แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
การไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เดือน พ.ศ.2562
ลำดับ

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

ซื้อโคม LED ที่ โรงเรียนวัดภาษี

2

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ
ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษก

3

4

จ้างงานซ่อมจ้างเหมา ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores (Node.สวนส้ม) บริเวณ
ซ.ร่วมสามัคคี 4 - หน้าโชคชัยบุญทวี

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด
94,160.00

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
130253209
[2018-12-28]

192,642.80 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 192,642.80 บาท
75,840.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 75,840.00 บาท

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253358
[2019-01-02]
จ้างงานรื้อย้าย
ซ่อมแซม ADSS
Optical Fiber
Cable แบบ
Overhead บริเวณ
ถนนทางพิเศษกาญจน
าภิเษก
[2019-01-02]
จ้างงานซ่อมจ้างเหมา
ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores

135,638.55

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

135,638.55 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 135,638.55 บาท

spec

158,563.30

อื่น ๆ

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น

158,563.30 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

spec
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แมนชั่น

5

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง สาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,96 Cores บริเวณ
สถานีย่อยประชาชื่น

369,941.80

6

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.บางกอกพาเลส โฮเต็ล เอ แอนด์ บี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด ทรู ทองหล่อ คอนโด
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer
(Dry Type), ตู้ Main distribution board
(MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.อมฤต แอนด์
โซซิเอทส์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU) และ ตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่

8,988.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

8,988.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 8,988.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

(Node.สวนส้ม)
บริเวณ ซ.ร่วมสามัคคี
4 - หน้าโชคชัยบุญทวี
แมนชั่น
[2019-01-02]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
สาย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,96 Cores
บริเวณ
สถานีย่อยประชาชื่น
[2019-01-02]
130253371
[2019-01-02]

12,626.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,626.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,626.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253381
[2019-01-02]

7,361.60

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,361.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,361.60 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253386
[2019-01-02]

18,404.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

18,404.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 18,404.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253389
[2019-01-02]

7

8

9

จำกัด

อื่น ๆ

บริษัท ภูมิพัฒน์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

ราคา 158,563.30 บาท

369,941.80 บริษัท ภูมิพัฒน์ เน็ตเวิร์ค
จำกัด
ราคา 369,941.80 บาท

spec
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10

11

12

13

14

15

16
17

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้เลค ทาวเวอร์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer
(Dry Type), ตู้ Main distribution board
(MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.มนตรีอินเตอร์เนชั่นแนล
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Transformer
(Dry Type), ตู้ Main distribution board
(MDB) เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด เจ
ซี ทาวเวอร์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และ Main Distribution
Board เพื่อใช้งานที่ บจก.เจตนิน
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
เพื่อใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ซื้อโคม LED ที่
โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีย่อย
พร้อมบ่อพักสายและท่อร้อยสายใต้ดิน
สำหรับบจก.พีพีทีซี ที่สถานีย่อยลาดกระบัง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
บจก.มีคลาส (สำนักงานใหญ่)
จ้างบำรุงรักษาอุปกณ์ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย
69000/24000 V เพื่อใช้งานที่

12,091.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,091.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,091.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253394
[2019-01-02]

6,634.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

6,634.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 6,634.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253396
[2019-01-02]

7,597.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,597.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,597.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253399
[2019-01-02]

58,850.00

ตกลงราคา บจก.ศิวะบุตร
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253422
[2019-01-02]

spec

130253499
[2019-01-03]

58,850.00 บจก.ศิวะบุตร เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 58,850.00 บาท

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด
34,501,080.0
0

285,541.18 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 285,541.18 บาท
วิธีพิเศษ บจก.พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง 33,893,320.00 บจก.พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง
ราคา 33,893,320.00 บาท

46,439.16

ตกลงราคา นายนิพนธ์ สุวรรณโณ

196,880.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

42,000.00 นายนิพนธ์ สุวรรณโณ
ราคา 42,000.00 บาท
163,710.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.6/004/256
อราคาต่ำสุด
1
[2019-01-04]
ถูกต้องตามข้อกำหนด
130253690
และราคาต่ำสุด
[2019-01-07]
ถูกต้องตามข้อกำหนด
130253750
และราคาต่ำสุด
[2019-01-07]
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18

19

20

21

22
23

24

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 24
kV/240-416 V Substation สำหรับใช้งานที่
บมจ.ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานเขตสายไหม
ภายในบริเวณโรงเรียนซอยแอนเนกซ์
(กาญจนาภิเษก 2)
ซื้อ
เสาเหล็กกลมเรียวพร้อมกิ่งสำหรับติดตั้งโคม
ไฟถนน ที่
โครงการเดินสายและติดตั้งโคมไฟถนนบริเว
ณสะพานกลับรถใกล้สถานีรถไฟบางบำหรุ
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กรมศุลกากร
(คลองเตย)
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนบ้านกรอกสะแก

ราคา 163,710.00 บาท
3,716,645.00 วิธีคัดเลือก บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์ 2,995,572.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 2,995,572.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ฝธค./บร.1/001/256
2
[2019-01-08]

1,311,777.20 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

1,282,930.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 1,282,930.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253870
[2019-01-08]

ตกลงราคา หสม.ชัยภัค

372,500.00 หสม.ชัยภัค
ราคา 372,500.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253892
[2019-01-08]

ตกลงราคา บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง
จำกัด

320,640.48 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด spec
ราคา 320,640.48 บาท

130253847
[2019-01-08]

วิธีคัดเลือก บจก.
(มาตรา 7) ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส

spec
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253801
[2019-01-08]
130253911
[2019-01-09]

จ้างออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้างอาค
ารสถานีสับเปลี่ยน เพื่อใช้งานที่
สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์
บางอ้อ

197,950.00

590,126.40 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 590,126.40 บาท
131,610.00 หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส
ราคา 131,610.00 บาท
195,810.00 บจก.ไอ อาร์คิเทค
ราคา 195,810.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253909
[2019-01-09]

403,630.28

137,570.43

ตกลงราคา บจก.ไอ อาร์คิเทค
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25

ซื้อสายไฟฟ้า IEC01 ที่ รร.ศรีเอี่ยมอนุสรณ์

26

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Dry Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.ออร่า พร็อพเพอตี้
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69/24kV,
หม้อแปลงไฟฟ้า 69/24kV
และงานทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Protection
Relay เพื่อใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.) และ ตู้ MDB เพื่อใช้งานที่ บจก.
ลุมพินี พาร์คทาวเวอร์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.) และ ตู้ MDB เพื่อใช้งานที่ บจก.
ยี.เอ็ม. เทาเวอร์
จ้างบำรุงรักษา LBS, TR., ตู้ MDB, ตู้ DB
ตามชั้น, Plug-in Busduct, ตู้ Chiller และ
ตู้ DB 613&614 เพื่อใช้งานที่
บมจ.บางกอกโพสต์
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้า ที่

27

28

29

30

31

32

ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์
302,564.32

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

7,040.60

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

354,430.61 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 354,430.61 บาท
288,900.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 288,900.00 บาท
7,040.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,040.60 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

1302539156
[2019-01-09]
130253924
[2019-01-09]
130253935
[2019-01-09]

186,180.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

186,180.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 186,180.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253930
[2019-01-09]

27,606.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

27,606.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 27,606.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253950
[2019-01-09]

16,585.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

16,585.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 16,585.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253946
[2019-01-09]

47,936.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

47,936.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 47,936.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130253956
[2019-01-09]

622,740.00

วิธีคัดเลือก บจก. ไทยภิวัฒน์

485,566.00 บจก. ไทยภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง spec

130254011
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33
34

35

36

37

38

39

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จ้างลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน
อาคารรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปร
ตรอน ในนาม บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิง
ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ซื้อBattery ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 277
AH และ Battery Charger
ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 80 A ที่ อาคาร
Switching Unit บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 24 kV Drop
Fuse Cutout, Ring Main Unit,
Distribution Transformer และ Main
Distribution Board เพื่อใช้งานที่
บจก.ปาร์ค ฟิโก้
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลเลิดสิน
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU) และ Distribution

583,641.13
359,841.00

53,500.00

(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง
วิธีคัดเลือก หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
(มาตรา 7)
ตกลงราคา หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง

ราคา 485,566.00 บาท
449,400.00 หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 449,400.00 บาท
358,450.00 หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 358,450.00 บาท

ตกลงราคา บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น
อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)

53,500.00 บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น
อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)
ราคา 53,500.00 บาท
1,330,010.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โฟร์จี เอ็นจิเนียริ่ง 1,228,360.00 บริษัท โฟร์จี เอ็นจิเนียริ่ง
(มาตรา 7) จำกัด
จำกัด
ราคา 1,228,360.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-01-10]
130254012
[2019-01-10]
130254050
[2019-01-10]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254265
[2019-01-14]

130254591
ฝธค.(รฟ.3)001/2562
[2019-01-14]

32,742.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

32,742.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 32,742.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254324
[2019-01-15]

26,215.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

26,215.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 26,215.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254325
[2019-01-15]

44,940.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

44,940.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 44,940.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254327
[2019-01-15]
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40

41

42

43

44

45
46

47

Transformer (TR.) เพื่อใช้งานที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอ
าคาร เพื่อใช้งานที่ อาคารสำนักงานฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตดินแดง
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวพร้อมเฝ้าไฟ
และรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ส่วนที่ 1
เพื่อใช้งานที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวพร้อมเฝ้าไฟ
และรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ส่วนที่ 2
เพื่อใช้งานที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวพร้อมเฝ้าไฟ
และรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ส่วนที่ 3
เพื่อใช้งานที่ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
ซื้อ Air Circuit Breaker (ACB)
พร้อมดำเนินการติดตั้ง ที่
อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ MDB ที่ โรงพยาบาลธนบุรี
จ้างปักเสาประกอบนั่งร้านหม้อแปลงและติด
ตั้งอุปกรณ์สายอากาศ ที่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
จ้างเดินสายไฟ

374,500.00

ตกลงราคา บจก.เอสเอ็มโอ
ซัพพลายแอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.
อิเล็คตริคอล

374,500.00 บจก.เอสเอ็มโอ
ซัพพลายแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 374,500.00 บาท
256,800.00 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล
ราคา 256,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254364
[2019-01-15]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254398
[2019-01-15]

262,150.00

ตกลงราคา หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง

256,800.00 หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 256,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254390
[2019-01-15]

256,800.00

ตกลงราคา นายอรัญ สุยะวา

256,800.00 นายอรัญ สุยะวา
ราคา 256,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254375
[2019-01-15]

262,150.00

929,830.00

วิธีพิเศษ บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
จำกัด

99,156.15

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด
ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

43,335.00

ตกลงราคา นายสง่า นิยมเจริญสุข

919,130.00 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด spec
ราคา 919,130.00 บาท

130254406
[2019-01-15]

148,730.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 148,730.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
91,450.76 บจก.ที.ซี.เอส 888
และราคาต่ำสุด
ราคา 91,450.76 บาท

130254400
[2019-01-15]
130254427
[2019-01-16]

37,500.00 นายสง่า นิยมเจริญสุข

ถูกต้องตามข้อกำหนด

130254430
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ติดตั้งตู้แผงสวิตช์และซ่อมแซมตู้ตรวจจับไฟ
ฟ้ารั่ว เพื่อใช้งานที่ ทัณฑสถานหญิง ธนบุรี
จ้างซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดาน ที่
โรงเรียนวัดภาษี
จ้างแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลธนบุรี
จ้างตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 69kV ที่
บจก.ไทรอัมพ์ สตีล

92,533.60
337,050.00

ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
ม
ตกลงราคา บจก.พร้อมกิจวิศวกรรม

26,750.00

วิธีฉุกเฉิน บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ซื้อสายไฟฟ้าใต้ดินตัวนำทองแดงแกนเดียว
หุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน
มีชีลด์และเปลือกนอก แรงดัน 12/20 (24)
เควี ขนาด 240 ตร.มม. ระยะ 270
วงจร-เมตร ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่ โรงเรียนวัดภาษี

996,705.00

วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล
จำกัด

292,556.71

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ เพื่อใช้งานที่ บริเวณโรงไฟฟ้า
ทอ.6 ณ สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โคม LED + หลอด LED ที่
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

102,281.30

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

560,359.00

วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด

ซื้อตู้ PANHEL BOARD ที่ 598

และราคาต่ำสุด

[2019-01-16]

90,821.60 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
ราคา 90,821.60 บาท
337,050.00 บจก.พร้อมกิจวิศวกรรม
ราคา 337,050.00 บาท
26,750.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 26,750.00 บาท
992,371.50 บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล
จำกัด
ราคา 992,371.50 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254434
[2019-01-16]
130254505
[2019-01-16]
130254514
[2019-01-16]

spec

130254436
[2019-01-16]

286,760.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 286,760.00 บาท
98,375.80 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 98,375.80 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254531
[2019-01-17]
130254533
[2019-01-17]

ราคา 37,500.00 บาท

ตกลงราคา บริษัท ไฟฟ้า เอ็น.ที.เอ็ม

spec
395,050.42 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 395,050.42 บาท
103,875.60 บริษัท ไฟฟ้า เอ็น.ที.เอ็ม จำกัด spec

130254682
[2019-01-18]

130255007
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เขตการเดินรถที่ 8 ถนนกำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเพทฯ
จ้างปรับปรุง Support Busbar
ภายในหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บจก.บูทิค เซอร์วิส อพาร์ทเม็นท์ส
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.ตั้งฮั่วปัก
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ MDB
เพื่อใช้งานที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.มีนบุรีการแพทย์
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง สายเคเบิล ADSS
Optical Fiber Cable 12,24,48 Cores
(Aerial) บริเวณ วงเวียนบางเขน
(ตรงข้ามสำนักงานเขตบางเขน)

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 - สถานีย่อยไฟฟ้า

จำกัด

[2019-01-18]

ราคา 103,875.60 บาท

30,495.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

30,495.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 30,495.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254742
[2019-01-21]

18,190.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

51,360.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

18,190.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 18,190.00 บาท
51,360.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 51,360.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254749
[2019-01-21]
130254752
[2019-01-21]

34,240.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

34,240.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 34,240.00 บาท
121,566.98 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 121,566.98 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

497,550.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 497,550.00 บาท

spec

130254753
[2019-01-21]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
สายเคเบิล ADSS
Optical Fiber
Cable 12,24,48
Cores (Aerial)
บริเวณ
วงเวียนบางเขน
(ตรงข้ามสำนักงานเข
ตบางเขน)
[2019-01-21]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 สถานีย่อยไฟฟ้า

121,566.98

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

497,550.00

อื่น ๆ

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด
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62

จ้างงานติดตั้งสาย ADSS Optical Fiber
Cable 24 Cores บริเวณ ถนนราชพฤกษ์,
ถนนกรุงธนบุรี

211,317.51

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

211,317.51 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 211,317.51 บาท

63

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC
บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว หน้าบริษัทเอกไทยจำกัด
ฝั่งมูลนิธิร่วมกตัญญู

335,294.13

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

335,294.13 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 335,294.13 บาท

64

จ้างบำรุงรักษาสายส่ง 115 kV วงจร
BOT-791 และ BOT-796 เพื่อใช้งานที่
บจก.ซีแอนด์จี เอนไวรอนเมนทอล
โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย)
จ้างรื้อถอน 69 kV Terminator
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้งานที่ สถานีย่อย ทอท.ที่
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5
สถานที่
จ้างทดสอบรีเลย์ป้องกันกระแสเกินของ ACB

93,304.00

ตกลงราคา หจก.มานา
เมนเทนแนนซ์

93,304.00 หจก.มานา เมนเทนแนนซ์
ราคา 93,304.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-01-21]
จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 24 Cores
บริเวณ
ถนนราชพฤกษ์,
ถนนกรุงธนบุรี
[2019-01-21]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC
บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว
หน้าบริษัทเอกไทยจำ
กัด
ฝั่งมูลนิธิร่วมกตัญญู
[2019-01-21]
130254916
[2019-01-22]

316,078.00

ตกลงราคา หจก.มานา
เมนเทนแนนซ์

310,086.00 หจก.มานา เมนเทนแนนซ์
ราคา 310,086.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130254918
[2019-01-22]

174,624.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

43,335.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

174,624.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 174,624.00 บาท
43,335.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด

130254926
[2019-01-22]
130254948

65

66
67

spec
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68
69
70

71

72

73
74
75
76
77

จำนวน 2 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงและ Medium
Switchgear จำนวน 3 สถานที่
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าแรงกลาง 12/24 kV
เพื่อใช้งานที่ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
บมจ.อิตาเลียน-ไทย ดีเวล๊อปเมนต์
ย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณสถานี GI
สถานีกรุงธนบุรี
จ้างรื้อถอนและติดตั้ง Circuit Breaker
ขนาด 800 A และ Copper Busbar
เพื่อใช้งานที่ บจก.กรุงเทพริมน้ำ
ซท้อ Cable Type Nyy ที่ ที่ 598
เขตการเดินรถที่ 8 ถ.กำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ซื้อ Cable Type IEC01 ที่ ที่
โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.สยามร่วมมิตร (โรงงาน 3)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.สยามร่วมมิตร (โรงงาน 1)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.สยามร่วมมิตร (โรงงาน 2)

67,945.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

438,736.38
62,614.31

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

60,990.00

วิธีฉุกเฉิน บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

12,091.00
41,302.00
24,182.00
10,807.00

ราคา 43,335.00 บาท
67,945.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 67,945.00 บาท
438,736.38 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 438,736.38 บาท
59,706.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 59,706.00 บาท

60,990.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 60,990.00 บาท

และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-01-22]
130254960
[2019-01-22]
130255023
[2019-01-23]
130255027
[2019-01-23]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255150
[2019-01-23]

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

165,015.40 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 165,015.40 บาท

spec

130255050
[2019-01-23]

ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์

151,032.11 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 151,032.11 บาท
12,091.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น
ราคา 12,091.00 บาท
41,302.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น
ราคา 41,302.00 บาท
24,182.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น
ราคา 24,182.00 บาท
10,807.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น
ราคา 10,807.00 บาท

spec

130255045
[2019-01-23]
130255178
[2019-01-24]
130255180
[2019-01-24]
130255184
[2019-01-24]
130255186
[2019-01-24]

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น
ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น
ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น
ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
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78

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.ติวานนท์ ปทุมธานี (หน้า สนง.ขนส่งนนทบุรี)

114,800.30

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

114,800.30 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 114,800.30 บาท

spec

79

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี (หน้า
FRESHY HUB)

144,362.26

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

144,362.26 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 144,362.26 บาท

spec

80

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC
บริเวณ พื้นที่การไฟฟ้านครหลวง
เขตบางใหญ่

147,353.98

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

147,353.98 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 147,353.98 บาท

spec

81

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
สถานีย่อยไฟฟ้า

497,550.00

อื่น ๆ

82

ซื้อสายไฟฟ้าชนิด XLPE 12/20kV ขนาด 1
x 240 Sq.mm. ที่
สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสี

797,364.00

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด
วิธีคัดเลือก บริษัท ดับบลิวซี แอนด์
(มาตรา 7) เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

spec
497,550.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 497,550.00 บาท
734,440.00 บริษัท ดับบลิวซี แอนด์ เอ็ม spec
กรุ๊ป จำกัด
ราคา 734,440.00 บาท

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ติวานนท์ ปทุมธานี (หน้า
สนง.ขนส่งนนทบุรี)
[2019-01-24]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถนนกรุงธนบุรี (หน้า
FRESHY HUB)
[2019-01-24]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC
บริเวณ
พื้นที่การไฟฟ้านครหล
วง เขตบางใหญ่
[2019-01-24]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
สถานีย่อยไฟฟ้า
[2019-01-24]
130255215
[2019-01-24]
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83
84
85

86

แดง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดกาหลง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีอุดม

90,488.83
129,699.57
85,600.00

ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
ม
ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

85,600.00 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
ราคา 85,600.00 บาท
109,855.00 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ราคา 109,855.00 บาท
75,000.00 นายธนวัฒน์ โชติภัทรวรรธน์
ราคา 75,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255301
[2019-01-25]
130255302
[2019-01-25]
130255318
[2019-01-25]

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีอุดม
[2019-01-25]
จ้างงานรื้อย้าย
ซ่อมแซมสาย ADSS
Optical Fiber
Cable 12 Cores
(Aerial) บริเวณ
วงจรตาข่ายวัดเลียบ
[2019-01-25]
130255356
[2019-01-25]

484,048.74

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

484,048.74 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 484,048.74 บาท

spec

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

183,226.80 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 183,226.80 บาท

spec

155,150.00 บจก.แอร์พลัส แอ๊พพลาย
ราคา 155,150.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

87

จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 12 Cores (Aerial) บริเวณ
วงจรตาข่ายวัดเลียบ

183,226.80

88

จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

155,150.00

ตกลงราคา บจก.แอร์พลัส
แอ๊พพลาย
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89

90

91

92

93

94

95
96

จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย
พร้อมระบบประกอบอาคาร
สำหรับสถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
การประปานครหลวง
จ้างก่อสร้างประตูรั้วพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ที่ ทอ.6 บมจ.ท่าอากาศยานไทย
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
จ้างปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตพร้อมเดินสายและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
บริเวณปากซอยเศรษฐกิจ 48
ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กทม. 10160
ซื้อตู้ Relay ที่
สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสี
แดง
ซื้อ ท่อร้อยสาย , WIRE WAY ที่
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

32,330,050.0
0

จ้างลากสายไฟฟ้าใต้ดิน 24kV
พร้อมเข้าหัวสาย เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลศิริราช
ซื้อพร้อมติดตั้งเบรกเกอร์และเดินสายป้อน ที่
กรมสุขภาพจิต
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยวิธีคัดเลือก

493,441.20

วิธีพิเศษ บจก.แท็คโก้
เจนเนอเรชั่น

60,669.00

ตกลงราคา บจก.วชิระ เทคโนโลจี
แอนด์ เซอร์วิส

35,934.29

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

ตกลงราคา บริษัท ทิมพาโน
อิเลคทริคอล จำกัด
ตกลงราคา บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด

13,670,300

ตกลงราคา หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง

ตกลงราคา บริษัท ผางาม อิเล็คทริค
จำกัด
9,949,459.2 วิธีคัดเลือก บริษัทพรีเมค ซิสเต็ม
(มาตรา 7) จำกัด

30,996,830.00 บจก.แท็คโก้ เจนเนอเรชั่น
ราคา 30,996,830.00 บาท

56,516.33 บจก.วชิระ เทคโนโลจี แอนด์
เซอร์วิส
ราคา 56,516.33 บาท
27,269.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 27,269.00 บาท

497,550.00 บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล
จำกัด
ราคา 497,550.00 บาท
168,626.65 บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด
ราคา 168,626.65 บาท
491,130.00 หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 491,130.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ฝธค./รฟ.5/001/256
2
[2019-01-28]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255548
[2019-01-29]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255593
[2019-01-29]

spec

130255629
[2019-01-29]

spec

130255646
[2019-01-29]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255696
[2019-01-30]

288,900.00 บริษัท ผางาม อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 288,900.00 บาท
9,421,350 บริษัทพรีเมค ซิสเต็ม จำกัด spec
ราคา 9,421,350 บาท

130255752
[2019-01-30]
ฝบฟ.(บพ.3)003/256
2
[2019-01-30]
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97

98
99

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.) และ ตู้ MDB เพื่อใช้งานที่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับใช้งานที่
สถาบันราชานุกูล

100 ซื้อพร้อมติดตั้งอัตโนมัติ ที่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
101 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24 Cores (Aerial) บริเวณ
ซอยกำนันแม้น 14/1 เอกชัย 36

102 Electrolytic Copper Cathode

32,421.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

32,421.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 32,421.00 บาท

147,492.30

ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
141,240.00 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
ม
ราคา 141,240.00 บาท
1,551,500.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
1,518,865.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)
ราคา 1,518,865.00 บาท
ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
104,776.54

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

244,709.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 244,709.00 บาท
104,776.54 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 104,776.54 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255812
[2019-01-31]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255816
[2019-01-31]
ฝธค./รฟ.1/002/256
2
[2019-01-31]
130255846
[2019-01-31]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24
Cores (Aerial)
บริเวณ
ซอยกำนันแม้น 14/1
เอกชัย 36
[2019-02-01]
MP2-8961-WBA
[2019-02-04]

spec
spec

567,285,163.50 458,104,769, วิธีประกวดราค Venine Copper Co., 458,056,760.1 Venine Copper Co., Ltd., spec
46
า
Ltd., Thailand
0 Thailand
Phelps Dodge
474,237,419.9 ราคา 458,056,760.10 บาท
International
4
(Thailand) Ltd.,
Thailand
Bangkok Cable Co., 474,322,440.0
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Ltd., Thailand

0
วันที่ 12-03-2019
เวลา 09:45:23
พิมพ์โดย อดิศร
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