




รา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ (Term Of Reference : TOR) 
การจดัซือ้เตาเผาขยะมลูฝอย แบบระบบควบคุมอากาศ จ านวน 1 เตา 

ส านักปลดั (งานอนามยัและสิง่แวดลอ้ม) องค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 ตามแผนงานสาธารณสุข การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และแผนงานเคหะชุมชน งานก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ซึ่ง ส านักปลัด (งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม) องค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  โดยรับผิดชอบ
ภายในเขตพ้ืนที ่จ านวน  11 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือน จ านวน 2,192 ครัวเรือน จ านวนประชากร จ านวน  
6,814  คน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จะจัดเก็บจากถังขยะ  ที่ได้จัดสรรให้ทุกหมู่บ้านแล้วน าขยะ
ที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันไปก าจัดหรือบริหารจัดการในพ้ืนที่   ที่ได้ก าหนดไว้ ด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยปฏิบัติงานตาม
หลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยได้มีการบริหารจัดการขยะโดยมีจุดรองรับขยะทั่วไปและ                   
ขยะอันตราย เพ่ือให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน มีสถานที่ทิ้งขยะทั่วไปและขยะอันตรายที่ไม่สามารถก าจัด              
ได้เองในครัวเรือน โดยพนักงานจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยจะด าเนินการจัดเก็บ                      
ขนและน าไปก าจัดด้วยวิธีการเผา บริเวณเตาเผาขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย แต่เนื่องจากปัญหา
ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นของชุมชน จากการขยายตัวของชุมชนและจ านวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการ
อุปโภคบริโภคท่ีเปลี่ยนไป ซึ่งนับวันมีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว และประกอบกับเตาเผาขยะเดิมเกิด
การช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมาหลายปี สภาพเตาเผาผุกร่อน ผนังเตาทะลุ ปล่องควันไฟของเตาเผาเกิด
การช ารุดผุกร่อน ไม่สามารถใช้การได้เต็มประสิทธิภาพ จึงท าให้กระบวนการก าจัดขยะโดยวิธีการเผาเป็นไป
ด้วยความล่าช้า เกิดมลพิษทางอากาศ จึงท าให้มีขยะตกค้างหน้าบริเวณเตาเผาขยะเป็นจ านวนมาก และอาจ
เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได ้
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.2. เพ่ือเป็นการการบริการสาธารณะด้านการก าจัดขยะมูลฝอยให้กับประชาชนในพ้ืนที่ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.3. เพ่ือเป็นการก าจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเผาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศ 
 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5. ไม่เป็นบุคคลบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ้งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดการจัดซื้อจัดจ้างและ                   
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 3.7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีผู้ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีขอยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหม้อ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9. ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้อ่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10. ผู้อ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะที่จะซื้อ 
4.1 คุณลกัษณะทัว่ไป 

 4.1.1 เป็นเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบควบคุมอากาศ ที่ประกอบส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต 
พร้อมใช้งานได้ทันที สามารถน าไปติดตั้งกับพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยไม่เสียเวลาประกอบติดตั้ง และไม่มีอุปกรณ์เพ่ิม
หรือเสริมใดๆ 
 4.1.2. การใช้งานไม่มีกลไกสลับซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่ายและเผาต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่
ต้องหยุดพัก 
 4.1.3. มีโครงสร้างที่แข็งแรง ท าด้วยวัสดุที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล มีความทนทานต่อ
ภูมิอากาศในประเทศได้ดี 
 4.1.4. ใช้พ้ืนที่ติดตั้งน้อย สามารถยกและเคลื่อนย้ายโดยง่าย และสะดวก ไม่เสียเวลาถอดประกอบ
คล่องตัวต่อการใช้งาน 
 4.1.5. ภายในเตาเผาขยะมูลฝอย ท าด้วยอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟอย่างดี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ หรือ ISO ๙๐๐๑ : 2015 โดยผู้
เสนอราคาต้องมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา 
 4.1.6. มีห้องเผาไหม้สามห้อง ส าหรับเผาขยะมูลฝอย เขม่าควัน กลิ่น และแก๊สต่างๆ ก่อนปล่อยก๊าซ
ที่เหลือจากการเผาไหม้ออกทางปล่องควัน 
 4.1.7. การเผาไหม้ในห้องขยะ และห้องเผาเขม่าควัน ไม่ใช้น้ ามัน แก๊ส สารระเหยใดๆ เครื่องอัด
อากาศและไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา นอกจากอากาศจากธรรมชาติกับขยะ เผาตัวมันเองใน
ห้องเผาไหม ้
 4.1.8. ความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะมูลฝอยเอง ตั้งแต่จุดเตาสามารถให้อุณหภูมิสูงขึ้นใน
เวลาไม่มาก ไม่ต้องอุ่นเตาและการเผาไหม้ปกติ อุณหภูมิภายในเตาเผาไหม้ต้องได้ไม่น้อยกว่า 600 องศา
เซลเซียส อันเป็นความร้อนที่สามารถเผาขยะ เผาเขม่าควันและแก๊สได้อย่างสมบูรณ์ปลอดภัย 
 4.1.9. มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานขยะท าการเผา โดยมีความร้อนผนังเตาด้านนอกไม่เกิน 70 
องศาเซลเซียส ไม่มีควันแก๊ส เปลวไฟออกจากช่องใส่ขยะ ช่องลมที่ตัวเตา นอกจากปล่องควัน 
 4.1.10. มีผลการตรวจสอบอากาศเสียจากปล่องเตาว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
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 4.2 คุณลักษณะเฉพาะงาน 
 4.2.1. ขนาดทั่วไปของตัวเตา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร 
สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร 
     1 ประตูช่องป้อนขยะมูลฝอยโครงสร้างท าด้วยเหล็ก และเป็นวัสดุทนไฟ สามารถเลื่อน เปิด-ปิด 
ได้สะดวก 
     2 มีช่องเก็บวัสดุตกค้างภายในเตาเผา และมีประตูเปิด-ปิด พร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ 
     3 มีช่องลมและช่องตักขี้เถ้า และมีประตู เปิด – ปิด พร้อมวาล์วปรับลม   
     4 มีช่องดูการเผาไหม้ขยะ ขณะท างานด้านหลัง พร้อมฝา เปิด – ปิด 
     5 มีช่องตักขี้เถ้าละเอียด ของห้องเผาไหม้และเขม่าควัน พร้อมประตูเปิด – ปิด 
     6 มีตะแกรงเหล็กท าด้วยเหล็กหล่อ 
          4.2.2. ภายในตัวเตามีห้องเผาไหม้ขยะมูลฝอย จ านวน 3 ห้องเผา 
     ห้องท่ี 1 ห้องเผาไหม้ขยะ มีขนาดห้องเผารวมภายในไม่น้อยกว่า 1.50 ลูกบาศก์เมตร 
     ห้องท่ี 2 ห้องเผาไหม้เขม่าควัน แก๊ส มีขนาดห้องเผารวมภายในไม่น้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์เมตร 
     ห้องท่ี 3 ห้องเผาไหม้เขม่าควัน แก๊ส มีขนาดห้องเผารวมภายในไม่น้อยกว่า 0.50 ลูกบาศก์เมตร 
 4.2.3. การเผาไหม้ในห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน ไม่ใช้น้ ามัน แก๊ส สาระเหยใดๆ เครื่องอัด
อากาศและไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้ นับตั้งแต่เริ่มจุดเตา นอกจากอากาศจากธรรมชาติกับขยะเผาตัวมันเองใน
ห้องเผาไหม้ โดยใช้ไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค เป็นตัวจุดชนวนเริ่มต้น 
 4.2.4. ปล่องควัน ท าด้วยแสตนเลส ม้วนด้านบนขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร 
ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 10 เมตร  โคลนปล่องควันด้านล่างมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร และภายในหล่อด้วยปูนทนไฟ หนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
ปลายปล่องควันม้วนกลม ท าด้วยวัสดุแสตนเลส ม้วนด้านบนขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร ปล่องพร้อมวาล์วเพ่ือปรับปริมาณในการเผาไหม้ 
 4.2.5. ภายในเตาต้องมีห้องเผาขยะ และห้องเผาไหม้ เขม่า ควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในตัว
เดียวกัน 
 4.2.6. สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกความชื้นไม่เกิน 25% ในปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 120 
กิโลกรัมต่อชั่วโมงติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก 
 4.2.7. วัสดุที่ใช้ในการผลิต ต้องมีลักษณะดังนี้ 
     1. อิฐทนไฟ ทนความร้อนโดยไม่ต่ ากว่า 1,000 – 1,400 องศาเซลเซียส 
     2. อิฐฉนวน 
     3. ปูนทนไฟ ทนความร้อนได้ไม่ต่ ากว่า 1,300 องศาเซลเซียส 
     4. Ceramic fiber ทนความร้อนได้ไม่ต่ ากว่า 1,200 องศาเซลเซียส 
     5. โครงสร้างเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
     6. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
  4.2.8. รูปแบบของเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบควบคุมอากาศ ต้องมีความสมดุล ทั้งตัวเตา และ
ปล่องควัน กะทัดรัด เรียบง่าย แข็งแรง พร้อมติดตั้งไม่มีกลไกซับซ้อนเกินความจ าเป็นไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน 
และการดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้โดยพนักงานขยะเอง 
  4.2.9. มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล เพ่ือให้ทราบอุณหภูมิภายในเตาเผา พร้อมชุดโซล่าเซล
ส าหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ  
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 4.2.10. อุณหภูมิในเตาเผา มีสภาวะของการเผาปกติ ต้องได้ 600-900 องศาเซลเซียส สามารถ
ก าจัดขยะเปียกและแห้งได้อย่างดี 
 4.2.11. เตาเผาขยะแบบระบบควบคุมอากาศ ต้องมีใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วและยังสมารถใช้งานได้ดีอยู่
พร้อมที่จะให้ดูแลได้ตลอดเวลา 
 4.2.12. ผู้เสนอราคาต้องมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบ
ควบคุมอากาศ ในรุ่นที่น าเสนอ ทีมี่ค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาขยะมูล
ฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
เท่านั้น 

4.2.13. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน การจ าหน่ายเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบควบคุม
อากาศ ของผู้เสนอราคาซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,100,000.00 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)  โดยต้องยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมส าเนาคู่สัญญากับหน่วยงาน
ราชการนั้นๆ อย่างน้อย 3 แห่ง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเท่านั้น 

4.2.14. เตาเผาแบบระบบควบคุมอากาศ ต้องผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : 2015  ในขอบข่ายการรับรอง ออกแบบ ผลิต จ าหน่าย และ
ติดตั้งเตาเผาขยะ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง .๔) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่ายเตาเผาขยะ โดยผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารมาแสดงในวันยื่น
เสนอราคาเท่านั้น 
 4.2.15. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย
บริการ ของเตาเผาขยะมูลฝอยแบบระบบควบคุมอากาศ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคาเท่านั้น 

4.2.16. ต้องเป็นเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบควบคุมอากาศ ที่ผลิตในประเทศไทย และหากแม้ ผู้
เสนอราคา/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม SMEs ให้ผู้ยื่นแสดงหลักฐานการขึ้น
ทะเบียนฯ ในวันยื่นเสนอราคาด้วย  
 
 5. เงื่อนไขและการรับประกัน 
 5.1. ผู้เสนอราคา หากเป็นตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้แทนจ าหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน
จ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย
ในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 
 5.2. มีการรับประกันความช ารุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ของเตาเผาขยะมูลฝอย แบบระบบควบคุม
อากาศ รวมถึงบริการหลังการขายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบครบถ้วนตามข้อก าหนดใน
สัญญา 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมติดตั้งและทดสอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 
7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

 ก าหนดให้ส่งมอบของภายใน 60 วัน โดยแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด 
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8. เงื่อนไขการช าระเงิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย จะด าเนินการจ่ายเงินก็ต่อเมื่อ ผู้ขายได้ด าเนินการส่งมอบของ
พร้อมติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และได้มีการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
9. วงเงินในการจัดหา 
 ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2565 เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม  2565  เห็นชอบให้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดซื้อ
เตาเผาขยะมูลฝอย จ านวน 1 เตา งบประมาณ 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  
 ราคากลาง 2,200,000.- บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) จากการสืบราคาจากท้องตลาด ดังนี้ 

1. บริษัท อลูมิเทค  จ ากัด ราคา 2,300,000  บาท 
2. บริษัท เอเชีย อีโค เอริ์ท จ ากัด 2,200,000  บาท 
3. บริษัท วันเดอร์ วิลล์ จ ากัด 2,220,000  บาท 
4. บริษัท กาแลคซี่ ซัพพลาย จ ากัด 2,220,000  บาท 
5. บริษัท 9 ตามรอยพ่อ จ ากัด 2,220,000  บาท 
6. บริษัท ดับเบิล ยู พี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,220,000  บาท 
7. องค์การบริหารส่วนต าบลสว่างแดนดิน  2,200,000 บาท 
8. องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง  2,200,000 บาท 
9. องค์การบริหารส่วนต าบลมะเฟือง  2,200,000 บาท 

 
10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) นี้ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณและราคากลางที่หน่วยงานก าหนด  
11. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และสถานที่ติดต่อ 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  อ าเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น 40150  
 
 
 
 

นายชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
    
 


