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รายการ/รูปแบบ และกรอบราคาในการพิจารณาให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทน มีดังนี ้

ลําดับที ่ รายการเทคโนโลยี กรอบราคาในการ
พิจารณา (บาท) หมายเหตุ 

1 ระบบผลิตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขนาดกําลังการผลิต 0.13 
กิโลวัตต์ เสาสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
130 วัตต์ จํานวน 1 แผง 
1.2 อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 
1.3 แบตเตอร่ี ชนิด Seal Type 12V 100 Ah 
1.4 โคมไฟส่องสว่างถนนแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 
วัตต์ พร้อมเสาไฟฟ้าพร้อมก่ิง 
1.5 โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

27,850 สนับสนุนเฉพาะพ้ืนที่
ท่ีไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง 

2 ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาดไม่
น้อยกว่า 0.6 กิโลวัตต์ 
2.1 แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
300 วัตต์  
2.2 ป๊ัมนํ้าแบบ Blushless AC ขนาดกําลัง 400 วัตต์  
2.3 อินเวอร์เตอร์ ขนาดกําลัง 750 วัตต์ 

39,400 
 

ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3 ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า  2.5 
กิโลวัตต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังน้ี 
3.1 แผงเซลลแ์สงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิตไม่น้อยกว่า 
250 วัตต์  
3.2 ป๊ัมนํ้าบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  
พร้อมกับอุปกรณ์ควบคุม 
3.3 ถังเก็บนํ้าโครงสร้างเหล็ก ขนาด 5,000 ลติร จํานวน 4 ถงั  

515,000 ราคารวมค่าก่อสร้างไว้
ท้ังสิ้น 

4 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 
6x8.2 เมตร (แบบ พพ.1R) 
4.1 งานโครงสร้างระบบอบแห้ง 
4.2 ชุดอุปกรณ์ประกอบระบบ 
4.3 งานพ้ืนคอนกรีต 

352,500 ราคารวมค่าก่อสร้างไว้
ท้ังสิ้น 

5 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 
8x12.4 เมตร (แบบ พพ.2R) 
5.1 งานโครงสร้างระบบอบแห้ง 
5.2 ชุดอุปกรณ์ประกอบระบบ 
5.3 งานพ้ืนคอนกรีต 

570,000 ราคารวมค่าก่อสร้างไว้
ท้ังสิ้น 
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รายการ/รูปแบบ และกรอบราคาในการพิจารณาให้การสนบัสนนุเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (ต่อ) มีดังนี้ 

 
 

ลําดับที ่ รายการเทคโนโลยี กรอบราคาในการ
พิจารณา (บาท) หมายเหตุ 

6 ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 
8x20.8 เมตร (แบบ พพ.3R) 
6.1 งานโครงสร้างระบบอบแห้ง 
6.2 ชุดอุปกรณ์ประกอบระบบ 
6.3 ระบบความร้อนเสริม  
6.3 งานพ้ืนคอนกรีต 

998,900 ราคารวมค่าก่อสร้างไว้
ท้ังสิ้น 

7 เตาชีวมวล (เล็ก)  
7.1 รูปแบบเตา มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร สูง 35 เซนติเมตร ไม่รวมขาต้ัง  
7.2 เปลือกเตาตัวนอกหุ้มด้วยสเตนเลส (Stainless) หนา 0.5 
มิลลิเมตร โดยพับเก็บขอบตะเข็บด้านบนและด้านล่าง เตาตัว
ในทําจากวัสดุประเภทแผ่นเหล็ก (Steel Plate) มีความหนา 
2 มลิลิเมตร  
7.3 ตัวเตามีห้องเผาไหม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 
เซนติเมตร ทําจาก Stainless หนา 1.2 มิลลิเมตร ปากเตาทํา
จากวัสดุประเภท Stainless ดัดขึ้นรูปเป็นปากเตาหุงต้ม 
บริเวณด้านบนของห้องเผาไหม้ จะมีรูหรือช่อง เพ่ือนําหรือส่ง
ก๊าซจากห้องเผาไหม้มาผลิตเป็นความร้อน 
7.4 ช่องเติมฟืนของตัวเตา ทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น 
(Steel Plate) หนา 2.5 มลิลิเมตร 
7.5 ระหว่างเปลือกเตาตัวนอก และเปลือกเตาตัวใน มีฉนวน
กันความร้อน Thermal Insulator (Ceramic and Mica 
Mixed)   
7.6 ตัวเตามีหูยกเตาหรือมือจับ ทําจาก Stainless หนา 2 
มิลลิเมตร  
7.7 ตะแกรงรองรับเช้ือเพลิงสําหรับห้องเผาไหม้ ทําจากเหล็ก
แผ่น (Steel Plate) หนา 15 มิลลิเมตร  
7.8 ขาต้ังทําจากวัสดุประเภท Stainless หนา 2 มิลลิเมตร 
7.9 ฝาปรับอากาศตัวเอาทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น 
(Steel Plate) หนา 1 มิลลิเมตร สามารถเลื่อนปรับอากาศเข้า 
- ออกได้ 
7.10 ถาดชักขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ สามารถเคล่ือนที ่
และถอดทําความสะอาดได้ ทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น 
(Steel Plate) หนา 3 มิลลิเมตร 

3,450  ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ
เน้ือหาที่ระบุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ความกว้าง ความ
ยาว ความสูง และ  
ค ว า ม ห น า  ข อ ง
ลักษณะข้อกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะทุก
ข้ อ ให้ ส า ม า ร ถ มี
ความคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน ± 5% 
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รายการ/รูปแบบ และกรอบราคาในการพิจารณาให้การสนบัสนนุเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (ต่อ) มีดังนี้ 
ลําดับที ่ รายการเทคโนโลยี  กรอบราคาในการ

พิจารณา (บาท)  
หมายเหตุ 

8 เตาชีวมวล (กลาง) 
8.1 รูปแบบเตามีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร สูง 47 เซนติเมตร ไม่รวมขาต้ัง  
8.2 เปลือกเตาหุ้มด้วย Stainless หนา 0.5 มิลลิเมตร พับเก็บ
ตะเข็บด้านบนและด้านล่าง ลกัษณะเตาตัวในทําจากวัสดุ
ประเภทเหล็กแผ่น (Steel Plate) หนา 2 มิลลิเมตร  
8.3 ห้องเผาไหม้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ทํา
จากวัสดุ Stainless ความหนา 1.5 มิลลิเมตร ปากเตาทําจาก
วัสดุประเภท Stainless ดัดแปลงขึ้นรูปเป็นปากเตาหุงต้ม  
บริเวณด้านบนของห้องเผาไหม้จะมีรูหรือช่อง เพ่ือรับก๊าซจาก
ห้องเผาไหม้มาผลิตเป็นความร้อน 
8.4 ช่องเติมฟืนของตัวเตา ทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น 
(Steel Plate) มีความหนา 3 มิลลิเมตร  
8.5 ระหว่างเปลือกเตาตัวนอก และเปลือกเตาตัวใน มีฉนวน
กันความร้อน Thermal Insulator (Ceramic and Mica 
Mixed)   
8.6 ตัวเตาจะต้องมีหูยกเตาหรือมือจับ ทําจากวัสดุประเภท 
Stainless มีความหนา 2 มลิลิเมตร 
8.7 ตะแกรงรองรับเช้ือเพลิงสําหรับห้องเผาไหม้ ทําจากวัสดุ
ประเภทเหล็กแผ่น มีขนาดความหนา 15 มลิลิเมตร  
8.8 ขาต้ังเตาทําจากวัสดุประเภท Stainless มีความหนา 2 
มิลลิเมตร  
8.9 ฝาปรับอากาศตัวเตา ทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น 
(Steel Plate) มีความหนา 1 มิลลิเมตร สามารถปรับอากาศ
ได้ 
8.10 ถาดชักขี้เถ้าที่เกิดจากเผาไหม้ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ และ
ถอดทําความสะอาดได้ทําจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น (Steel 
Plate) หนา 3 มิลลิเมตร 

7,350  ข้ อ ค ว า ม แ ล ะ
เน้ือหาที่ระบุขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
ความกว้าง ความ
ยาว ความสูง และ  
ค ว าม ห น า  ข อ ง
ลักษณะข้อกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะทุก
ข้ อ ใ ห้ ส าม า รถ มี
ความคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน ± 5% 
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รายการ/รูปแบบ และกรอบราคาในการพิจารณาให้การสนบัสนนุเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน (ต่อ) มีดังนี้ 
ลําดับที ่ รายการเทคโนโลยี  กรอบราคาในการ

พิจารณา (บาท)  
หมายเหตุ 

9 เตาย่างไก่ (เตาย่างบาร์บีคิว) ทําจากถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร 
ลักษณะตัวเตารูปทรงกระบอก ทําจากวัสดุประเภทโลหะ 
ประกอบด้วย 
9.1 ท่อระบายอากาศ หรือปล่องควันทําจากวัสดุประเภทท่อ
เหล็ก ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว สูง 25 เซนติเมตร หนา 
1.2 มลิลิเมตร โดยมีฝาครอบท่อระบายอากาศ เพ่ือควบคุม
การระบายควัน 
9.2 ฝาเปิดด้านบน สามารถเปิด-ปิดได้ จํานวน 1 ช่อง โดย
ขนาดช่อง 3050 เซนติเมตร  
9.3 ฝาครอบเตาด้านบน สามารถเปิด-ปิดได้ โดยมีบู๊ชสําหรับ
ยึดติดระหว่างฝาครอบเตาด้านบนและตัวเตาด้านล่าง 
9.4 มือจับ ติดต้ังบริเวณด้านข้าง ๆ ละ 1 อัน เพ่ือใช้ยก
เคลื่อนที่ ทําจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มลิลิเมตร 
ดัดเป็นรูปตัวยูขนาด 510 เซนติเมตร 
9.5 เหล็กค้ําฝาเตาทําจากวัสดุประเภทโลหะให้เปิดค้างอยู่ได้ 
9.6 ช่องระบายขี้เถ้าออกทางด้านข้างพร้อมฝาเปิด-ปิด 
ด้านบนกว้าง 20 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 35 เซนติเมตร สูง 
15 เซนติเมตร สามารถเปิด-ปิดได้ทั้งสอบด้านพร้อมมือจับ
เหล็กแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร พับฉากขนาด 2.52.55 
เซนติเมตร 
9.7 เตาย่างไก่มีขาต้ัง โดยทําจากเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ¾ น้ิว จํานวน 4 ขา สูงจากระดับพ้ืนถึงส่วนบนของ
ตัวเตา 1 เมตร  
9.8 ผนังตัวเตาทั้งด้านข้างและด้านล่าง เฉพาะบริเวณช่องใส่
ถ่านทั้ง 2 ด้าน ประกอบด้วยผนัง 3 ช้ัน ช้ันที่ 1 เป็นผนังตัว
เตาทําจากถังนํ้ามัน 200 ลิตร ช้ันที่ 2 เป็นฉนวนทนความร้อน 
ทําจากวัสดุประเภทฉนวนซีเมนต์ทนไฟ หนา 1.5 เซนติเมตร 
โดยปิดทับหน้าด้วยซีเมนต์ และช้ันที่ 3 ปิดทับด้วยแผ่นเหล็ก
หนา 1 มิลลิเมตร 
9.9 ตะแกรงรองรับเช้ือเพลิงทั้ง 2 ด้าน ทําจากวัสดุประเภท
เหล็กเส้นผิวเรยีบเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มลิลเิมตร สามารถถอด
แยกออกจากตัวเตาได้ 
9.10 ตะแกรงย่าง ทําจากวัสดุประเภทสเตนเลสผิวเรียบ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 
9.11 มีช่องระบายนํ้ามันของตัวเตา ขนาด 1525 เซนติเมตร 
อยู่บริเวณด้านล่างตรงกลางของตัวเตาย่างไก่ 
9.12 ภายนอกตัวเตาและขาต้ังพ่นด้วยสีทนความร้อน 

3,650 ข้อความและเนื้อหา
ที่ ร ะ บุ ขน าด เส้ น
ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง 
ความกว้าง ความ
ยาว ความสูง และ  
ค ว าม ห น า  ข อ ง
ลักษณะข้อกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะทุก
ข้ อ ใ ห้ ส าม า รถ มี
ความคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน ± 5% 
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หมายเหตุ : - รายการเทคโนโลยีที่  2 – 6 อ้างอิงจากราคามาตรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดทํา, ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ และราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

- รายการเทคโนโลยีที่ 1, 7, 8 และ 9 อ้างอิงจากราคาที่ เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภาย 
ในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


