
บริการให้เช่า,ขายเครื่องป่ันไฟ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
GENERATER FOR RENT,GENERATER FOR SALE 

 
บริการให้เช่าเครือ่งปั่นไฟ เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า เหมาะกับลักษณะงานต่างๆ เช่น 
-งานก่อสร้าง ,งานเช่ือม              - งานจัดเลีย้ง  
-งาน Event ต่างๆ                        - งานออกบธูแสดงสินค้า 
-งานซ่อมบ ารงุระบบไฟฟ้า         * ยินดีให้ค าแนะน าเครือ่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
-จ่ายไฟให้กับเครื่องเช่ือม 
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ล าดับท่ี ชื่อสิ้นค้า ราคาเช่า ราคาขาย 

 
1. 

   
เคร่ืองป่ันไฟควายทอง  2.5 KVA 

 เคร่ืองป่ันไฟควายทอง 2.5 KVA (ES) 
 เคร่ืองป่ันไฟควายทอง 3 KVA 

 
500/วัน 
500/วัน 
500/วัน 

 
9,500 
10,500 

- 

 
2. 

  
 เคร่ืองป่ันไฟควายทอง 5.5 KVA 

  เคร่ืองป่ันไฟควายทอง 5.5 KVA (ES) 
 เคร่ืองป่ันไฟควายทอง  6 KVA 
 เคร่ืองป่ันไฟควายทอง  7 KVA 

 

 
800/วัน 
800/วัน 
800/วัน 
800/วัน 

 
 

 
17,000 
18,900 

- 
- 

3. ตู้เชื่อมควายเงิน 250 AC - 3,800 

ตู้เช่ือมควายเงิน 250 AC 

เครื่องปั่นไฟขนาด 2.5 KVA เครื่องปั่นไฟขนาด 5.5 KVA เครื่องปั่นไฟขนาด 6 KVA 

เครื่องปั่นไฟขนาด 7 KVA 

** เคร่ืองป่ันไฟเคร่ืองยนต์เบนซิน ใช้พลังงานจากน้ ามันเบนซิน 91,แก็ซโซฮอล์ 91   

อัตราราคาค่าเช่า/ขาย 

เครื่องปั่นไฟขนาด 3 KVA 

รับติดตั้งระบบ Automatic Transfer Switch (ATS) 
ระบบ Automatic Transfer Switch หรือเรียกย่อๆว่า ระบบ ATS เป็นระบบที่ใช้
ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายที่ใช้งานตามปกติ เป็นระบบจากแหล่งจ่ายไฟภายใน
เช่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าดีเซล ในสภาวะฉุกเฉินอย่างกรณีไฟจากการไฟฟ้าดับโดย
มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการท างานของระบบ ( Controller ) เป็นคล้ายสมองที่
ใช้ในการรับรู้สภาวะและส่ังการ และมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสับเข้า ออกทั้งสอง
แหล่งจ่ายนี้ โดยส่วนมากจะพบเป็นเซอร์กิตเบรคเกอร์ ( Circuit Breakers ) สอง
ตัว มีหน้าท่ีรับค าส่ังจากอุปกรณ์ควบคุม 

        สถานที่ที่เหมาะกับการติดต้ังระบบ ATS 
          -โรงพยาบาลต่างๆ 
          -ศูนย์ทันตกรรม 
          -ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
          -โรงงานบางประเภทที่ต้องใช้ไฟอย่างต่อเนื่องเช่นการแช่อาหารสด 
    
      จากสถานที่ต่างๆเหล่านี้บางสถานที่เช่นโรงพยาบาลระบบ ATS มีความส าคัญ 
มากต่อความเป็นความตายของชีวิตผู้ป่วยเนื่องจากเครื่องมือแพทย์เกือบทุกชนิด
ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความพร้อมในการท างานของระบบ ATS จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานต่างๆจึงควรมีการดูแลและเตรียมพร้อมระบบไว้
อย่างดีโดยการวางแผนให้มีการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance 
Automatic Transfer Switch ) เป็นประจ าทุก 

ตัวอย่างเซอร์กิตเบรคเกอร์สองตัวที่ท าหน้าที่ปลด  
หรือจ่ายแหล่งจ่ายไฟจากการไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ 

ตัวอย่างรูปดีเซลเจนเนอร์เรเตอร์ที่เป็น 
แหล่งจ่ายไฟฟ้าเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ 



หจก. เอ็นริช เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ 333 ซ.พหลโยธนิ 65 แขวงอนุสาวรยี์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 
โทร. 0-29725008-9 , 0-2972-5722  แฟ็กซ์ต่อ 103   Email: enrichthai@hotmail.com  

จ าหน่าย อุปกรณ์ในงานติดต้ังระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน 

หจก.เอ็นริช เทคโนโลย ีแอนด ์เอ็นจิเนียร่ิง 
ผู้จัดจ าหน่าย อุปกรณ์ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน ทุกชนิด ท้ังระบบ แรงสูง และแรงต่ า เช่น 
•เทปพันสายไฟชนิดต่างๆ 3M , YAZAKI  
•ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดต่างๆ  เช่น ท่อ EMT , IMC , RSC , UPVC และ ฟิตติ้ง ชนิดต่างๆ  
•ตู้ไซด์และรางไฟฟ้าชนิดต่างๆ Cable tray , Cable Ladder , wire way , ราง PVC พลาสติก 
•อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแรงสูง Drop out fuse , Fuse link , Lighting Arrester , สายไฟฟ้าในระบบแรงสูง , ลูกถ้วยชนิดต่างๆ 
•สายไฟฟ้าและหางปลา ชนิด ต่างๆ  , สาย THW  , สาย VAF ,  สาย VCT  , สาย VSF ,สาย XLPE 
•อุปกรณ์ในตู้ควบคุม เช่น Push button Switch , Pilot lamp , Relay contactor , Magnetic contactor 
•อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า Circuit breakers , HRC Fuse ,  
•สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ยี่ห้อต่างๆ Panasonic , Bticino , Haco , Clipsal  
•โคมไฟและหลอดไฟชนิดต่างๆ , Philip , Toshiba , OSRAM 
•อุปกรณ์ในระบบกราวด์ เช่นตัวน าล่อฟ้า , สายตัวน าลงดิน , แท่งกราวด์รอด , ตู้กราวด์เทสบ็อก 
•เครื่องมือท่ีใช้ในงานระบบไฟฟ้า คีมตัดสายไฟขนาดต่างๆ , คีมย้ าสายขนาดต่าง และไขควงและเครื่องมือในงานช่างไฟฟ้า 
•รับประกอบตู้คอนโทรล ตู้สวิทช์บอร์ด 

www.enrichtechno.com 

กรุณาส่ง 
บริการอ่ืนๆ 
-รับประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด MDB       - ให้เช่าเคร่ืองปั่นไฟ 
-บริการงานซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า      - จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟา้ 
-รับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟา้โรงงาน 
-บริการตรวจหาจุดความร้อนด้วยกล้องอินฟราเรด 
-งาน Preventive Maintenance หม้อแปลง, ตู้ MDB 


