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ข้อก ำหนดขอบเขตงำนจ้ำง 
งำนจ้ำงเหมำปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพขนำด 180 กิโลวัตต์ 

โดยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

........................................................................... 
 

1. ชื่อรำยกำรงำนจ้ำง งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ                     
                             ขนาด 180 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 
2. วงเงินงบประมำณ 700,000  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
3. รำคำกลำง 700,000  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
4. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ  โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยเน้นการติดตั้งชุด
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพพร้อมระบบเชื่อมขนานไฟฟ้าขนาดรวม 250 
กิโลวัตต์  เพ่ือผลิตไฟฟ้าส าหรับศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจรและหน่วยงานในพ้ืนที่ สถานีวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรแม่เหียะ 1,000 หน่วย/วัน หรือ 250,000 หน่วย/ปี  เพ่ือให้มีความม่ันคงด้านพลังงาน และลดผลกระทบ
จากการก าจัดก๊าซชีวภาพก่อนไปสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2  เพ่ือการเป็น
ศูนย์กลางในการขยายองค์ความรู้ไปสู่วงกว้างภายใต้ปรัชญาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ จะด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ ณ                 
ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมี “งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์“ นี้ขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับโครงการดังกล่าว 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร/ส่งมอบพัสดุ  
อาคารผลิตไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ต าบลแม่เหียะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

6.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
6.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
6.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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6.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

6.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                กรณีที่มูลค่าการจ้างไม่ถึง 1 ล้านบาทเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เว้นแต่กรณีวงเงินตั้งแต่  1 ล้าน
บาทข้ึนไปให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น 

6.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

6.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

6.10 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีผลงานการปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ                    
ไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อถือ  

6.11 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ

ก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า
ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน  

6.12 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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6.13 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
ยื่นส าเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอราคาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้มีแต้มต่อด้านราคา ในกรณีที่มีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกิน
ร้อยละ 10 (ถ้ามี) 

     6.14 รายละเอียดอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย  เป็นต้น  

7. ร่ำงขอบเขตของงำนหรือแบบรูปรำยกำรงำนจ้ำง 
งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ Deutz  

จ านวน 1 ชุด  ดังเอกสารแนบท้าย มีขอบเขตของงานดังนี้  
7.1 ด าเนินการขนย้ายชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก บริษัท คิ้วเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

ไปยังสถานที่ของผู้รับจ้าง 
7.2 ปรับปรุงชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์  

7.3 ปรับปรุงชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า  ได้แก่  ชุดหัวเทียน ชุดจุดระเบิด ชุดควบคุมความเร็วรอบ                  
(Speed Control) ชุดคันเร่งไฟฟ้า ชุดระบายไอเสีย ที่ประกอบด้วย ข้อต่ออ่อน (Flexible Joint) หม้อพัก และท่อ            
ไอเสีย เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่น ตลอดจนจัดท าตู้ควบคุมไฟฟ้าใหม่ จ านวน 1 ชุด รวมไปถึงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามข้อ 7.2  

7.4 จัดท าตู้ขนานไฟฟ้า (Synchronize Panel) ส าหรับชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 180 
กิโลวัตต์ จ านวน 1 ชุด โดยไม่รวมสายไฟฟ้าจากชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าไปยังตู้ขนานไฟฟ้า โดยตู้ขนานไฟฟ้าให้สามารถ
ท างานได้ทั้งแบบ Manual หรือ Auto ทั้งนี้ให้ใช้งานแบบ Auto เป็นหลัก ตลอดจนมีจอแสดงผลค่าการท างานและมี 
Output เป็น RS-485 เพ่ือส่งไปยังอุปกรณ์ท่ีน าไปแสดงค่าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

7.5 วัสดุและอุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นของแท้จากผู้ผลิต 
อุปกรณ์ท่ีมากับตัวเครื่องทุกชิ้นจะต้องติดตั้งให้ครบถ้วน หรือเพ่ิมเติมให้ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าท างานได้อย่างสมบูรณ์  

7.6 ในการส่งมอบงานจ้าง หากมีการช ารุดบกพร่องเสียหายหรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ ให้
ผู้รับจ้างเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ใหม่ให้กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใด ๆ  

7.7 ติดตั้งตามแบบรูปรายการการติดตั้ง ขนาด A4 จ านวน 5 แผ่น และใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
จ านวน 3 แผ่น โดยการติดตั้งไม่รวมการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อไอเสียและสายไฟฟ้าจากชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าไปยังตู้ขนาน
ไฟฟ้า  

7.8 ท าการทดสอบ (Test Run) และ Commissioning พร้อมขนานไฟฟ้า ตามมาตรฐานหรือตามหลัก
วิศวกรรม 

https://opencorporates.com/companies/th/0105546123060
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7.9 ท าการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องของสถาบันฯ เพ่ือให้สามารถท างาน ควบคุม และบ ารุงรักษา                
ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี 

เงื่อนไขเฉพาะ  

๑.) ผู้ เสนอราคาต้องไปส ารวจชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า  ขนาด 180 กิ โลวัตต์  ณ บริษัท คิ้ ว เจริญ                       
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางเทคนิคตลอดจนมีความเข้าใจเป็น     
อย่างดี เพ่ือเป็นข้อมูลส าคัญในการประมาณราคาให้เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เสนอราคาจะยกข้ออ้างถึง
การที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของตน หรือขอเบิกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ 
ส าหรับผู้เสนอราคาที่ไม่ได้ไปดูชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องยินยอมรับทราบเสมือนหนึ่งว่าได้ไปดู
ด้วยตนเองแล้ว 

๒.) ในการติดตั้งหากคู่สัญญาได้ท าความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องชดใช้
ตามท่ีหน่วยงานก าหนดหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม  

๓.) การเสนอราคาให้รวมการขนย้ายชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก บริษัท คิ้วเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด อ.ปากท่อ 
จ.ราชบุรี ไปยังสถานที่ของผู้รับจ้าง วัสดุ อุปกรณ์และการปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามข้อ 7.2-7.4 การขนส่ง
มายั ง สถานที่ ใ นข้ อ  5  การติ ดตั้ ง  ก า รทดสอบ  (Test Run)  ก า ร เดิ น ระบบ /ขนาน ไฟ ฟ้ า 
(Commissioning&Synchronize) การรับรองของวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า การติดตามผล และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7  

8. ก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงเหมำภำยใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง 

9. กำรรับประกัน 

    9.1 กำรรับประกันพัสดุที่ส่งมอบ/ผลงำน 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวด 
           สุดท้ายแล้ว 

 9.2 ระยะเวลำแก้ไข/ซ่อมแซม 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ  
ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผู้ที่ เสนอราคาต่ าสุด  ทั้งนี้ผู้ เสนอราคาที่ได้ขึ้นทะเบียน

ผู้ประกอบการ SMEs จะพิจารณาให้มีแต้มต่อด้านราคาในกรณีที่มีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้เสนอราคาราย
อ่ืนไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งต้องแนบส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จากส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) 

11. ก ำหนดงวดงำน/งวดเงิน 
 11.1 สถาบันฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

 

https://opencorporates.com/companies/th/0105546123060
https://opencorporates.com/companies/th/0105546123060
https://opencorporates.com/companies/th/0105546123060
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    งวดที่ 1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 15 ของสัญญา 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการโดยมีความก้าวหน้างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่างาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่ง
เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 

 หนังสือส่งมอบงาน  
 หนังสือเบิกเงินและใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 
 เอกสารแสดงการค านวณปริมาณงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ชุด 
 เอกสารรูปถ่ายแสดงผลงาน จ านวน 1 ชุด 

   งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 ของสัญญา 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการส่งมอบชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าถึงพ้ืนที่ติดตั้ง จ.เชียงใหม่ โดยมี
ความก้าวหน้างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่างานทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 

 หนังสือส่งมอบงาน  
 หนังสือเบิกเงินและใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 
 เอกสารแสดงการค านวณปริมาณงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ชุด 
 เอกสารรูปถ่ายแสดงผลงาน จ านวน 1 ชุด 

  งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 25 ของสัญญา 
 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการติดตั้งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดยมีความก้าวหน้างาน            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่างานทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 55 วัน และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 

 หนังสือส่งมอบงาน  
 หนังสือเบิกเงินและใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 
 เอกสารแสดงการค านวณปริมาณงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ชุด 
 เอกสารรูปถ่ายแสดงผลงาน จ านวน 1 ชุด 

      งวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย) เป็นจ านวนเงินร้อยละ 25 ของสัญญา 

 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการทดสอบ (Test Run) เดินระบบ (Commissioning)   และขนาน
ไฟฟ้า (Synchronize)  แล้วเสร็จ โดยมีความก้าวหน้างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่างาน
ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยต้องส่ง
เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 
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 หนังสือส่งมอบงาน
 หนังสือเบิกเงินและใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
 เอกสารแสดงการค านวณปริมาณงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ชุด
 เอกสารรูปถ่ายแสดงผลงาน จ านวน 1 ชุด
 รายงานผลการทดสอบ การเดินระบบ/ขนานไฟฟ้า จ านวน 2 ชุด พร้อมวิศวกรเครื่องกล

และไฟฟ้าระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปลงนามรับรองรายงาน และแนบหนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จากสภาวิศวกร

 คู่มือการใช้งานและดูแลรักษา จ านวน 2 ชุด

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

(รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์) 

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

(นายอุเทน กันทา) 

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

(นายอภิสิทธิ์  กัณฑารัตน์) 

       .............../.............../.................. ๒๕       มี.ค.      ๒๕๖๕                
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เอกสำรแนบท้ำย 
รูปถ่ำยชุดผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ ขนำด 180 กิโลวัตต์ 

ยี่ห้อ Deutz รุ่น BF6M1015CG จ ำนวน 1 ชุด 

 ประเทศผู้ผลิต : เยอรมนี

 สภำพเครื่อง : เป็นชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ ไม่ได้ใช้งาน

 ชนิดเครื่องยนต์ : ก๊าซชีวภาพ จ านวน 6 สูบ เลขเครื่องยนต์ : 9151298 

 จ ำนวนแรงม้ำ : 241 แรงม้า

 ควำมเร็วรอบ : 1,500 รอบต่อนาที
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Â��°µ�µ¦�¸É�³�·��´Ê��»��¨·�¡΅��µ�Å¢¢oµ�µ��pµ��̧ª£µ¡ ��µ� řŠŘ kW 
Scale 1 : 400 Unit : M
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2
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Drain
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Cyclone

�¼o Sync. �¼o Sync. �¼o Sync.
GEN. 180 kw GEN. 100 kw

Gas Filter

Pressure Regulator

Pressure Transmitter

H2S Removal Tank Biogas Dryer
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�»��́��ÎÊµ
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0.10

0.10

0.60

0.10

0.60
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0.44

2.52

1.14

4.80

6.40

3.45

1.35 1.20 0.90

0.722.102.050.90

1.001.301.301.401.30

Ball valve 2"

Swing check valve SUS 304

0.750.400.450.96

0.75

Å� Flare

Scale 1 : 50 Unit : M

Â���µ¦�·��´Ê��»��¨·�¡΅��µ�Å¢¢oµ

�µ��pµ��̧ª£µ¡ ��µ� řŠŘ kW 

0.50

3.05

3

1:50
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öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰÝ.đßĊ÷ÜĔĀöŠ

ýĎî÷ŤïøĉĀćøÝĆéÖćøßĊüöüúÙøïüÜÝø

øć÷ÖćøðøąöćèøćÙć

ÜćîÝšćÜđĀöćðøĆïðøčÜĒúąêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćÝćÖÖŢćàßĊüõćóǰ

ðøąöćèÖćøđöČęĂüĆîìĊę 

25 มีนาคม 2565

ÙèąÖøøöÖćøÖĞćĀîéøćÙćÖúćÜ

êćöÙĞćÿĆęÜǰđú×ìĊęļļļļļļļļļļļļ.úÜüĆîìĊę...................................

×îćéǰ180 ÖĉēúüĆêêŤ

¥←a



 2/3ÜćîÝšćÜđĀöćðøĆïðøčÜĒúąêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćÝćÖÖŢćàßĊüõćóǰ×îćéǰ180 ÖĉēúüĆêêŤ 

đÝšć×ĂÜǰ: ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóúĆÜÜćîîÙøóĉÜÙŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ

ÿëćîìĊęǰ: ýĎî÷ŤïøĉĀćøÝĆéÖćøßĊüöüúÙøïüÜÝøǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰÝ.đßĊ÷ÜĔĀöŠ 

ðøąöćèøćÙćÖúćÜēé÷ǰ: ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóúĆÜÜćîîÙøóĉÜÙŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ 

ĒïïøćÙćÖúćÜǰǰÝĞćîüîǰǰ1 ßčé

ðøąöćèÖćøđöČęĂüĆîìĊęǰ25 มีนาคม 2565

ĀîŠü÷ǰ: ïćì

1 ÜćîÝšćÜđĀöćðøĆïðøčÜĒúąêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜć 654,205.61      1.07 700,000.00  

ÝćÖÖŢćàßĊüõćóǰ×îćéǰ180 ÖĉēúüĆêêŤǰÝĞćîüîǰ1 đÙøČęĂÜǰ

øüöøćÙć 654,205.61     1.07 700,000.00  

700,000.00  

êĆüĂĆÖþø

üĉýüÖøñĎšðøąöćèøćÙć

(îć÷ĂčđìîǰÖĆîìć)

Āöć÷đĀêč

ÿøčð
øćÙćÖúćÜǰ(ïćì)

(đÝĘéĒÿîïćìëšüî)

ĒïïÿøčðøćÙćÖúćÜ

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÙŠćüĆÿéčĒúąÙŠćĒøÜ õćþĊöĎúÙŠćđóĉęö øüö

⇒←we



 3/3ÜćîÝšćÜđĀöćðøĆïðøčÜĒúąêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćÝćÖÖŢćàßĊüõćóǰ×îćéǰ180 ÖĉēúüĆêêŤ 

đÝšć×ĂÜǰ: ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóúĆÜÜćîîÙøóĉÜÙŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ

ÿëćîìĊęǰ: ýĎî÷ŤïøĉĀćøÝĆéÖćøßĊüöüúÙøïüÜÝøǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰÝ.đßĊ÷ÜĔĀöŠ 

ðøąöćèøćÙćÖúćÜēé÷ǰ: ÿëćïĆîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîćóúĆÜÜćîîÙøóĉÜÙŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ 

ĒïïøćÙćÖúćÜǰǰÝĞćîüîǰǰ1 ßčé

ðøąöćèÖćøđöČęĂüĆîìĊęǰ25 มีนาคมǰ2565

ĀîŠü÷ǰ: ïćì

@ ÝĞćîüîđÜĉî

1 ÜćîÝšćÜđĀöćðøĆïðøčÜĒúąêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćÝćÖÖŢćàßĊüõćóǰ×îćéǰ180 ÖĉēúüĆêêŤǰ

- ðøĆïðøčÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćǰĕéšĒÖŠǰßčéĀĆüđìĊ÷îǰßčéÝčéøąđïĉéǰßčéǰSpeed Control 1       ßčé 654,205.61   654,205.61 654,205.61 (Ö)

ǰßčéÙĆîđøŠÜĕôôŜćǰßčéøąïć÷ĕĂđÿĊ÷ǰìĊęðøąÖĂïéšü÷ǰFlexible Joint ĀöšĂóĆÖǰĒúąìŠĂĕĂđÿĊ÷ǰ 2       ßčé

ǰđðúĊę÷îîĚĞćöĆîĀúŠĂúČęîǰêúĂéÝîÝĆéìĞćêĎšÙüïÙčöĕôôŜćǰøüöĕðëċÜðøĆïðøčÜĀøČĂđóĉęöĂčðÖøèŤìĊęÝĞćđðŨî 2       ßčé

ǰđóČęĂĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéš 3       ßčé

- ÝĆéìĞćêĎš×îćîĕôôŜćǰ(Synchronize Panel) ēé÷ĕöŠøüöđéĉîÿć÷ĕôôŜćÝćÖßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜć

ǰĕð÷ĆÜßčé×îćîĕôôŜćǰ

- Üćî×î÷šć÷ǰ×îÿŠÜǰêĉéêĆĚÜßčéñúĉêóúĆÜÜćîĕôôŜćǰđéĉîìćÜǰĒúąìĊęóĆÖ

- ìĞćÖćøìéÿĂïǰ(Test Run) ĒúąǰCommissioning óøšĂö×îćîĕôôŜćǰêćööćêøåćî

ǰóøšĂöüĉýüÖøĕôôŜćúÜîćöøĆïøĂÜ

øüöøćÙćìĆĚÜĀöé 654,205.61  654,205.61   654,205.61  

Āöć÷đĀêč
ÿČïøćÙćÝćÖǰ3 ïøĉþĆìǰēé÷ĔßšøćÙćđÞúĊę÷
(Ö) ïøĉþĆìǰóúĆÜÜćîîÙøóĉÜÙŤǰÝĞćÖĆé/ïøĉþĆìǰĕìđÖĂøŤǰĂĂēêšǰēöìĊôǰÝĞćÖĆé/ïøĉþĆìǰïĊ.ÙüĂúĉêĊĚǰÝĞćÖĆé

üĉýüÖøñĎšðøąöćèøćÙć

(îć÷ĂčđìîǰÖĆîìć)

ĒïïĒÿéÜøć÷ÖćøðøĉöćèÜćîĒúąøćÙć

úĞćéĆïìĊę øć÷Öćø ÝĞćîüî ĀîŠü÷
ÙŠćüĆÿéč/ÙŠćĒøÜǰ( ïćìǰ)

Āöć÷đĀêčøüöǰ

#ฬ๊



แผ่นท่ี 1/3

เสนอราคาเม่ือวันท่ี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ    

รายการเสนอราคา
งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ 

อาคารผลิตไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขนาด 180 กิโลวัตต์

สถานท่ีติดต้ัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสนอราคาโดย 



งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์ แผ่นท่ี 2/3
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานท่ีติดต้ัง                     อาคารผลิตไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เสนอราคาเม่ือวันท่ี       

หน่วย : บาท

1 งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

หมายเหตุ

แบบสรุปราคา

ล าดับท่ี รายการ ค่าวัสดุและค่าแรง ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมท้ังหมด



งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์ แผ่นท่ี 3/3
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพจากขยะ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานท่ีติดต้ัง                     อาคารผลิตไฟฟ้า ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เสนอราคาเม่ือวันท่ี       

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 งานจ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ังชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 180 กิโลวัตต์ 

 - ปรับปรุงชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ชุดหัวเทียน ชุดจุดระเบิด ชุด Speed Control 1       ชุด
   ชุดคันเร่งไฟฟ้า ชุดระบายไอเสีย ท่ีประกอบด้วย Flexible Joint หม้อพัก และท่อไอเสีย 
   เปล่ียนน ้ามันหล่อล่ืน ตลอดจนจัดท้าตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมไปถึงปรับปรุงหรือเพ่ิมอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น
   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
 - จัดท้าตู้ขนานไฟฟ้า (Synchronize Panel) โดยไม่รวมเดินสายไฟฟ้าจากชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า 1       ชุด
   ไปยังชุดขนานไฟฟ้า 
 - งานขนย้าย ขนส่ง ติดตั งชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า เดินทาง และท่ีพัก 1       งาน
 - ท้าการทดสอบ (Test Run) และ Commissioning พร้อมขนานไฟฟ้า ตามมาตรฐาน 1       งาน
   พร้อมวิศวกรไฟฟ้าลงนามรับรอง
 

รวมราคาท้ังหมด

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ/ค่าแรง ( บาท )

หมายเหตุรวม 

 - ก าหนดให้ใช้ตารางน้ีในการเสนอราคา หากมีรายการเพ่ิมเติมในแต่ละล าดับท่ี สามารถเพ่ิมเติมต่อจากตอนท้ายของแต่ละล าดับท่ี

 - ติดต่อขอรับไฟล์ Excel ได้ท่ีงานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942007-9 ต่อ 222




