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ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานจางเหมาซอมบํารุงเคร่ืองอัดกาซชีวภาพและเคร่ืองอัดกาซไบโอมีเทนอัด 
 

1. ความเปนมา 

  ดวย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะหนวยงานบริหารจัดการ

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.ประจวบคีรีขันธ 

มีความประสงคท่ีจะดําเนินการจางเหมาซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพ จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องอัดกาซไบโอ

มีเทนอัด จํานวน 1 เครื่อง ท่ีไดใชงานในระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัดมาเปนระยะเวลากวา 4,000 ชั่วโมง ซ่ึง

บัดนี้ถึงกําหนดระยะเวลาการซอมบํารุงเปลี่ยนอะไหลตามตารางการดูแลรักษาของผูผลิตแลว ท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องอัด

กาซชีวภาพและกาซไบโอมีเทนอัดดังกลาวท้ัง 2 เครื่อง มีการใชงานไดตามปกติและมีอายุการใชงานท่ียาวนาน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพ จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด จํานวน 1 
เครื่อง ตามตารางการบํารุงรักษาท่ี 4,000 ชั่วโมง ของผูผลิต 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางท่ีประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือ ไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจาง
นี้ 

3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.6 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.7 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพและเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด ตาม
คุณสมบัติขอท่ี 5 โดยตองแนบผลงานดังกลาวขางตนยอนหลังไมเกิน 3 ป  

3.8 ผูเสนอราคาตองประกอบธุรกิจในรูปแบบหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด กิจการคารวม หรือ 
กิจการรวมคา โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกันไมต่ํากวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

3.9 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาข้ันต่ําไมสูงกวาราคากลาง 
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4. ขอบเขตของงาน 

ทําการซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพ จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด จํานวน 1 

เครื่อง โดยทําการเปลี่ยนอะไหลและตรวจสอบตามตารางการบํารุงรักษาท่ี 4,000 ชั่วโมง ของผูผลิต 

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  

5.1 การซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 เครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor) เปนยี่หอ SAFE ผลิตจากประเทศอิตาลี รุน  
    SW132F0.4-EM ขนาด 200  กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง (เครื่องท่ี 1) มีชั่วโมงการใช
งานถึง 4,000 ชั่วโมงโดยมีคุณสมบัติแสดงดังเอกสารแนบ 1 คุณสมบัติเครื่องอัดกาซชีวภาพ  
    (Biogas Compressor)  

5.1.2 รายการวัสดุ/อะไหลสําหรับขอ 5.1.1 ประกอบดวย 
5.1.2.1 Inlet Gas Filter Cartridge  จํานวน 2 ชุด 
5.1.2.2 Oil Filter Cartridge Skid Compressor จํานวน 2 ชุด 
5.1.2.3 Kit O-Ring, Step-Seal and Glide Ring จํานวน 3 ชุด 
5.1.2.4 Kit Disk/Spring for Gas Valves จํานวน 3 ชุด 
5.1.2.5 Kit Seals for the Crank Mechanism จํานวน 1 ชุด 
5.1.2.6 น้ํามันคอมเพรสเซอร จํานวน 200 ลิตร 

5.1.3 ทําการเปลี่ยนวัสดุ/อะไหลตามขอ 5.1.2 ใหสามารถใชงานไดปกติ 
5.1.4 ทําการทดสอบการใชงานของเครื่องอัดกาซชีวภาพ 
5.1.5 แนบรายละเอียดการบํารุงรักษาและการทดสอบ 

5.2 การซอมบํารุงเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด มีคุณสมบัติดังนี้ 

5.2.1 เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) เปนยี่หอ SAFE ผลิตจากประเทศอิตาลี 
รุน ST90-T15-EM ขนาด 90 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง มีชั่วโมงการใชงานถึง 4,000 
ชั่วโมง  โดยมีคุณสมบัติแสดงดังเอกสารแนบ 2  คุณสมบัติเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG  
Compressor)  

5.2.2 วัสดุ/อะไหลสําหรับขอ 5.2.1 ประกอบดวย 
5.2.2.1 Inlet Gas Filter Cartridge   จํานวน 2 ชุด 
5.2.2.2 Oil Filter Cartridge Skid Compressor จํานวน 2 ชุด 
5.2.2.3 Kit O-Ring, Step-Seal and Glide Ring จํานวน 3 ชุด 
5.2.2.4 Kit Disk/Spring for Gas Valves จํานวน 3 ชุด 
5.2.2.5 Kit Seals for the Crank Mechanism จํานวน 1 ชุด 
5.2.2.6 น้ํามันคอมเพรสเซอร จํานวน 200 ลิตร 

5.2.3 ใหแนบรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ/อะไหล (Specification) 
5.2.4 ทําการเปลี่ยนวัสดุ/อะไหลตามขอ 5.2.2 ใหสามารถใชงานไดปกติ 
5.2.5 ทําการทดสอบการใชงานของเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) 
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เง่ือนไขเฉพาะ 
5.2.6 ผู เสนอราคาต องสํ ารวจสถาน ท่ี ดํ าเนิ นการ เครื่ อ งอัดก าซชี วภ าพ  เครื่ อ ง อัด 

กาซไบโอมีเทนอัด รวมถึงสาธารณูปโภคตาง ๆ จนมีความเขาใจเปนอยางดีเพ่ือเปนขอมูล
สําคัญในการประมาณราคาใหเหมาะสม ไมวากรณีใด ๆ ผูเสนอราคาจะยกขออางถึงการท่ี
ตนไมทราบขอเท็จจริงหรือขอมูลดังกลาว เพ่ือประโยชนของตนหรือขอเบิกคาใชจาย
เพ่ิมเติมมิได สําหรับผูเสนอราคาท่ีไมไดไปดูสถานท่ีติดตั้งจะตองยินยอมรับทราบเสมือน
หนึ่งวาไดไปดูสถานท่ีแลว 

5.2.7 ผูเสนอราคาตองรับรองวาวัสดุ/อะไหลท่ีขายใหตามสัญญาเปนของแทจากผูผลิต ไมเปน
ของเกาเก็บและมีคุณภาพ/คุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไว และจะตองทําการติดตั้งให
ครบถวนหรือเพ่ิมเติมใหเครื่องอัดกาซทํางานไดอยางสมบูรณ ภายใตการควบคุมของ
วิศวกรเครื่องกลและตามมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของและอยูภายใตการทํางานในพ้ืนท่ี
อันตราย (Hazardous Area)  

5.2.8 หากมีความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกทรัพยสินของศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบ
ระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษัท ซีพีพี จํากัด                            
จ.ประจวบคีรีขันธ หรืออุบัติเหตุ ท่ี เกิดข้ึนแกบุคคลใด ผูรับจางจะตองชดใชตามท่ี
หนวยงานกําหนดหรือซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

6.1 . กําหนดยืนราคา 30 วันนับจากวันยื่นซองเสนอราคา 

6.2. กําหนดสงมอบพัสดุภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแตวันท่ีลงนามในสัญญาจาง 

7. ระยะเวลาสงมอบของหรืองานและการเบิกจาย 

      กําหนดการสงมอบงานภายในระยะเวลา 45 วัน และการจายเงินแบงออกเปน 3 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี ๑  จะจายเงินเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดําเนินการสง

มอบวัสดุ/อะไหลของเครื่องอัดกาซชีวภาพและเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด ณ สถานท่ีดําเนินการ โดยมี

ความกาวหนางานไมนอยกวารอยละ 20 ของมูลคางานท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทํา

การตรวจรับงานลงความเห็นวาแลวเสร็จจริงถูกตองครบถวน โดยตองสงเอกสารประกอบดังตอไปนี้  

 หนังสือสงมอบงาน พรอมแนบรายการวัสดุ/อะไหลท่ีสงมอบ จํานวน 1 ชุด 

 หนังสือเบิกเงิน 

 เอกสารแสดงการคํานวณปริมาณงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน 1 ชุด 

 รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ/อะไหล (Specification/Catalog) ของวัสดุท่ีสงมอบ จํานวน 1 
ชุด 

 เอกสารรูปถายแสดงผลงาน จํานวน 1 ชุด 

งวดท่ี 2  จะจายเงินเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 60 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจางดําเนินการสง

มอบวัสดุ/อะไหลของเครื่องอัดกาซชีวภาพ และเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด ณ สถานท่ีดําเนินการ โดยมี
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ความกาวหนางานไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคางานท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทํา

การตรวจรับงานลงความเห็นวาแลวเสร็จจริงถูกตองครบถวน โดยตองสงเอกสารประกอบดังตอไปนี้ 

 หนังสือสงมอบงาน พรอมแนบรายการวัสดุ/อะไหลท่ีสงมอบ จํานวน 1 ชุด 

 หนังสือเบิกเงิน 

 เอกสารแสดงการคํานวณปริมาณงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 ชุด 

 รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ/อะไหล (Specification/Catalog) ของวัสดุท่ีสงมอบท้ังหมด              
จํานวน 1 ชุด 

 เอกสารรูปถายแสดงผลงาน จํานวน 1 ชุด  

งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) จะจายเงินเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของเงินคาจางท้ังหมด เม่ือผูรับจาง

ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพและเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด ณ สถานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

โดยมีความกาวหนางานรอยละ 100 ของมูลคางานท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการ

ตรวจรับงานลงความเห็นวาแลวเสร็จจริงถูกตองครบถวน โดยตองสงเอกสารประกอบดังตอไปนี้ 

 หนังสือสงมอบงาน  

 หนังสือเบิกเงิน 

 เอกสารแสดงการคํานวณปริมาณงานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 ชุด 

 เอกสารรูปถายแสดงผลงาน จํานวน 1 ชุด 

 รายงานผลการทดสอบการทํางานของเครื่องอัดกาซชีวภาพและเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด            
พรอมแนบเอกสารรับรองของวิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 ชุด 

8. สถานท่ีดําเนินการ 

ทําการซอมบํารุงเครื่องอัดกาซชีวภาพ จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด จํานวน           
1 เครื่อง ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม หมู
ท่ี  9 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรี ขันธ พิ กัดทางภู มิศาสตร 10.960865 , 
99.405834 

9. วงเงินในการจัดหา 

วงเงินงบประมาณเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 830,000.00 บาท (แปดแสนสามหม่ืนบาทถวน) 

10. วงเงินราคากลาง 

วงเงินราคากลางเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 823,598.33.00 บาท (แปดแสนสองหม่ืนสามพันหารอยเกาสิบ
แปดบาทสามสิบสามสตางค)  ราคากลางดังกลาวเปนราคาท่ีรวมคาวัสดุ คาขนสง รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไวดวยแลว) 

11. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

ใชหลักเกณฑราคา (Price) โดยพิจารณาจากผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด 
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12. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูรับจาง จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางและวัสดุ/อะไหลทุกชิ้นภายใน
ระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมไมตองออกคาใชจายใดๆ ใน
การนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงเปนลาย
ลักษณอักษรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหากไมกระทําการแกไข
ใหถูกตอง เรียบรอย ภายในเวลาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนด 
หรือสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะดําเนินการแกไข หรือจางผูอ่ืนให
ทํางานนั้นแทน ท้ังนี้ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายท้ังหมด 

13. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนสถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูล

เพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความคิดเห็นเก่ียวกับงานดังกลาว โดยให

ความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซต มายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ไดท่ี  

1.) ทางไปรษณีย สงถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เลขท่ี 155 หมู 2 ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 

2.) โทรศัพท 0-5394-2007 ตอ 306 (วิศวกร) และ 224 (งานพัสดุ) โทรสาร 0-5390-3763 

3.) เว็บไซต www.erdi.cmu.ac.th 

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

    ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 

(ผศ.ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ) 

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ   ลงชื่อ........................................................กรรมการ 

       (นายสุทธิพงษ ตั้งเหรียญพลอย)  (นายอนุสรณ  แดงระยับ) 

๘



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)

รายการประมาณราคา
งานจ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพและเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ตามค าส่ัง เลขท่ี……………………………….ลงวันท่ี...................................



งานจ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพและเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด  2/3
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานท่ี : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ประมาณราคากลางโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบราคากลาง  จ านวน  1 ชุด
ประมาณการเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
1 งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพ จ านวน 1 เคร่ือง 401,992.33       1.07 430,131.80    
2 งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด จ านวน 1 เคร่ือง 367,725.67       1.07 393,466.46    

รวมราคา 769,718.00      1.07 823,598.26   
823,598.00   

ตัวอักษร

วิศวกรผู้ประมาณราคา

(นายสุทธิพงษ์  ต้ังเหรียญพลอย)

                                   

หมายเหตุ

สรุป
ราคากลาง (บาท)

(แปดแสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)

แบบสรุปราคากลาง

ล าดับท่ี รายการ ค่าวัสดุและค่าแรง ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวม



งานจ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพและเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด  3/3
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานท่ี : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประมาณราคากลางโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบราคากลาง  จ านวน  1 ชุด
ประมาณการเม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

@ จ านวนเงิน
1 งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพ จ านวน 1 เคร่ือง 

1.1 ค่าอะไหล่ส าหรับการดูแลรักษาตามช่ัวโมงการท างานท่ี 4,000 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 1       ชุด 250,000.00    250,000.00     250,000.00 (ก) 
     1.1.1) Inlet Gas Filter Cartridge 2       ชุด - - -
     1.1.2) Oil Filter Cartridge Skid Compressor 2       ชุด - - -
     1.1.3) Kit O-Ring, Step-Seal and Glide Ring 3       ชุด - - -
     1.1.4) Kit Disk/Spring for Gas Valves 3       ชุด - - -
     1.1.5) Kit Seals for the Crank Mechanism 1       ชุด - - -

1.2 ค่าน้ ามันคอมเพรสเซอร์ 200    ลิตร 98.83           19,766.67       19,766.67 (ก) 
1.3 ค่าขนส่งทางอากาศจากประเทศอิตาลีมายังประเทศไทย (Air Freight) 1       ชุด 38,583.33     38,583.33       38,583.33 (ก) 
1.4 ค่าภาษีอากรน าเข้า (Custom Clearance) 1       ชุด 26,842.33     26,842.33       26,842.33 (ก) 
1.5 ค่าแรงซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพ 1       L.S 55,883.33     55,883.33       55,883.33 (ก) 
1.6 ค่าขนส่งในประเทศ ค่าเดินทางและท่ีพัก 1       L.S 10,916.67     10,916.67       10,916.67 (ก) 

 
รวมราคางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซชีวภาพ 382,324.50  401,992.33    401,992.33   

2 งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด จ านวน 1 เคร่ือง 
2.1 ค่าอะไหล่ส าหรับการดูแลรักษาตามช่ัวโมงการท างานท่ี 4,000 ช่ัวโมง 1       ชุด 215,733.33    215,733.33     215,733.33 (ก) 

     2.1.1) Inlet Gas Filter Cartridge 1       ชุด -              - -
     2.1.2) Oil Filter Cartridge Skid Compressor 2       ชุด -              - -
     2.1.3) Kit O-Ring, Step-Seal and Glide Ring 3       ชุด -              - -
     2.1.4) Kit Disk/Spring for Gas Valves 3       ชุด -              - -
     2.1.5) Kit Seals for the Crank Mechanism 1       ชุด -              - -

2.2 ค่าน้ ามันคอมเพรสเซอร์ 200    ลิตร 98.83           19,766.67       19,766.67 (ก) 
2.3 ค่าขนส่งทางอากาศจากประเทศอิตาลีมายังประเทศไทย (Air Freight) 1       ชุด 38,583.33     38,583.33       38,583.33 (ก) 
2.4 ค่าภาษีอากรน าเข้า (Custom Clearance) 1       ชุด 26,842.33     26,842.33       26,842.33 (ก) 
2.5 ค่าแรงซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัดและตรวจสอบตู้จ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (Dispenser) 1       L.S 55,883.33     55,883.33       55,883.33 (ก) 
2.6 ค่าขนส่งในประเทศ ค่าเดินทางและท่ีพัก 1       L.S 10,916.67     10,916.67       10,916.67 (ก) 

รวมราคางานซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดก๊าซไบโอมีเทนอัด 348,057.83   367,725.67    367,725.67   
หมายเหตุ
สืบราคาจาก 3 บริษัท โดยใช้ราคาเฉล่ีย
(ก) บริษัท ไทเกอร์ ออโต้ โมทีฟ จ ากัด/บริษัท บี.ควอลิต้ี จ ากัด/บริษัท สกาย สตอร่ี จ ากัด

วิศวกรผู้ประมาณราคา

ค่าวัสดุ/ค่าแรง ( บาท )
หมายเหตุรวม 

                                   
(นายสุทธิพงษ์  ต้ังเหรียญพลอย)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
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เอกสารแนบ 1 

คุณสมบัติเครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor)  

 

            เครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor) เปนยี่หอ SAFE ผลิตจากประเทศอิตาลี รุน 
SW132F0.4-EM ขนาด 200 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง (เฉพาะเครื่องท่ี 1) ชั่วโมงการทํางานครบ  

      4,000 ชั่วโมง มีคุณสมบัติดังนี้ 

 

 

เครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor) มีจํานวน 2 เครื่อง ทําการซอมบํารุงเฉพาะเครื่องท่ี 1 

ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จ.ประจวบคีรีขันธ 

เครื่องอัดกาซชีวภาพ เครื่องท่ี 1 
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เครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor) มีจํานวน 2 เครื่อง ทําการซอมบํารุงเฉพาะเครื่องท่ี 1 

ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
จ.ประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

เครื่องอัดกาซชีวภาพ เครื่องท่ี 1 
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ตารางการดูแลรักษาเครื่องอัดกาซชีวภาพ (Biogas Compressor) ของผูผลิต 
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เอกสารแนบ 2 

คุณสมบัติเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) 

 

     เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) เปนยี่หอ SAFE ผลิตจากประเทศอิตาลี 
รุน ST90-T15-EM จํานวน 1 เครื่อง ชั่วโมงการทํางานครบ 4,000 ชั่วโมง มีคุณสมบัติดังนี้ 

 
 

 

เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) 
ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) 
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เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) 
ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จ.ประจวบคีรีขันธ 
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เครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) 
ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีและตนแบบระบบผลิตกาซไบโอมีเทนอัด (CBG) มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จ.ประจวบคีรีขันธ 
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ตารางการดูแลรักษาเครื่องอัดกาซไบโอมีเทนอัด (CBG Compressor) ของผูผลิต 

 

  

 

 

 

 




