางการเงิน  

1) ข้อแนะน า 
การวิเคราะห์ทางการเงินนี้เป็นข้อก าหนดพ้ืนฐานที่มีต่อการประมาณการลงทุน แผนการลงทุน 

ประมาณการต้นทุน ประมาณการรายรับ ตลอดจนการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าแผน
ธุรกิจ โดยถือเอาข้อเสนอทางการเงินนี้เป็นหลัก หากว่าข้อเสนอทางการเงินไม่ได้กล่าวถึง แต่ผู้ยื่นข้อเสนอเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหรือเป็นหลักการบริหารโครงการที่ส าคัญ สามารถชี้แจงเพ่ิมเติมได้ 

2) เนื้อหาในการจัดท าข้อเสนอ 
  2.2.1) เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการจัดท า “การวิเคราะห์ทางการเงิน” ต้องประสานสอดคล้องกับ
เนื้อหา  “ข้อเสนอด้านเทคนิค” ของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.2.2) จ านวนเงินที่ระบุไว้ใน “การวิเคราะห์ทางการเงิน” ต้องเป็นเงินบาท 

 2.2.3) “การวิเคราะห์ทางการเงิน” ต้องรวมภาษีอากรทุกชนิดแล้ว 
3) การประมาณการยอดลงทุนรวมของโครงการ 

ในการประมาณการยอดลงทุนรวมของโครงการ รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องประมาณการแยก
ประเภทและรายละเอียดให้ชัดเจน แล้วจึงน ายอดต่าง ๆ มาค านวณรวม  

3.1) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างของโครงการ 
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  ค่าใช้จ่ายก่อสร้างของโครงการต้องแสดงรายละเอียดให้ชัดเจน การจัดล าดับเนื้อหาต้องเป็นไปตาม 
“ข้อเสนอด้านเทคนิค” ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส าหรับงานโยธา งานระบบไฟฟูา งานระบบสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายส าหรับ
อุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ และค่าขนส่ง ในส่วนของค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งอุปกรณ์ให้แสดงรายละเอียดวิธี การค านวณ
และภาษีต่าง ๆ ด้วย  

3.2) ค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุง (Operation and Maintenance) 
      ค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุงต้องแสดงรายละเอียดให้ชัดเจน ครอบคลุมการด าเนินงานตลอด

อายุโครงการ  
3.3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของโครงการประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในงานออกแบบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายด้านธุรการของโครงการ ค่าประกันภัย ค่า
ดูงานและฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ใน “การ
วิเคราะห์ทางการเงิน” ต้องอธิบายวิธีการค านวณและอัตราภาษีต่าง ๆ ส าหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย รวมทั้งค่าภาษีอ่ืน ๆ 
ที่อาจมีขึ้น 

3.4) ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง  
ใน “การวิเคราะห์ทางการเงิน” ต้องแสดงดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับแผนการลงทุนและแผนการจัดหาทุน 
4) การวิเคราะห์ทางการเงินและดัชนีทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของโครงการ 
 4.1) เงินทุนและเงื่อนไขเงินกู้ 
 4.2) อัตราภาษีเงินได้ 
 4.3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
 4.4) รายรับ-รายจ่ายของโครงการ 
 4.5) ความเสี่ยงด้านการเงินและวิธีการแก้ไขความเสี่ยง 
 4.6) วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายตลอดโครงการ (Cash Flow) 
 4.7) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทุกโครงการ โดยแสดงอัตราตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) 
 4.8) อัตราผลตอบแทนในส่วนทุน (Return of Equity) 
 4.9) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 4.10) ตารางแสดงกระแสเงินสด ระหว่างการก่อสร้าง 
 4.11) ตารางแสดงกระแสเงินสด ช่วงเวลาการบริหารโครงการ 
 4.12) รายละเอียดสภาพการเงินในช่วง 5 ปีแรก หลังเริ่มการบริหารด าเนินการ 
 4.13) แผนการลงทุนและการเงิน ประกอบด้วย แผนการจัดหาทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุน

ข้างต้น แผนการจัดหาทุนต้องแจกแจงรายละเอียดยอดเงินทุนที่เจ้าของโครงการมีอยู่เดิมและแหล่งที่มาของเงินทุน 
(รายชื่อผู้ถือหุ้น ยอดเงิน และสัดส่วนการถือหุ้น) ธนาคารผู้ให้กู้ ยอดเงินกู้ ระยะเวลาให้กู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้ง
ต้องระบุแผนการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย 
 5) การประมาณรายได้จากการด าเนินงาน  

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าการประมาณการรายได้จากการด าเนินงานในอนาคตของโครงการ โดย
เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  

5.1 รายได้จากค่าก าจัดมูลฝอย  
ประมาณการรายได้จากค่าก าจัดมูลฝอยคิดที่ปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน 

หรือรวมไม่น้อยกว่า 365,000 ตันต่อปี 
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5.2 รายได้จากการขายไฟฟูา  
5.2.1 ประมาณการรายได้จากการขายไฟฟูาของโครงการ 
5.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงความเพียงพอของปริมาณไฟฟูาที่เสนอไว้  

 
ค. ข้อก าหนดอื่น ๆ  

1) กรุงเทพมหานครจะช่วยประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพ่ือให้ผู้รับจ้างได้สิทธิ
ประโยชน์จากนโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ครบถ้วน ประสานงานกับการไฟฟูา ฯ เพ่ือให้ผู้รับจ้างสามารถ
เสนอขายกระแสไฟฟูา และได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องท าการรังวัดพ้ืนที่หาปริมาณพ้ืนที่และมิติต่าง ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ซึ่งผลที่ได้
อาจจะแตกต่างจากผังบริเวณโครงการของกรุงเทพมหานคร 

3) ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจเจาะดินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น  
4) วัชพืชและมูลฝอยที่ขุดออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างเป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างในการขุดออกและน าไป

ก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  
5) ผู้รับจ้างจะต้องล้อมรั้วบริเวณพ้ืนที่โครงการและถนนทางเข้าออกโครงการ (ในส่วนที่ยังไม่มีรั้ว) เพ่ือแยก

บริเวณโครงการออกจากพ้ืนที่อ่ืน โดยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคตามแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร หรือตามที่
กรุงเทพมหานครเห็นชอบ 

6) น้ าใช้ของโครงการจากจุดจ่ายน้ าประปาภายในศูนย์ก าจัดมูลฝอย โดยการต่อท่อประปาและการขอท่อ
ประปาเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการใช้งานเป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง โดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประสานงาน
กับการประปานครหลวงให้ 

7) ไฟฟูาของโครงการทางผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการปักเสาพาดสายไปสู่สถานที่ก่อสร้างโครงการโดยเป็น
หน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยทางกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประสานงานกับการไฟฟูานครหลวงให้ 

8) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบส่งจ่ายไฟฟูา (Feeder) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อในการ
จ าหน่ายไฟฟูาที่ผลิตได้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

9) บริเวณพ้ืนที่หนองแขม 
(1) ตามผังบริเวณโครงการเส้นทางเข้าออกบริเวณโครงการมี 2 เส้นทาง โดยเส้นทางหนึ่งเป็นเส้น

ทางเข้าออกของรถประเภทที่ 1 คือ รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางเข้าออก
ของรถประเภทที่ 2 คือ รถติดต่อกับโรงงานผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ฯลฯ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคและอันตรายใน
การสัญจร ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกว่าจะใช้ เส้นทางใดเป็นเส้นทางเข้าออกของรถเก็บขนมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งหมายความว่าอีกเส้นทางเป็นเส้นทางเข้าออกของรถประเภทที่ 2 

(2) เส้นทางเข้าออกบริเวณโครงการทั้ง 2 เส้นทางจะต้องมีการท าถนนทางเข้า โดยต้องมีการรื้อถอน
เสาไฟฟูา รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องชั่งน้ าหนักรถและระบบสารสนเทศ รางระบายน้ า ท่อประปา ฯลฯ ที่กีดขวางการ
ด าเนินการดังกล่าว และก่อสร้างทดแทน โดยเป็นหน้าที่และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยจะต้องให้ไม่เกิดอุปสรรค
ต่อการท างานของผู้รับจ้างรายอ่ืนในพื้นท่ีต่อเนื่อง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประสานงานให้  
 10) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันวินาศภัยอาคารตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในโครงการตามมูลค่า
ทรัพย์สิน ตลอดอายุสัญญาโดยต้องจัดให้มีประกันวินาศภัยในเวลา 60 วัน นับจากวันที่ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 
 11) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการจัดท ารายงานสรุปผลการท างานประจ าเดือน เพ่ือส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร
จ านวน 10 เล่ม พร้อม CD จ านวน 2 ชุด เพื่อประกอบการตรวจรับมอบงานประจ าเดือน โดยมีหัวข้อในรายงานสรุป
อย่างน้อย ประกอบด้วย 
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 - การปฏิบัติงานของบุคลากร ผังการปฏิบัติงาน หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร 
 - ผลการปฏิบัติงาน ปริมาณมูลฝอยที่เข้าโรงงาน ปริมาณมูลฝอยที่ก าจัด การผลิตไฟฟูา การใช้และ
จ าหน่ายไฟฟูา  
 - รายงานการท างานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
 -  รายงานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง ประปา และการใช้สารเคมีรายงานปริมาณของเสีย น้ าเสีย เถ้าหนัก เถ้าเบา 
และการก าจัด 
 - รายงานผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ภาพกิจกรรม และรายงานการร้องเรียนและผลการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะอ่ืน 
 - ให้จัดท ารายงานในภาพรวมประจ าปีทุกปี จ านวน 10 เล่ม พร้อม CD จ านวน 2 ชุด ตลอดระยะเวลา
โครงการ 
 - ให้จัดท ารายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการจ านวน 10 เล่ม พร้อม CD จ านวน 2 ชุด 
 12) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีและบ ารุงรักษา เครื่องมือโสต จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตลอดจนการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการด าเนินงานตามความ
เหมาะสมและเพียงพอตลอดระยะเวลาตามสัญญา 
 13) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบแบบ ก่อสร้าง แบบสถาปัตยกรรม พร้อมรายละเอียด
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักทั้งหมด อย่างน้อย 2 ชุด ให้กรุงเทพมหานครเก็บไว้ภายใน 60 วัน หลังจากการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จและท าการทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 14) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านหิน หรือ Fossil Fuel เข้ามาใช้ใน
การเผามูลฝอย ยกเว้น น้ ามันดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติ  
 15) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจวัดและควบคุมมลพิษต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นจากโรงเตาเผา              
มูลฝอยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท ารายงานเสนอต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

16) ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการโรงเตาเผา
มูลฝอยทุกกระบวนการของการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรที่กรุงเทพมหานครก าหนด ไม่น้อยกว่า 20 คน ก่อน
สิ้นสุดสัญญา เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าวจนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้ โดยค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 
 17) เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้ด าเนินการรับมูลฝอยเข้าก าจัดเป็นเวลาครบ ๓ ปี นับจากวันเริ่มรับมูลฝอยจะต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001  
 18) ผู้รับจ้างต้องจัดการให้มีมาตรการลดผลกระทบภาวะโลกร้อน 
 19) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์นั่งบรรทุกผู้โดยสารส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่ง จ านวน 1 คัน และรถยนต์ตรวจ
การณข์ับเคลื่อน 4 ล้อ 5 ประตู จ านวน 1  คัน ซึ่งมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี พร้อมประกันภัยยานยนต์ (ประเภท 1) และ
น้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการใช้ติดต่อประสานงานของผู้ว่าจ้าง โดยรถยนต์ดังกล่าวจะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานตาม
สัญญา หากรถยนต์ดังกล่าวเสียผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ส ารองที่มีคุณลักษณะเหมือนเดิมมาด าเนินการแทน และ
เมื่อครบก าหนดทุก 7 ปี นับจากถัดจากวันลงนามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนของเดิม ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาและจะคืนให้ผู้รับจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญา 
 20) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาส านักงานสนาม ที่จอดรถ และวัสดุอุปกรณ์ส านักงานที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับการ
ด าเนินการตามสัญญาระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะด าเนินการขอใช้ไฟฟูาและประปากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง อีกทั้งผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการประสานงานโครงการ
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ตลอดอายุสัญญา หากอุปกรณ์ดังกล่าวเสียหรือช ารุดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเพ่ือทดแทน โดยจะต้องเปลี่ยนทุก 3 ปี 
ประกอบด้วย 
  20.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึง
โปรแกรมปูองกันไวรัส ดังนี้  
   - ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะใช้งานอยู่กับที่ (Desktop Computer) จ านวน 2 ชุด 
   - ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) จ านวน 2 เครื่อง 
  20.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบสี จ านวน 2 เครื่อง 
  ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างจัดหาส านักงานสนาม ฯ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ฯ ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามสัญญา 
 21) ก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการและระหว่างด าเนินการบริหารจัดการโครงการผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการตามข้อก าหนด ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับทั้ง
ที่มีข้ึนเพื่อบังคับท้ังในปัจจุบันและท่ีจะมีข้ึนเพ่ือบังคับใช้ในอนาคต 
 22) ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในจ านวนที่เพียงพอเข้า
ปฏิบัติงานในระบบตามลักษณะงานที่เหมาะสม พร้อมจัดให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย 
 23) ในกรณีที่กรุงเทพมหานครไม่ได้รับอนุมัติโควต้าจ าหน่ายไฟฟูาหรือไม่ได้รับการสนับสนุนอัตรารับซื้อ
ไฟฟูาแบบ FIT ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น  
 24)  กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว   

5. ระยะเวลาด าเนินการ  
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียด (Detail Design) ให้กองก าจัดมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา  
5.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1,000 วัน นับถัด

จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกองก าจัดมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้เริ่มด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว  
5.3 ผู้รับจ้างจะต้องก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาเป็นระยะเวลา 20 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกอง

ก าจัดมูลฝอย ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นหนังสือให้เริ่มเดินระบบเตาเผามูลฝอยฯ หรือภายในวงเงิน
ค่าจ้าง ซึ่งแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนกัน หากกรุงเทพมหานครจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างจนเต็มวงเงินดังกล่าว
แล้วและระยะเวลาจ้างเหมายังเหลืออยู่ หากกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จ้างต่อเพ่ือให้การจัดท าบริ การ
สาธารณะมีความต่อเนื่อง ผู้รับจ้างยินยอมต่ออายุสัญญาให้แก่กรุงเทพมหานคร  

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์

ก าจัดมูลฝอยหนองแขมมีระยะเวลา 20 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครเป็นหนังสือให้เริ่มเดิน
ระบบเตาเผามูลฝอย และส่งมอบงานก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยเป็นรายเดือน โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญา
ทรัพย์สินต่าง ๆ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร (BOT)  

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
กรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน ในอัตรา..............((วงเงินค่าจ้างเหมารวมตามสัญญา)

หารด้วย(ปริมาณมูลฝอย ...๑,๐๐๐... ตัน/วัน คูณระยะเวลาจ้างเหมา 7,300 วัน)) บาทต่อตันของน้ าหนักมูลฝอย 
ที่ส่งเข้าก าจัด ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และกรุงเทพมหานคร
ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 
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8. ค่าปรับ  
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

จะก าหนด ดังนี้ 
8 .1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่ งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก  

กรุงเทพมหานคร จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
8.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 

0.1 ของราคาจ้าง 
 

9. วงเงินในการจัดหา 
งบประมาณในการจ้างเหมารายนี้เป็นเงิน 6,570,000,000.-บาท (หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน ) 

โดยกรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์จะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจ างวด โดยผู้ ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
10. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  

10.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) 

10.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ในการ

พิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักท่ีก าหนด ดังนี้ 
(1) เกณฑร์าคา      ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 10 
(2) เกณฑอ่ื์น (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน)   

 ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 90 
โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 

  หมายเหตุ  
  1) กรุงเทพมหานครจะพิจารณาคะแนนเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทาง
การเงิน) ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวมของเกณฑ์อ่ืน 
(ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (1,280 คะแนนจาก 1,600 คะแนน) จึงจะ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ส าหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของ
เกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) กรุงเทพมหานครจะไม่น าเกณฑ์ราคามาพิจารณา  
  2) กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดเรียงล าดับคะแนนของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน) รวมกับคะแนนจากเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายกรุงเทพมหานครจะ
พิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาจากผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคะแนนรวมสูงสุด และมีคะแนนของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้าน
เทคนิคและการวิเคราะหท์างการเงิน) สูงสุดด้วย 
  3) รายละเอียดของการประเมินเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน)
ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
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โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอย โดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน  
ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 

รายละเอียดการให้คะแนนเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) 
 

หัวข้อ รายการ คะแนนเต็ม 
1 รายละเอียดของการยื่นเสนอด้านเทคนิค 450 
2 ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอในการด าเนินการโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชน

เพ่ือผลิตพลังงาน 
500 

3 แผนการด าเนินงานก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน 

200 

4 ระบบการรวบรวมมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบการก าจัด 150 
5 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ 300 
 รวมทั้งหมด 1,600 

 
หมายเหตุ :  
 (1) คะแนนเต็มของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ทุกหัวข้อรวม 1,600 
คะแนน คิดเป็นน้ าหนักคะแนนรวมของผู้ยื่นข้อเสนอของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทาง
การเงิน) ร้อยละ 90 คะแนน 
 (2) คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาคะแนนเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) 
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนรวมของเกณฑ์ อ่ืน (ข้อเสนอด้าน
เทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (1,280 คะแนนจาก 1,600 คะแนน) จึงจะผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ าของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) ส าหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของเกณฑ์อ่ืน 
(ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) กรุงเทพมหานครจะไม่น าเกณฑ์ราคามาพิจารณา  
 (3) ตัวอย่างการคิดคะแนนเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) 
 = 1,280 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,600 คะแนน 
 คิดเป็นน้ าหนักคะแนนรวมของเกณฑ์อ่ืน (ข้อเสนอด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ทางการเงิน) (ร้อยละ)  
 = (1,280 คะแนน x 90) ÷ 1,600 คะแนน                                                          

 = 72 คะแนน  
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หัวข้อ 1 รายละเอียดของการยื่นเสนอด้านเทคนิค (450 คะแนน)  

 

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 
1.1 แสดงรายละเอียดการค านวณหรือแผนผังโรงงานเตาเผามูลฝอยเพ่ือผลิต

พลังงานที่เสนอ โดยในหัวข้อ (1)–(10) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละ
หัวข้อดังนี้ 
 มีรายละเอียดการค านวณและแสดงแผนผังที่ถูกต้องและชัดเจน (10 
คะแนน) 
 มีรายละเอียดการค านวณและแสดงแผนผังที่ไมช่ัดเจนหรือมีการค านวณไม่
สมบูรณ์ (5 คะแนน) 
 ไม่มีรายละเอียดการค านวณหรือแสดงแผนผัง (0 คะแนน) 

100 

 (1) การก าหนดค่าความร้อนมูลฝอยขั้นต่ าและขอบเขตที่เหมาะสมที่ออกแบบไว้  
 (2)  Mass Balance  
 (3)  Heat Balance  
 (4)  Water Balance   
 (5) แผนผังกระบวนการเผาไหม้  
 (6) อัตราการผลิตไฟฟูาต่อน้ าหนักมูลฝอย (MW/100 ตันมูลฝอยเข้าบ่อพัก)     
 (7) พลังงานไฟฟูาที่ผลิตได้ทั้งหมด (MW) และพลังงานไฟฟูาที่คาดว่าจะ

จ าหน่ายเข้าระบบ (MWh) 
 

 (8) ประสิทธิภาพของโรงงาน (%)  
 (9) ปริมาณของเถ้าหนัก  
 (10) ปริมาณของเถ้าลอย  

1.2 การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design)  
โดยในหัวข้อ (1)-(12) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 มีการแสดงแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) ทีถู่กต้องและมีค าอธิบายที่
ชัดเจน (10 คะแนน) 
 มีการแสดงแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) และมีค าอธิบายที่ไม่
ชัดเจน (5 คะแนน)  
 ไม่มีการแสดงแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) (0 คะแนน) 

120 

 (1) แผนผังรวมของโครงการ  
 (2) แบบอาคารแต่ละอาคาร  
 (3) ระบบรับและบ าบัดมูลฝอยขั้นต้น                                   
 (4) ระบบเตาเผาก าจัดมูลฝอยและผลิตพลังงาน                                         
 (5) แบบระบบประปา  
 (6) แบบระบบบ าบัดมลพิษอากาศเสียจากเตาเผา  
 (7) แบบระบบบ าบัดมลพิษน้ าเสียจากมูลฝอยและน้ าเสียชุมชน  
 (8) แบบจัดเก็บเถ้าหนักและเถ้าลอย  
 (9) แบบทัศนียภาพของโครงการ  
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หัวข้อ 1 รายละเอียดของการยื่นเสนอด้านเทคนิค (450 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

 (10) แบบระบบระบายน้ า  
 (11) แบบถนนและผังจราจร  
 (12) แบบระบบปูองกันอัคคีภัย  

1.3 อธิบายรายละเอียดขั้นตอนและแสดงแคตตาล็อค (ถ้ามี) ของโรงงานเตาเผา                            
มูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน โดยในหัวข้อ (1)-(15) จะมีเกณฑ์การให้
คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 มีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนที่ถูกต้องและมีค าอธิบายที่ชัดเจน  
    (10 คะแนน) 
 มีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนและมีค าอธิบายที่ไมช่ัดเจน (5 คะแนน) 
 ไม่มีการมีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนและและไม่มีค าอธิบาย (0 คะแนน) 

150 

 (1) ระบบรับมูลฝอยและระบบปูอนมูลฝอย   
 (2) ระบบเผาไหม้มูลฝอย   
 (3) ระบบผลิตพลังงาน   
 (4) ระบบก าจัดอากาศเสีย   
 (5) ระบบควบคุมอัตโนมัติ  
 (6) ระบบไฟฟูา   
 (7) ระบบจัดเก็บและจัดการเถ้าหนักและเถ้าลอย  
 (8) งานโยธา  
 (9) ระบบเชื้อเพลิงเสริม  

 (10) ระบบปูองกันอัคคีภัย  
 (11) ระบบการจ่ายระบายน้ า  
 (12) ระบบสื่อสาร  

 (13) ระบบรวบรวมน้ าเสียจากบ่อรับมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 (14) การปูองกันมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน  
 (15) การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Ambient Air Quality)  

1.4 ข้อเสนออ่ืน ๆ 80 
 (1) ขนาดของพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อย 25% ของพ้ืนที่โรงงานทั้งหมด (20 คะแนน) 

 มีการแสดงพ้ืนที่สีเขียวอยู่ในแผนผังรวมของโครงการที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับโครงการ (20 คะแนน) 
 มีการแสดงพ้ืนที่สีเขียวอยู่ในแผนผังรวมของโครงการที่ไมช่ัดเจนหรือไม่
สอดคล้องกับโครงการ (10 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงพ้ืนที่สีเขียวอยู่ในแผนผังรวมของโครงการ (0 คะแนน) 

 

 (2) มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ (10 คะแนน) 
 มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ (10 คะแนน) 
 ไม่มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการ (0 คะแนน) 
 

 



- 21 - 
 

หัวข้อ 1 รายละเอียดของการยื่นเสนอด้านเทคนิค (450 คะแนน) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 
 (3) มีเส้นทางดูงานที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน (10 

คะแนน) 
 มีการแสดงรายละเอียดเส้นทางดูงานที่เหมาะสมและปลอดภัย (10 
คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงรายละเอียดเส้นทางดูงานหรือเส้นทางดูงานที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่ปลอดภัย  (0 คะแนน) 

 

 (4) มีศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน (20 คะแนน) 
 มีการเสนอแนวทางการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ที่มีค าอธิบายที่ชัดเจน                    
(20 คะแนน) 
 มีการเสนอแนวทางการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ที่มีค าอธิบายที่ชัดเจน
พอสมควร (10 คะแนน)  
 ไม่มีการเสนอแนวทางการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ (0 คะแนน) 

 

 (5) มีห้องประชุมภายในโรงงานมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ที่นั่ง (20 คะแนน) 
  มีการแสดงห้องประชุมขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ที่นั่ง อยู่ในแผนผัง
รวมของโครงการที่ปลอดภัยและเหมาะสม (20 คะแนน) 
  มีการแสดงห้องประชุมขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 80 ที่นั่งอยู่ในแผนผังรวม
ของโครงการที่ไมป่ลอดภัยและไม่เหมาะสม (10 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงห้องประชุมอยู่ในแผนผังรวมของโครงการ หรือมีน้อยกว่า 80 
ที่นั่ง (0 คะแนน) 

 

 รวมทั้งหมด (1) 450 



- 22 - 
 

หัวข้อ 2 ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอในการด าเนินการโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานในหัวข้อนี้
จะคิดคะแนนจากผลงานหลักเพียงผลงานเดียว โดยจะต้องเป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker Type) ที่เดินระบบ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผลงานไม่เกิน 10 ปี นับจากวันยื่นข้อเสนอ) เท่านั้น หากเสนอเตาเผาแบบอ่ืนจะไม่ได้
รับคะแนนในข้อนี้ และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 

(1) แสดงเอกสารประกอบในล าดับที่ 2.1 ถึง 2.8 จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 (2) แสดงส าเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงาน จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
เจ้าของโครงการ  
 (3) หากเป็นผลงานต่างประเทศเอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการรับรองจากสถานทูตไทย
ในประเทศเจ้าของผลงาน และต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย (500 คะแนน) 

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 
2.1 สัญญาด าเนินการของโรงงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ 

 เป็นสัญญาสัมปทานในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer)  
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามระยะเวลาของสัญญา (30 คะแนน) 
 เป็นสัญญาสัมปทานในรูปแบบ BOT (Build Operate Transfer) ที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและด าเนินการเดินระบบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (20 คะแนน) 
 เป็นสัญญาสัมปทานในรูปแบบ BOOT (Build-Own-Operate- Transfer)   
หรือ BOO (Build-Own-Operate) (10 คะแนน) 
 เป็นสัญญาในรูปแบบอ่ืน ๆ (0 คะแนน) 

30 

2.2 จ านวนชั่วโมงเดินระบบโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่เป็น
ผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 8,000 ชั่วโมงต่อปี (๓0 คะแนน) 
 น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมงต่อปี (0 คะแนน) 

30 

2.3 ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยสูงสุดของเตาเผาของโรงงานเตาเผามูลฝอย
ชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ตันต่อวัน (20 คะแนน) 
 มากกว่า 250 ตันต่อวัน แต่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน (10 คะแนน) 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 250 ตันต่อวัน (0 คะแนน) 

20 

2.4 แสดงรายการ Clinker Ignition Loss of bottom ash ของเตาเผามูลฝอยที่
เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 Clinker Ignition Loss of bottom ash ของเตาเผามูลฝอยน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3%  (20 คะแนน) 
 ไม่แสดงรายการ Clinker Ignition Loss of bottom ash ของเตาเผา               
มูลฝอยหรือมากกว่า 3% (0 คะแนน) 

20 
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หัวข้อ 2 ประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอฯ (500 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

2.5 แสดงเอกสารผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยกรณีเป็นโรงงาน
ในประเทศให้ใช้เอกสารการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาจากหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานอย่างน้อยเท่ากับ
มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
โดยถือค่าตามมาตรฐานของหน่วยงานทั้งสองที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูง
ที่สุด และในกรณีเป็นโรงงานในต่างประเทศต้องมีเอกสารการตรวจวัดทาง
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของประเทศนั้นมาแสดงด้วย  

๒๐๐ 

 (1) สัญญาการรับก าจัดมูลฝอย (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (2) สัญญาซื้อขายไฟฟูา (PPA) (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่จัดท ารายงานโดยหน่วยงาน
ราชการ หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องหรือตามที่ กฎหมายก าหนด                      
(20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (4) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง 
(20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (5) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการ 
อย่างน้อย 1 ปี (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (6) รายงานความปลอดภัย (ESA) (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 
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หัวข้อ 2 ประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอฯ (500 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

 (7) ผลการตรวจวัดคุณสมบัติของเถ้าหนัก (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (8) ผลการตรวจวัด Clinker Ignition Loss of bottom ash (๒๐ คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (๒๐ คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

 (9) เอกสารแสดงการน าเถ้าหนักไปใช้ประโยชน์ (๒๐ คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วน (๒๐ คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสาร (0 คะแนน) 

 

 (10) ผลการตรวจวัดคุณสมบัติของเถ้าลอยและเอกสารการจัดการเถ้าลอยตาม
กฎหมายก าหนด (20 คะแนน) 
 มีการแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและมีการรับรองที่ถูกต้อง (20 คะแนน) 
 ไมม่ีการแสดงเอกสารหรือเอกสารมีการรับรองที่ไม่ถูกต้อง (0 คะแนน) 

 

2.6 แสดงผลการค านวณปริมาณพลังงานไฟฟูาสุทธิจ าหน่ายเข้าระบบการไฟฟูาของ
โรงงานเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีปริมาณพลังงานไฟฟูาสุทธิจ าหน่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
ก าลังไฟฟูาติดตั้งตามสัญญาซื้อขายไฟฟูา (PPA) โดยมีสูตรค านวณดังนี้ 
 

 
 
A = ปริมาณพลังงานไฟฟูาสุทธิจ าหน่ายในรอบ 1 ปี (kWh) คิดเป็นร้อยละของ
ก าลังไฟฟูาตามสัญญาซื้อขายไฟฟูา (PPA)  
B = ปริมาณพลังงานไฟฟูาสุทธิจ าหน่ายในรอบ 1 ปี (kWh) 
C = ชั่วโมงการท างาน (ผลิตไฟฟูา) ในรอบ 1 ปีเดียวกัน (hr) 
D = สัญญาซื้อขายไฟฟูา (PPA) (MW)     
 
โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงครบถ้วนจึงรับพิจารณาคะแนนในข้อนี้ ดังนี้ 
- สัญญาซื้อขายไฟฟูา (PPA) 
- หนังสือรับรองจ านวนหน่วยไฟฟูาสุทธิจ าหน่าย และชั่วโมงการท างาน(ผลิต
ไฟฟูา) ในรอบ 1 ปีย้อนหลัง ออกโดยหน่วยงานที่รับซื้อไฟฟูา 
 A มากกว่า 70% (50 คะแนน) 
 A เท่ากับ 60% ถึง ๗๐% (๒๕ คะแนน) 
 A น้อยกว่า 60% (0 คะแนน) 

50 
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หัวข้อ 2 ประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอฯ (500 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

2.7 แสดงผลการค านวณประสิทธิภาพในการก าจัดของโรงงานเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีปริมาณมูลฝอยที่
ก าจัดได้ไม่น้อยกว่าสัญญารับก าจัดมูลฝอย โดยมีสูตรค านวณดังนี้ 
 

 
 
A = ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยเทียบกับสัญญารับก าจัดมูลฝอย 
      (ตันต่อวัน) 
B = ปริมาณมูลฝอยที่ก าจัดได้จริงย้อนหลัง 1 ปี (ตันต่อปี)  
C = ชั่วโมงการท างาน(เดินระบบเตาเผา) ในรอบ 1 ปีเดียวกัน (ชั่วโมงต่อปี) 
D = สัญญารับก าจัดมูลฝอย (ตันต่อวัน)  
 
โดยต้องมีหลักฐานมาแสดงครบถ้วนจึงรับพิจารณาคะแนนในข้อนี้ ดังนี้ 
- สัญญารับก าจัดมูลฝอย   
- หนังสือรับรองชั่วโมงการท างานในรอบ 1 ปีย้อนหลัง  
 
 A มีค่าเป็นบวก (50 คะแนน) 
 A มีค่าเป็นศูนย์ (๒๕ คะแนน) 
 A มีค่าเป็นลบ (0 คะแนน) 

50 

   

2.๘ มาตรฐาน ISO (International Standardization Organization) ของโรงงาน
เตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอทั้งใน
และต่างประเทศในสัญญาเดียว (แสดงหลักฐาน) 

60 

 (1) ด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001 โรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิต
พลังงาน (20 คะแนน) 
 ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001 (20 คะแนน) 
 ไม่ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001 (0 คะแนน) 

 

 (2) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือ
ผลิตพลังงาน  (20 คะแนน) 
 ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  (20 คะแนน) 
 ไม่ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (0 คะแนน) 
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หัวข้อ 2 ประสบการณ์ของผู้ย่ืนข้อเสนอฯ (500 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

 (3) ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001 โรงงานเตาเผามูล
ฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน (20 คะแนน) 
 ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001                 
    (20 คะแนน) 
 ไม่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS 18001                 
    (0 คะแนน) 

 

2.๙ การแสดงโครงสร้างองค์กรโดยมีรายละเอียดเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเดิน
เครื่องจักรโรงงาน (Organization Chart) ที่เป็นผลงานหลักของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ให้แปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
 มีการแสดงโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ครบถ้วน จ านวนและต าแหน่งงาน
สอดคล้องกับการเดินเครื่องจักรของโรงงานที่เสนอ โดยต้องมีเอกสารแสดงการ
เสียภาษีย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (20 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงโครงสร้างองค์กรเพียงพอต่อการพิจารณา (0 คะแนน) 

20 

2.1๐ การด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์(CSR) ของผลงานหลักย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 1 
ปี โดยให้แปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น 
 มีการจัดกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ
โรงงานอย่างชัดเจน (20 คะแนน) 
 ไม่มีการกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR) (0 คะแนน) 

20 

 รวมทั้งหมด (2) 500 
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หัวข้อ 3 แผนการด าเนินงานก่อสร้างและบริหารจดัการโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน (200 คะแนน)  

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

3.1 แผนการด าเนินงานในการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร และบริหารจัดการ

พร้อมการบ ารุงรักษาโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานและต้อง

สอดคล้องกับข้อเสนอด้านเทคนิค โดยในหัวข้อ (1) – (9) จะมีเกณฑ์การให้คะแนน

ในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 มีการแสดงแผนการด าเนินงานทีม่ีค าอธิบายที่ชัดเจนและครบถ้วน (10 คะแนน) 

 มีการแสดงแผนการด าเนินงานที่มีค าอธิบายที่ไมช่ัดเจน (5 คะแนน) 

 ไม่มีการแสดงแผนการด าเนินงานและไม่มีค าอธิบาย (0 คะแนน) 

90 

 (1) แผนการขออนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดของโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือ

ผลิตพลังงาน 

 

 (2) แผนการด าเนินงานในการออกแบบ  

 (3) แผนงานการจัดซื้อและขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักร  

 (4) แผนการด าเนินงานในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร  

 (5) แผนการทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (6) แผนการด าเนินงานในการบริหารจัดการพร้อมการบ ารุงรักษาโรงงานเผามูล

ฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน 

 

 (7) แผนการจัดหาบุคลากร  

 (8) แผนการประกันภัย  

 (9) แผนการด าเนินงานในการส่งมอบงานหลังสิ้นสุดสัญญา  

3.2 ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยของเตาเผาที่ออกแบบไว้ (Design Capacity of 

Incinerator)ส าหรับเตาเผาที่ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเอกสารในการออกแบบ   

 ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยของเตาเผาที่ออกแบบไว้มากกว่า 1,300 ตัน

ต่อวัน  (20 คะแนน) 

 ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยของเตาเผาที่ออกแบบไว้ 

    มากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 แต่น้อยกว่า 1,300 ตันต่อวัน (๑๐ คะแนน)  

 ความสามารถในการก าจัดมูลฝอยของเตาเผาที่ออกแบบน้อยกว่า 1,000 ตัน

ต่อวัน (0 คะแนน) 

20 
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หัวข้อ 3 แผนการด าเนินงานก่อสร้างและบริหารจัดการโรงงานเตาเผามูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน                          
(200 คะแนน) (ต่อ)  

ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

3.3 แผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม แผนภาวะวิกฤติ และแผนประชาสัมพันธ์โดย

ในหัวข้อ (1) – (6) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 มีการแสดงแผนงานที่มีค าอธิบายที่ชัดเจน มีเอกสารที่ชัดเจนและครบถ้วน                  

(15 คะแนน) 

 มีการแสดงแผนงานที่มีค าอธิบายที่ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ (7 คะแนน) 

 ไม่มีการแสดงแผนงาน (0 คะแนน) 

90 

 (1) แผนการด าเนินงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศ   

 (2) แผนการด าเนินงานในการควบคุมน้ าเสีย    

 (3) แผนการด าเนินงานในการควบคุมเถ้าหนักและการควบคุมเถ้าลอย  

 (4) แผนการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต และแผนการแก้ไขในด้านต่าง ๆ โดยผู้ยื่น

ข้อเสนอจะต้องท าการวิเคราะห์ประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมเสนอแนะ

วิธีการแก้ไข 

 

 (5) แผนการประชาสัมพันธ์และการด าเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (CSR)  

 (6) แผนการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

 รวมทั้งหมด (3)  200 
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หัวข้อ 4 ระบบการรวบรวมมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบการก าจัด (150 คะแนน) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

4.1 ความสามารถของการเก็บมูลฝอยของบ่อพักมูลฝอย (พร้อมแสดงรายการปริมาตร

และรายการค านวณ) 

 บ่อพักมูลฝอยสามารถรองรับการเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 10 วัน (40 คะแนน) 

 บ่อพักมูลฝอยสามารถรองรับการเก็บมูลฝอยได้ 7 ถึง 9 วัน (20 คะแนน) 

 บ่อพักมูลฝอยสามารถรองรับการเก็บมูลฝอยได้ต่ ากว่า 7 วัน (0 คะแนน) 

40 

4.2 การจัดการของกระบวนการรับมูลฝอย แสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียด

มาตรการดังนี้  

60 

 (1) การติดตั้งม่านอากาศบริเวณทางเข้าอาคารรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 มีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดมาตรการ การติดตั้งม่านอากาศ

บริเวณทางเข้าอาคารรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 ไม่มีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดมาตรการ การติดตั้งม่านอากาศ

บริเวณทางเข้าอาคารรับมูลฝอย (0 คะแนน) 

 

 (2) การปูองกันอุบัติเหตุภายในอาคารรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 มีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดมาตรการปูองกันอุบัติเหตุภายใน

อาคารรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 ไม่มีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดมาตรการปูองกันอุบัติเหตุภายใน

อาคารรับมูลฝอย (0 คะแนน) 

 

 (3) การจัดการจราจรและสัญญาณไฟในกระบวนการรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 มีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดการจัดการจราจรและสัญญาณไฟ

ในกระบวนการรับมูลฝอย (20 คะแนน) 

 ไมม่ีการแสดงต าแหน่ง แผนผังและรายละเอียดการจัดการจราจรและสัญญาณ

ไฟในกระบวนการรับมูลฝอย (0 คะแนน) 

 

4.3 การจัดการระบบบ่อพักมูลฝอย โปรดแสดงแบบเบื้องต้น 

โดยในหัวข้อ (1) – (5) จะมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 มีการน าเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน (10 คะแนน) 

 ไมม่ีการน าเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วน (0 คะแนน) 

50 

 (1) บ่อพักมูลฝอยเป็นระบบปิด   
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หัวข้อ 4 ระบบการรวบรวมมูลฝอยก่อนเข้าสู่ระบบการก าจัด (ต่อ)  
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

 (2) มีระบบรวบรวมน้ าชะมูลฝอยภายในบ่อพักมูลฝอย   

 (3) มีมาตรการก าจัดกลิ่นภายในบ่อพักมูลฝอย   

 (4) มีมาตรการควบคุมอัคคีภัยภายในอาคารรับมูลฝอย   

 (5) มีกระบวนการลดความชื้นของมูลฝอยก่อนเข้าเตาเผา   

 รวมทั้งหมด (4) 150 
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หัวข้อ 5 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (300 คะแนน) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

5.1 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงาน
ที่น าเสนอ  
 มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่มีการแสดงราคาท่ีชัดเจน และ

ครบถ้วน (50 คะแนน) 
 มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่มีการแสดงราคาไม่ชัดเจน                   

(25 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อสร้าง (0 คะแนน) 

50 

5.2 รายละเอียดค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุง (Operation and Maintenance)
โรงงานเผามูลฝอยชุมชนเพ่ือผลิตพลังงานที่น าเสนอ  
 มีการแสดงรายละเอียดค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุง (Operation and 
Maintenance)ทีม่ีการแสดงราคาท่ีชัดเจน และครบถ้วน (50 คะแนน) 
 มีการแสดงรายละเอียดค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุง (Operation and 
Maintenance)ทีม่ีการแสดงราคาไม่ชัดเจน (25 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงรายละเอียดค่าด าเนินงานและซ่อมบ ารุง (Operation and 
Maintenance) (0 คะแนน) 

50 

5.3 การสนับสนุนทางด้านการเงินของโครงการจากสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ที่รับรองเป็นลายลักษณ์อักษร พิจารณาให้คะแนนดังนี้  
 การสนับสนุนทางด้านการเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 ล้านบาท                  
(40 คะแนน)  
 การสนับสนุนทางด้านการเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ล้านบาท แต่
น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท (20 คะแนน) 
 การสนับสนุนทางด้านการเงิน น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (0 คะแนน) 

40 

5.4 ทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยได้ช าระทุนจดทะเบียนแล้วไม่ต่ ากว่า 
25% จึงจะได้รับการพิจารณาตามการให้คะแนนดังนี้ 
 มูลค่าทุนจดทะเบียนมากกว่าหรือเท่ากับ 750 ล้านบาท (30 คะแนน) 
 มูลค่าทุนจดทะเบียน มากกว่าหรือเท่ากับ 500 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 
750 ล้านบาท (๑๕ คะแนน) 
 มูลค่าทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 500 ล้านบาท (0 คะแนน) 

30 

5.5 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ โดยในหัวข้อ (1) – (13) จะมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 มีการแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และครบถ้วน (10 คะแนน) 
 มีการแสดงรายละเอียดที่ไมช่ัดเจน (5 คะแนน) 
 ไม่มีการแสดงรายละเอียด (0 คะแนน) 
โดยรายงานในหัวข้อที่ (6) – (9) ให้ผู้มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ให้การรับรอง
เอกสารมาด้วย 

130 
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หัวข้อ 5 การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (300 คะแนน) (ต่อ) 
ล าดับที่ รายการ คะแนนเต็ม 

 (1) เงินทุนและเงื่อนไขเงินกู้   

 (2) อัตราภาษีเงินได้   

 (3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   

 (4) รายรับ-รายจ่ายของโครงการ   

 (5) ความเสี่ยงด้านการเงินและวิธีการแก้ไขความเสี่ยง   

 (6) วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายตลอดโครงการ (Cash Flow)   

 (7) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทุกโครงการ โดยแสดงอัตราตอบแทนการ
ลงทุน (Internal Rate of Return)  

 

 (8) อัตราผลตอบแทนในส่วนทุน (Return of Equity)   

 (9) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   

 (10) ตารางแสดงกระแสเงินสด ระหว่างการก่อสร้าง  

 (11) ตารางแสดงกระแสเงินสด ช่วงเวลาการบริหารโครงการ   

 (12) รายละเอียดสภาพการเงินในช่วง 5 ปีแรก หลังเริ่มการบริหารด าเนินการ   

 (13) แผนการลงทุนและการเงินของบริษัท   

 รวมทั้งหมด (5) 300 
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11. ผังบริเวณโครงการ ฯ 
ที่ตั้งของโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ,000 ตันต่อวัน 

ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม ถนนเพชรเกษม 104 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดที่ตั้งโครงการตามผังบริเวณท่ีแนบ 
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