
สว่นราชการ     องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่ใหญ ่    อ าเภอหนองบัวแดง         จงัหวดัชัยภูมิ                                        

ที ่                                                                วนัที ่    29  สงิหาคม   2557                        . 

เรือ่ง   รายงานคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                                   .                                                                                                                    
 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  

  เรื่องเดิม  

 ตามค าสั่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่   ที่  237 /2557  ลงวันที่  22  สิงหาคม  2557    ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการก าหนดราคากลางครุภัณฑ์เตาเผาขยะ   ขนาดตัวเตากว้างไม่น้อยกว่า  1,400  X  ยาวไม่น้อยกว่า  

2,560  X สูงไม่น้อยกวา่  2,000  มม.  หรือพืน้ที่ฐานเตาไม่น้อยกวา่   3  ตร.ม.  จ านวน   1  เตา   ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  นั้น    

คณะกรรมก าหนดราคากลางครุภัณฑ์  เตาเผาขยะ  ได้ด าเนินการสืบราคากลางจาก 

ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว และได้มีผู้ประกอบการเสนอราคา   จ านวน  3  ราย   

                   คณะกรรมการก าหนดราคากลางจึงได้น าราคาที่ผู้ประกอบการทั้งสามราย  เสนอมา  หาค่าเฉลี่ย

เพื่อก าหนดราคากลาง   โดยน าราคาที่เสนอมาทั้งสามรายรวมกันแล้วหารด้วยจ านวนผู้ประกอบการที่เสนอราคา

ทั้งหมดดังนี้ 

                          = 2,100,000   +   1,900,000  +  2,000,000  =   2,000,000.-บาท 

                                                                3 

        ดังนั้น คณะกรรมการก าหนดราคากลางจึงได้ก าหนดราคากลางครุภัณฑ์  เตาเผาขยะ 

เป็นจ านวนเงิน   2,000,000.-บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  และได้ก าหนด คุณสมบัติของเตาเผาขยะรายละเอียดดังนี้ 
  

       จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนนิการตอ่ไป 
 

 

 

                                         (ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการ 

         (นายสวัสดิ์       จุลนันท์) 

 
 

    (ลงช่ือ)............................................กรรมการ 

        (นายเกรียงศักดิ์  สนั่นนารี) 
 

 

 

    (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ    

                                            (นายนพดล         พลธรรม)   

  

 

 

       บนัทกึขอ้ความ 



รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะเตาเผาขยะ 

คณุสมบตัเิตาเผาขยะมลูฝอยชมุชน 

1.  เป็นเตาเผาขยะที่ประกอบส าเร็จจากโรงงาน  พร้อมใช้งานทันทีที่น าไปติดตัง้กับพืน้ที่ก าหนด  โดยไม่

เสียเวลาประกอบติดตัง้  และไม่มีอุปกรณ์เพิ่ม หรือ อุปกรณ์เสริมใดๆ 

2.  ออกแบบให้งา่ยต่อการใช้งาน  ไม่มีกลไกสลับซับซ้อน  ไม่ยุ่งยาก  เข้าใจง่ายและเผาได้ต่อเนื่องตลอด   

24  ช่ัวโมงโดยไม่ต้องหยุดพัก 

3.  มีโครงสร้างที่แข็งแรง ด้วยวัสดุที่มคีุณภาพและมาตรฐานสากล มคีวามทนทานต่อภูมิอากาศในประเทศ

ได้ 

4.  มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณขยะในชุมชนทั่วๆไป ใชพ้ืน้ที่ติดตัง้น้อย  และสะดวก  คล่องตัวต่อการใช้

งาน 

5.  สามารถยก  เคลื่อนย้าย  ได้โดยงา่ย  และสะดวก  ไม่เสียเวลาถอดประกอบมาก 

6.  ภายในเตาท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างด ี และเป็นผลิตภัณฑท์ี่มมีาตรฐานสากลรองรับ 

7.  มีห้องเผาไหม้สองห้องส าหรับเผาขยะ  และเผาเขม่าควัน  แก็ส  ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน  

8.  การเผาไหม้ในหอ้งขยะ และหอ้งเผาเขม่าควัน  ไม่ใช้น ามัน  แก็ส  สารระเหยใดๆ  เครื่องอัดอากาศหรือ

ไฟฟ้าช่วยในการเผาไหม้  นับตั้งแตเ่ริ่มจุดเตา  นอกจากอากาศจากธรรมชาติกับขยะ เผาตัวมันเองในห้อง

เผาไหม้ 

9.  ความรอ้นที่เกิดจากการเผาไหม้ของขยะเอง ตั้งแต่เริ่มจุดเตา สามารถใหอุ้ณหภูมิสูงขึน้ในเวลา      ไม่

มากไม่ต้องอุ่นเตา  และการเผาไหม้ปกติอุณหภูมิภายในหอ้งเผาไหม้ตอ้งได้  600-900 C   อันเป็นความ

ร้อนที่สามารถเผาขยะ  เผาเขม่าควัน  และแก็ส  ได้อย่างสมบรูณ์  โดยไม่มีควันที่ปล่องควัน 

10.  มีความปลอดภัยขณะท าการเผาสูง  มีความรอ้นที่ผนังเตาด้านนอกไม่เกิน  70 C  ไม่มคีวันแก็ส  เปลว

ไฟออกจากชอ่งใส่ขยะ  ช่องลมที่ตัวเตา  นอกจากปล่องควัน  และไม่มีอุปกรณ์เสริมในการก าจัดควันและ

แก็สที่ปล่อยทิง้ไป 

เงื่อนไขเฉพาะงาน  (ลักษณะของเตาเผาขยะมูลฝอย) 

 1.  ขนาดทั่วไปของตัวเตา  กว้างไม่นอ้ยกว่า  1,400  X ยาวไม่น้อยกว่า  2,560 X  สูงไม่นอ้ยกว่า

2,000  มม.  หรือพืน้ที่ฐานเตาไม่น้อยกว่า  3 ตร.ม. 

1.1  ช่องป้อนขยะ  มีประตูเลื่อน  ปิด-เปิด 

1.2  ช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตา  พร้อมตะแกรงเหล็กเหนียว 

1.3  ช่องลม  และช่องตกขีเ้ถ้า  พรอ้มวาล์วปรับลมและประตูปิด-เปิด 

1.4  มีช่องลมส าหรับชว่ยเผาไหม้ภายในตัวเตา  เพื่อปรับปริมาณลม 

1.5  มีช่องดูไฟในเตาด้านหลัง  พรอ้มมฝีาปิด-เปิด 

1.6  ประตูด้านข้างของห้องเผาเขม่าควัน  แก็ส  มช่ีองส าหรับเอาขีเ้ถ้าละเอียดออกพร้อมประตูปิดเปิด 

2.  ในตัวเตามีหอ้งเผาไหม้ขยะมขีนาดไม่ต่ ากว่า  1.50 ลบ.ม.  และหอ้งเผาเขม่าควัน  แก็ส  ดักฝุน่ละออง     

มีขนาดไม่ต่ ากว่า  0.50  ลบ.ม. 

 

/3.วัสดุที่ใชท้ าเตาเผา.... 
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3.  วัสดุที่ใชท้ าเตาเผาประกอบด้วย 

3.1  อิฐทนไฟ  SK-32  ST-64  JIS  Standard  (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.2  อิฐฉนวน  B-1  ST-65  JIS  Standard  (มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.3  ปูนทนไฟ Cast 15ES, Cast 13LW  ASTW  Standard (มีหนังสอืรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม)   

3.4  เหล็กโครงสรา้ง  หนาไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร 

3.5  เหล็กแผน่  หนาไม่น้อยกว่า  3  มลิลิเมตร 

4.  ปล่องควันประกอบด้วย 

4.1  ปล่องทรงกรม  ท าดว้ยเหล็กม้วนหนาไม่น้อยกว่า  3  มม. 

4.2  ปล่องควันท่อนล่าง  ขนาดโตนอกไม่น้อยกว่า  500 X  1,200  มม.  และภายในปล่องหล่อดว้ยปูนทนไฟ

หนา  50  มม.  มีช่องลมเข้ารอบๆ  โคนปล่อง  พร้อมกับวาล์ว  ขนาด  3  นิว้  เพื่อปรับปริมาณลมที่เข้าไป

ช่วยเผาไหม้ 

4.3  ปล่องควันท่อนบน  ขนาดโตนอกไม่น้อยกว่า  400 x 3,700  มม. 

4.4  ปล่อยปล่องควัน  ขนาดโตไม่นอ้ยกว่า  900 x 600 มม.  ท าหน้าที่ควบคุมความดันอากาศในเตา  

4.5  น้ าหนักเตาไม่น้อยกว่า  8,000  กิโลกรัม  

5.  เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องที่สามารถเผาขยะมูลฝอยแหง้และเปียก  ที่มคีวามชืน้ไม่เกิน  25-30%  ได้ไม่

น้อยกว่า  120-250  กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง  ติดตอ่กันได้ตลอด  24  ช่ัวโมง  โดยไม่ต้องหยุดพัก 

6.  การเผาไหม้ไมใ่ช้น้ ามัน  แก็ส  สารระเหยใดๆ  รวมทั้งไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  และเครื่องอัดอากาศไปช่วย

ในการเผาไหม้  นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ 

7.  ภายในเตาต้องมีห้องเผาไหมท้ั้งขยะและหอ้งเผาไหม้เขม่าควัน  แก็ส  พรอ้มดักเก็บฝุน่อยู่ในเตาเดียวกัน 

8.  เริ่มจดุเตาด้วยขยะแห้งที่ตดิไฟ  จนเพิ่มอุณหภูมิจากปกติไปถึง  200-400 C  ได้ภายใน  20-40  นาที 

ก่อนน าขยะที่จัดเตรียมไว้เผา  ทยอยใสเข้าช่องเผาขยะอย่างตอ่เนื่อง  และไม่มีการอุ่นเตาก่อนจุด 

9.  มีผลการตรวจวัดอุณหภูมอิากาศจากปล่องควัน  ตามมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยจากเตาเผาขยะ      

ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศกึษา หรอืหนว่ยงาน

ภาครัฐหรอืภาคเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง  ของเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลม

ธรรมชาติช่วยเผา 

10.  มีหนังสือรับรองผลงาน/เอกสารสัญญาซือ้เตาขยะตามประกาศนี้ จากหน่วยงานราชการ  หรือ

หนว่ยงานเอกชน 3 แห่งขึ้นไป  และหากคณะกรรมการฯ  มคีวามประสงค์จะดูการท างานจรงิของเตาเผา

ขยะตามประกาศนี้ผู้เสนอราคาจะต้องรับผดิชอบน าคณะกรรมการฯ  ไปดูการท างาน ณ  สถานที่ของ

หนว่ยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงาน/เอกสารสัญญาซือ้เตาเผาขยะตามประกาศนี้  และรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น                                                            

  /รูปแบบเตา....... 
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11.  รูปแบบเตาต้องมคีวามสมดุลทั้งตัวเตา  และปล่องควัน  กะทัดรัด  เรียบง่าย  แข็งแรง  พร้อมติดตั้ง   

ไม่มกีลไกซับซ้อนเกินความจ าเป็น  ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน  และการดูแลรักษาง่าย  สามารถใช้งานได้    

โดยพนักงานเผาขยะเอง 

12.  อุณหภูมใินเตาเผาในสภาวะการเผาปกติต้องได้  600-900 C   

13.  ไม่มอีุปกรณ์เพิ่ม  เสริมเพื่อการก าจัดเขม่าควัน  แก็ส  ก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน 

14.  เตาเผาขยะดังกล่าวยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันและยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่พร้อมที่จะดูได้ตลอดเวลา  หรอื

กรรมการสามารถตรวจดูโรงงานการผลิต  สินค้าของผู้เสนอราคาได้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผูเ้สนอราคา 

15.  สามารถที่จะน ามาทดลองเผา  เมื่อกรรมการมีมติในสถานที่กรรมการก าหนดได้ 

16.  การรับประกันสินค้า  ก าหนเดการรับประกันไม่น้อยกว่า  1   ปี 

17.   มกีารรับรองเครื่องหมายการค้าและหรอืมายื่นให้ดูในเอกสารการเสนอราคาเพื่อป้องกันสินค้าที่มกีาร

ลอกเลียนแบบ  และถ้ามีการตรวจแล้วทราบในภายหลังว่าเป็นสินคา้ลอกเลียนแบบทางหน่วยงานจะไม่รับ

พิจารณาเด็ดขาด 

18.  มีใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)   ถ้ามี 

19  พัสดุที่ซือ้เป็นครุภัณฑ์  ต้องเป็นของใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อนมสีภาพที่สามารถใช้งานได้ทันทีและ          

มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดไว้ในเอกสารนี้ 

20.  ผลงานจากหน่วยงานราชการ  ประเภทเดียวกัน  ตามประกาศ  อย่างน้อย  3  แหง่ 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

      (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการ 

       (นายสวสัดิ ์    จุลนันท์)        

                 

(ลงชื่อ)     กรรมการ 

               (นายเกรยีงศักดิ ์ สนั่นนารี)       

                                

       (ลงชื่อ)     กรรมการ 

        (นายนพดล    พลธรรม )  

 

 

 
 


