
งานซ่อมเปลี่ยนทดแทนปี 2562 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ ำกัด 



การด าเนินงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
ในพื้นที่ นคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื ป ี2562 ดังนี้ 

A.แผนงานซ่อมเปลี่ยนทดแทนปี2562(R&R 2019)จ านวน15รายการ งบประมาณ1 0,562,607.48บาท 

1.1 งานเปลี่ยนเครื่องสูบน้ าขึ้นหอถังสูงที่ 1  ( Pump PTW No.11,12) จ านวน 2 ชุด 

1. ระบบประปา 
งบประมาณ 2,315,000 บาท 

1.2 งานติดตั้งเชื่อมท่อน้ าดิบ 

งบประมาณ  700,000 บาท 

งบประมาณ  280,000 บาท 

สรุปผลการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคหลักๆบางส่วน ในพ้ืนที่ นคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื    

ที่ด าเนนิการแล้วเสร็จใน ป ี2562 ดังนี้  



1.3 งานเปล่ียนประตูน้ า  บ่อตกตะกอน 1,2 

งบประมาณ  140,000 บาท 

งบประมาณ  400,000 บาท 



2.1 เปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ ใหม่ ที่บ่อบัดน้ าเสยีที่ 1 จ านวน 6 ชุด   

2.2 งานเปลี่ยนเช็ควาวล์ปั๊ม PLS No. 1-10 

งบประมาณ  2,800,000 บาท 

งบประมาณ  149,000 บาท 

2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
งบประมาณ 2,949,000 บาท 



3.2 งานเปลี่ยนแบร์ริเออร ์

3.ระบบพื้นที่ส่วนกลาง งบประมาณ 725,000 บาท 

3.1 เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  30 KVA 

 บรเิวณหน้า บจก. ฟูจคิูระ อิเล็กทรอนิกส์  

งบประมาณ  110,000 บาท 

งบประมาณ  228,000 บาท 



4.4 เปลี่ยนเครื่องวเิคราะห์โลหะหนัก  
(Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-

OES)  

4.1จัดซื้อ ชุดกรองสูญญากาศชนิด 3 หัวกรอง 
(Vacuum Filter Holder 3 way ) 

4.2จัดซื้อเครื่องวัดปรมิาณออกซิเจนในน้ าแบบ
ภาคสนาม  

DO Meter (Portable) 

4.3 เปลี่ยนเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ         
แบบดิจิตอล (Digital Thermometer) 

4.ระบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 4,573,607 บาท   

4.5 จัดซื้อ เคร่ืองฟอกอากาศอุตสาหกรรมแบบเคลื่อนท่ี 

งบประมาณ  148,000 บาท งบประมาณ  97,000 บาท งบประมาณ  223,000 บาท 

งบประมาณ  3,980,000 บาท งบประมาณ  125,607.48 บาท 



แผนการด าเนินซ่อมเปล่ียนทดแทน ปี2563  (R&R 2020)  
B. แผนงานซ่อม R&R 2020  จ านวน 20 รายการ งบประมาณ 19,256,716 บาท 

1. เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก 400  KVA 

2. เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVAระบบHOYA Plant 

3. เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVAระบบรยีูส 1 

4. เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVAสถานีสูบน้ ากวง 

5. ก่อสร้างฝาคสล.ถังเก็บน้ าใต้ดิน  

6. งานปรับปรุงเสาไฟฟ้าและสายไฟแรงสูงเข้าโรงกรอง 

7. เปลี่ยนแผ่นช่วยตกตะกอน ของถังตกตะกอนระบบ
ประปาLINE 2C 

8. เปลี่ยนเครื่องสูบน้ าสายประธาน PMW 1&2  (45 KW) 

9. เปลี่ยนมเิตอร์ 200  มม. ของท่อสูบขึ้นหอถังสูงที่ 1 

1. ระบบประปา 

จ านวน  9 รายการ  

งบประมาณ 5,655,000 บาท 



2. ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

จ านวน  1 รายการ 

งบประมาณ 1,200,000 บาท 1. เปลี่ยนเคร่ืองสูบน้ าเสยี PSL 1_3 

3. ระบบระบายน้ าฝน 

จ านวน  3 รายการ  

งบประมาณ 1,850,000 บาท 

1. เปลี่ยนระบบ switching ATS ของเครื่อง 
generator 

2. เปลี่ยน sluice gate บ่อเจ้าแม่(1.3m X 2.8 m)  
    พร้อม มอเตอร์ควบคุม 

3. เปลี่ยน ท่อทางดูดระบายน้ าฝน ขนาด 700 mm.  
    ยาว 10-14 เมตร 

แผนการด าเนินซ่อมเปล่ียนทดแทน ปี2563  (R&R 2020)  



แผนการด าเนินซ่อมเปล่ียนทดแทน ปี2563  (R&R 2020)  

4. ระบบพื้นที่ส่วนกลาง 

จ านวน  3 รายการ  

งบประมาณ 9,671,716 บาท 

1. จัดซื้อCOD reactor 

2. จัดซื้อ refrigerator 3 degree 

3. จัดซื้อpH  metet 

4. จัดซื้อ Auto desicator 

1. โครงการ Waste Management System  
2. จัดหาป้อมยามส าเร็จรูป 
3. จัดหาหม้อแปลง 30KVA.พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนน 4 ชุด 

5. ระบบห้องปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร ์

จ านวน  4 รายการ  

งบประมาณ 880,000 บาท 



THANK YOU 


