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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
MEA.HH.04 - MEA.HH.06, MEA.HH.06 MEA.HH.08, MEA.HH.08 - Riser.02

254,232.00

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

254,232.00 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 254,232.00 บาท

spec

2

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ฝั่งขาออกตรงข้าม กฟน.เขตบางพลี

449,400.00

อื่น ๆ

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

449,400.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 449,400.00 บาท

spec

3

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี
จำนวน 3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB และตู้ DB จำนวน 3
สถานที่

127,116.00

4

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

87,740.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ตกลงราคา บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์
รีเลย์
ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

127,116.00 บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 127,116.00 บาท
87,740.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 87,740.00 บาท

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
MEA.HH.04 MEA.HH.06,
MEA.HH.06 MEA.HH.08,
MEA.HH.08 Riser.02
[2019-02-01]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ฝั่งขาออกตรงข้าม
กฟน.เขตบางพลี
[2019-02-01]
130255913
[2019-02-01]
130255916
[2019-02-01]
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5

จ้างรื้อถอนระบบไฟฟ้าและปรับปรุงห้องควบ
คุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้งานที่
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภายในบริเวณอาคารปฏิบัติการสำหรับติดตั้ง
เครื่องแยกสารวุ้นจากธรรมชาติ
จ้างงานติดตั้งท่อ Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 42 - ราชวิถีซอย 36 ถนนราชวิถี

139,100.00

ตกลงราคา หจก.ฟลอร่า อิเลคทริค

139,100.00 หจก.ฟลอร่า อิเลคทริค
ราคา 139,100.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255919
[2019-02-01]

41,591.37

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

40,660.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 40,660.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130255918
[2019-02-01]

249,153.78

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

249,153.78 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 249,153.78 บาท

8

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ถนนพหลโยธิน (แยกเกษตร)

401,166.54

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

401,166.54 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 401,166.54 บาท

9

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนรามคำแหง (ใกล้ซอยรามคำแหง 70)

115,734.41

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

115,734.41 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 115,734.41 บาท

6

7

จ้างงานติดตั้งท่อ
Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 42 ราชวิถีซอย 36
ถนนราชวิถี
[2019-02-01]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ถนนพหลโยธิน
(แยกเกษตร)
[2019-02-01]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
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10

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ถนนคุ้มเกล้า (หน้าซอยคุ้มเกล้า 21-27)

11

Aluminum Ingot

12

Electrolytic Copper Cathode

13

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า 24 kV เพื่อใช้งานที่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

14
15

246,477.71

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

89,154,711.20 74,917,940.0 วิธีประกวดราค บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
8
า e-Auction อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำกัด

246,477.71 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 246,477.71 บาท

spec
74,243,773.28 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จำกัด
ราคา 74,243,773.28 บาท
567,285,163.50 458,104,769. วิธีประกวดราค บริษัท วีนายน์ คอปเปอร์ 458,056,760.1 บริษัท วีนายน์ คอปเปอร์
spec
46
า e-Auction จำกัด
0 จำกัด
ราคา 458,056,760.10 บาท
139,200.00 ตกลงราคา บจก.ผางาม อิเล็คทริค
ถูกต้องตามข้อกำหนด
110,226.05 บจก.ผางาม อิเล็คทริค
และราคาต่ำสุด
ราคา 110,226.05 บาท
267,500.00 ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน
ถูกต้องตามข้อกำหนด
267,500.00 บจก.สายใต้ดิน
และราคาต่ำสุด
ราคา 267,500.00 บาท
69,694.05 ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
ถูกต้องตามข้อกำหนด
67,410.00 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
และราคาต่ำสุด
ม
ราคา 67,410.00 บาท

บริเวณ
ถนนรามคำแหง
(ใกล้ซอยรามคำแหง
70)
[2019-02-01]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนคุ้มเกล้า
(หน้าซอยคุ้มเกล้า
21-27)
[2019-02-01]
MP2-8965-WBA
[2019-02-04]

MP2-8961-WBA
[2019-02-04]
130256088
[2019-02-05]
130256098
[2019-02-05]
130256109
[2019-02-05]
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16

17

18

19
20

21
22
23

24
25

จ้างทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Test
Trip Unit) เพื่อใช้งานที่ บริษัท
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ
24kV และแผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
เพื่อใช้งานที่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี
จำกัด (มหาชน)
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์แรง
ต่ำ Main Distribution Board (MDB)
และหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย จำนวน
3 สถานที่
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (แรงต่ำ)
ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ อาคารวิจัยเคมี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ พร้อมทดสอบ
Main Distribution Board เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์
จ้างบำรุงรักษาสวิตช์ตัดตอนแรงกลางและรีเ
ลย์ จำนวน 2 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2

18,725.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

18,725.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 18,725.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256153
[2019-02-05]

63,023.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

63,023.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 63,023.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256158
[2019-02-05]

70,620.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

60,027.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 60,027.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256167
[2019-02-05]

614,618.83
162,640.00

วิธีคัดเลือก บจก.ที.ซี.เอส 888
(มาตรา 7)
ตกลงราคา หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง

422,436.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 422,436.00 บาท
162,640.00 หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 162,640.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256185
[2019-02-06]
130256188
[2019-02-06]

105,930.00

ตกลงราคา นายสมยศ แซ่จาง

32,635.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

99,000.00 นายสมยศ แซ่จาง
ราคา 99,000.00 บาท
32,635.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 32,635.00 บาท
16,692.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 16,692.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256262
[2019-02-07]
130256263
[2019-02-07]
130256267
[2019-02-07]

24,610.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 24,610.00 บาท
24,075.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด

130256269
[2019-02-07]
130256271

16,692.00

24,610.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

24,075.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส
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26
27

28
29

30
31

32

33

34

สถานที่
จ้างเปลี่ยน CT 1500/5 A เพื่อใช้งานที่
บจก.ศรีกรุงวัฒนา
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch และ Distribution
Transformer เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุดชาญอิสสระทาวเวอร์
จ้างปรับปรุงสายดินภายในอาคาร
เพื่อใช้งานที่ บจก.บอสตัน ปาร์ค
ซื้อCONV.TRANS.(SL) 500KVA 3P 24KV
240/416V พร้อมอุปกรณ์ Bushing Box
F/CONV.Trans. 500kVA ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ซื้อสายไฟฟ้า IEC01 ที่
โรงเรียนราชวินิตบาวงแก้ว
ซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและเดินสาย ที่ ที่
สำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ซื้อหมึกพิมพ์และชุดสร้างภาพ (DRUM) ที่
บท,รฟ.2, บสและกธป.
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินภายในท่อร้อยสายไ
ฟฟ้าใต้ดิน เพื่อใช้งานที่
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
จ้างงานติดตั้งท่อ Microduct บริเวณ
แยกถนนขาว - แยกซังฮี้ ถนนราชวิถี

ราคา 24,075.00 บาท
12,305.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 12,305.00 บาท
19,260.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 19,260.00 บาท

และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-02-07]
130256275
[2019-02-07]
130256282
[2019-02-07]

130256284
[2019-02-07]
130256349
[2019-02-07]

12,305.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

19,260.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

8,560.00

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น
ตกลงราคา บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค
อินดัสตรี จำกัด

8,560.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 8,560.00 บาท
spec
498,620.00 บริษัท เอส.พี.อีเล็คทริค
อินดัสตรี จำกัด
ราคา 498,620.00 บาท

ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์

255,979.95 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 255,979.95 บาท
167,294.50 บจก. ยูโร ทราโฟ
ราคา 167,294.50 บาท

spec

251,743.61 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จำกัด
ราคา 251,743.61 บาท
117,700.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 117,700.00 บาท

spec

130256596
[2019-02-11]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130256623
[2019-02-11]

ตกลงราคา บจก. ยูโร ทราโฟ

อื่น ๆ

117,700.00

258,275.53

บริษัท ริโก้
(ประเทศไทย) จำกัด

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

spec

258,275.53 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 258,275.53 บาท

130256533
[2019-02-08]
130256509
[2019-02-08]

จ้างงานติดตั้งท่อ
Microduct บริเวณ
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35

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ตรงข้ามลานจอดรถเอกชน กฟน.เขตบางพลี

468,039.40

อื่น ๆ

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

468,039.40 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 468,039.40 บาท

36

จ้างงานติดตั้งท่อ Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 36 - แยกการเรือน ถนนราชวิถี

247,143.25

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

247,143.25 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 247,143.25 บาท

37

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 1 - สถานีย่อยไฟฟ้า

419,119.00

อื่น ๆ

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

419,119.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 419,119.00 บาท

spec

38

จ้างปักเสา พาดสาย แรงดัน 24 kV
เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างงานติดตั้งท่อ Microduct บริเวณ
ถนนแยกซังฮี้ - ราชวิถีซอย 42 ถนนราชวิถี

128,400.00

120,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 120,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

39

280,238.35

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

spec

280,238.35 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 280,238.35 บาท

แยกถนนขาว แยกซังฮี้ ถนนราชวิถี
[2019-02-11]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ตรงข้ามลานจอดรถเอ
กชน กฟน.เขตบางพลี
[2019-02-11]
จ้างงานติดตั้งท่อ
Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 36 แยกการเรือน
ถนนราชวิถี
[2019-02-11]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 1 สถานีย่อยไฟฟ้า
[2019-02-11]
130256688
[2019-02-12]

จ้างงานติดตั้งท่อ
Microduct บริเวณ
ถนนแยกซังฮี้ -
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40

41

42
43
44

45

จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายใต้ดิน
สำหรับใช้งานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สำนักงานใหญ่)
จ้างก่อสร้างฐานเสาพร้อมติดตั้งและบรรจบส
ายโคมไฟถนนความสูง 9 เมตร เพื่อใช้งานที่
ถนนนวมินทร์ ปากซอย 147
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
ร.ร.อำนวยกนกศิริอนุสรณ์
จ้างงานซ่อมจ้างเหมา ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores (Node.ลาดพร้าว) บริเวณ
หน้าร้านชิตาเกาะ - ซ.โยธินพัฒนา

11,292,780.0
0

วิธีพิเศษ บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.

105,234.50

อื่น ๆ

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 - 4 แยกไฟแดง

497,550.00

อื่น ๆ

11,128,000.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 11,128,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

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

24,610.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 24,610.00 บาท
460,100.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 460,100.00 บาท
210,000.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 210,000.00 บาท
105,234.50 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 105,234.50 บาท

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

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

spec

24,610.00

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

469,997.50

วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)
ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

247,685.95

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

ราชวิถีซอย 42
ถนนราชวิถี
[2019-02-12]
ฝธค./รฟ.1/004/256
2
[2019-02-12]
130256819
[2019-02-12]
130256938
[2019-02-13]
130257031
[2019-02-14]
จ้างงานซ่อมจ้างเหมา
ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores
(Node.ลาดพร้าว)
บริเวณ
หน้าร้านชิตาเกาะ ซ.โยธินพัฒนา
[2019-02-14]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 4 แยกไฟแดง
[2019-02-14]
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46

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 31 (เชื่อมซอยพร้อมจิตร)

386,087.03

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

386,087.03 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 386,087.03 บาท

47

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,96 Cores (Aerial)
บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว N13
(ฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

167,284.87

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

167,284.87 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 167,284.87 บาท

48

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 15 (แยกซอยร่วมใจ)

101,349.27

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

101,349.27 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 101,349.27 บาท

49

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution

5,671.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

5,671.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ซอยสุขุมวิท
31
(เชื่อมซอยพร้อมจิตร)
[2019-02-14]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,96 Cores
(Aerial) บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขี
ยว N13
(ฝั่งมหาวิทยาลัยเกษต
รศาสตร์)
[2019-02-14]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ซอยสุขุมวิท
15 (แยกซอยร่วมใจ)
[2019-02-14]
130257147

page 8 / 16

แบบ สขร. ๑

50

51

52
53

54
55

56

Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.อินเตอร์เมดิคอล
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ LOAD
CENTER (LC) เพื่อใช้งานที่
บจก.อินเตอร์เมดิคอล
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด ซันพาเลช คอนโดมิเนียม
จ้างกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บจก.เอ.อี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์
จ้างซ่อม RING MAIN UNIT
อาคารศิลาบาตร เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
จ้างงานติดตั้งท่อ Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 42 - ราชวิถีซอย 36 ถนนราชวิถี

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ 4
แยกไฟแดง

ราคา 5,671.00 บาท

และราคาต่ำสุด

[2019-02-15]

7,704.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,704.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,704.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257159
[2019-02-15]

6,420.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

6,420.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 6,420.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257165
[2019-02-15]

12,412.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ชไนเดอร์
(ไทยแลนด์)

12,412.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 12,412.00 บาท
128,400.00 บจก.ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์)
ราคา 128,400.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257172
[2019-02-15]
130257176
[2019-02-15]

ตกลงราคา หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง

128,400.00

315,650.00
249,153.78

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
288,900.00 หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
และราคาต่ำสุด
ราคา 288,900.00 บาท
249,153.78 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 249,153.78 บาท

497,550.00

อื่น ๆ

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น

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

spec

130257208
[2019-02-15]
จ้างงานติดตั้งท่อ
Microduct บริเวณ
ราชวิถีซอย 42 ราชวิถีซอย 36
ถนนราชวิถี
[2019-02-18]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ 4
แยกไฟแดง

page 9 / 16

แบบ สขร. ๑

57

จำกัด
ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

ราคา 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
100,000.00 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
และราคาต่ำสุด
ราคา 100,000.00 บาท
297,265.26 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 297,265.26 บาท

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่บ้านคุณพชร บุญนาค
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ถนนกิ่งแก้ว (หน้าอีซูซุ มอเตอร์)

110,662.02
297,265.26

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

59

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial)
บริเวณ ซอยบางใหญ่ - บางคูลัด
ถนนกาญจนาภิเษก

110,516.02

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

60

จ้างตรวจสอบแก้ไขรอยรั่วซึมหม้อแปลง
69/3.3 kV Power Transformer
สำหรับใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน
(สำนักงานใหญ่)

103,790.00

ตกลงราคา นายวิกร ไชยวรโยธิน

90,000.00 นายวิกร ไชยวรโยธิน
ราคา 90,000.00 บาท

31,137.00

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น

31,137.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 31,137.00 บาท

58

61

110,516.02 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 110,516.02 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-02-18]
130257365
[2019-02-18]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนกิ่งแก้ว
(หน้าอีซูซุ มอเตอร์)
[2019-02-18]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
ซอยบางใหญ่ บางคูลัด
ถนนกาญจนาภิเษก
[2019-02-18]
130257370
[2019-02-18]

130257474
[2019-02-20]
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62

63

64
65

66

67

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่
บจก.บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี
จ้างเดินสายไฟฟ้าใต้ดินแรงดัน 24 kV
เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างสำรองไฟชั่วคราว เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลธนบุรี
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม.
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานที่
อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา
ภายในโรงพยาบาลตำรวจ
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,48 Cores (Aerial)
บริเวณ ตลาดลานบุญ ถนนลาดกระบัง

416,813.15

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น

416,813.15 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 416,813.15 บาท

130257477
[2019-02-20]

142,417.00

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

142,417.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 142,417.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257564
[2019-02-22]

95,230.00

ตกลงราคา นายวินัย พาดี

456,943.50

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

83,460.00 นายวินัย พาดี
ราคา 83,460.00 บาท
428,000.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 428,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257566
[2019-02-22]
130257567
[2019-02-22]

759,807.00

วิธีคัดเลือก บจก.พี.โอ.เอส.
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เซอร์วิส

692,290.00 บจก.พี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส
ราคา 692,290.00 บาท

130257647
[2019-02-22]

125,188.93

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

125,188.93 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 125,188.93 บาท

spec

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,48 Cores
(Aerial) บริเวณ
ตลาดลานบุญ
ถนนลาดกระบัง
[2019-02-22]
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68

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial)
บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว N.17.6
(หน้า สน.บางเขน)

101,828.69

อื่น ๆ

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

101,828.69 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 101,828.69 บาท

spec

69

จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 12,24 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนศรีวารีน้อย (คลองปากน้ำ คลองบางนา)

212,481.67

อื่น ๆ

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

212,481.67 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 212,481.67 บาท

spec

70

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.ประชาธิปก /
ซ.สะพานเหลือง

125,190.00

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

125,190.00 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 125,190.00 บาท

spec

71

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution

124,762.00

124,762.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 124,762.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขี
ยว N.17.6 (หน้า
สน.บางเขน)
[2019-02-22]
จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง
สาย ADSS Optical
Fiber Cable 12,24
Cores (Aerial)
บริเวณ
ถนนศรีวารีน้อย
(คลองปากน้ำ คลองบางนา)
[2019-02-22]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ประชาธิปก /
ซ.สะพานเหลือง
[2019-02-22]
130257714
[2019-02-25]
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72

73

74

75

76

77
78

Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
รัฐวิสาหกิจธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร
1 และอาคาร 2
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.ศรีกรุงวัฒนา
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ Main
Distribution Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ Main
Distribution Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.ยูไนเต็ดแมชชีนเนอรี่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด เทเวศร์แมนชั่น
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.กรุงเทพริมน้ำ
จ้างติดตั้งสายป้อน เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
จ้างรื้อถอน
และติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินตัวนำทองแดงฉนว

12,626.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,626.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,626.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257716
[2019-02-25]

3,424.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

3,424.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 3,424.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257718
[2019-02-25]

3,852.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

3,852.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 3,852.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257719
[2019-02-25]

7,062.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,062.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,062.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257723
[2019-02-25]

31,672.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

31,672.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 31,672.00 บาท

130257725
[2019-02-25]

39,701.50

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

196,880.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257730
[2019-02-25]
130257760
[2019-02-25]

35,026.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 35,026.00 บาท
196,880.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 196,880.00 บาท
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79

80

81

82

83

84

นครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน
มีชีลด์และเปลือกนอก แรงดัน 12/20 (24)
เควี ขนาด 240 ตร.มม. ระยะ 270
วงจร-เมตร (810 เมตร) เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ พร้อมทดสอบ
Main Distribution Board เพื่อใช้งานที่
บจก.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit และ Distribution Transformer
เพื่อใช้งานที่ บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ พร้อมทดสอบ
Ring main Unit และ Distribution
Transformer เพื่อใช้งานที่
บจก.โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภายในบริเวณอัฒจันทร์มีหลังคาโซนกลาง
สนามกีฬาตำรวจ ถนนวิภาวดี
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยโรงพ
ยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เวลาปฏิบัติงาน 00.00 - 08.00 น.

85,600.00

ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

75,000.00 นายธนวัฒน์ โชติภัทรวรรธน์ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 75,000.00 บาท

130257764
[2019-02-25]

61,632.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

61,632.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 61,632.00 บาท

130257775
[2019-02-25]

36,380.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

36,380.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 36,380.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257778
[2019-02-25]

42,265.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

42,265.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 42,265.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257784
[2019-02-25]

35,706.31

ตกลงราคา นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู

32,370.00 นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู
ราคา 32,370.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130257901
[2019-02-26]

224,700.00

ตกลงราคา นายสมเกียรติ เพ็งโสภา

210,000.00 นายสมเกียรติ เพ็งโสภา
ราคา 210,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258027
[2019-02-27]
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85

86

87
88
89

90

ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 62
ซื้อADSS Optical Fiber Cable 12 Fibers
จำนวน 4,000 เมตร

จ้างก่อสร้างฐานและปักเสาคอนกรีต 22
เมตร จำนวน 2 ต้น สำหรับติดตั้ง
Terminator 69 kV 1 ชุด ที่ สถานีย่อย
ทอท.ที่ 1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 2
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ เพื่อใช้งานที่
บมจ.เวชธานี
เช่าอุปกรณ์ 115kV CT จำนวน 12 ชุด
Ratio 2000/5 AC400 HAEFELY รุ่น
IOSK123 สำหรับใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู
เช่าอุปกรณ์ 115kV CVT จำนวน 9 ชุด
Ratio 69000:119.5/69 and 11935/69V
ยี่ห้อ NISSIN รุ่น WV115-10H
สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู
(ซอย1B)

136,960.00

อื่น ๆ

บริษัท คิม พาวเวอร์
จำกัด

136,960.00 บริษัท คิม พาวเวอร์ จำกัด
ราคา 136,960.00 บาท

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ซื้อADSS Optical
Fiber Cable 12
Fibers จำนวน 4,000
เมตร
[2019-02-28]
130258072
[2019-02-28]

192,600.00

ตกลงราคา บจก.ฐิติชัย

191,530.00 บจก.ฐิติชัย
ราคา 191,530.00 บาท

24,610.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

24,610.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

579,726.00

วิธีพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป
ระเทศไทย

ถูกต้องตามข้อกำหนด
24,610.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
และราคาต่ำสุด
ราคา 24,610.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
24,610.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
และราคาต่ำสุด
ราคา 24,610.00 บาท
579,726.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ไทย
ราคา 579,726.00 บาท

130258083
[2019-02-28]
130258086
[2019-02-28]
130258120
[2019-02-28]

635,580.00

วิธีพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป
ระเทศไทย

635,580.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ไทย
ราคา 635,580.00 บาท

130258121
[2019-02-28]

วันที่ 12-03-2019
เวลา 09:47:11
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