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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

จ้างก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับ
ปรุงลานหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาราชินี
จ้างลากสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อใช้งานที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
มหาราชินี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลลาดพร้าว อาคาร 1, 2
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main
Distribution Board พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่ บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ์
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB พร้อมทดสอบ
จำนวน 2 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช

2

3
4

5
6
7

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

99,510.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

96,300.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 96,300.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
130258239
[2019-03-01]

173,768.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

171,628.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 171,628.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258230
[2019-03-01]

22,898.00

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

22,898.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 22,898.00 บาท
97,263.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 97,263.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258202
[2019-03-01]
130258197
[2019-03-01]

37,257.40

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

13,781.60

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

52,002.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 52,002.00 บาท
37,257.40 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 37,257.40 บาท
13,781.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 13,781.60 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258193
[2019-03-01]
130258222
[2019-03-01]
130258208
[2019-03-01]

97,263.00

52,002.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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8

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บจก.ไทยเคมีภัณฑ์

54,035.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

9

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลง, ตู้ Main
Distribution Board และทดสอบชุด ACB
Trip Unit จำนวน 2 สถานที่
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,48 Cores (Aerial)
บริเวณ สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว N13
(ฝั่งธนาคาร ธกส พหลโยธิน)

46,742.95

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

10

11

25,787.00

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258205
[2019-03-01]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258227
[2019-03-01]
130258215
[2019-03-01]

124,554.42

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

124,554.42 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 124,554.42 บาท

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

189,604.00 บจก.ปิยพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 189,604.00 บาท
28,783.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด

12

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้านสี JOTON ตรงข้ามกฟน.
เขตบางพลี

449,400.00

13

จ้างติดตั้งท่อร้อยสายใต้ดินและเข้าหัวหม้อแ
ปลง เพื่อใช้งานที่ เกตเวย์บางซื่อ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main

199,216.88

14

54,035.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 54,035.00 บาท
46,742.95 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 46,742.95 บาท
25,787.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 25,787.00 บาท

28,783.00

ตกลงราคา บจก.ปิยพงษ์
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,48 Cores
(Aerial) บริเวณ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขี
ยว N13 (ฝั่งธนาคาร
ธกส พหลโยธิน)
[2019-03-01]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้านสี JOTON
ตรงข้ามกฟน.
เขตบางพลี
[2019-03-01]
130258292
[2019-03-04]
130258300

page 2 / 18

แบบ สขร. ๑

15

16

17

18
19
20

21

Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.), Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 3 สถานที่
จ้างก่อสร้างบ่อ Manhole และ Ductbank
12 kV และ 115 kV สำหรับใช้งานที่
สถานีย่อย ทอท.1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างทดสอบระบบควบคุมและทดสอบ
Commissioning อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
115/24 kV เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณ
ะ เพื่อใช้งานที่
หน้าป้อมยามสายตรวจลัดโพธิ์
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่กรมยุทธโยธาทหารบก
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่อาคาร 4 ภายใน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.1577 โฮมชอปปิ้ง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่

และราคาต่ำสุด

[2019-03-04]

17,126,955.00 หจก.สุนีย์การช่าง
ราคา 17,126,955.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

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

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ฝธค./รฟ.5/003/256
2
[2019-03-04]
130258347
[2019-03-04]

ราคา 28,783.00 บาท

17,228,070.0 วิธีคัดเลือก หจก.สุนีย์การช่าง
0
(มาตรา 7)
186,180.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

98,290.20

ตกลงราคา นายโย ทองดวง

90,000.00 นายโย ทองดวง
ราคา 90,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258351
[2019-03-04]

498,983.80

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

224,948.91

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

7,490.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

498,500.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 498,500.00 บาท
195,000.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 195,000.00 บาท
7,490.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,490.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258616
[2019-03-06]
130258621
[2019-03-06]
130258630
[2019-03-06]

6,741.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

6,741.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 6,741.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258631
[2019-03-06]
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22

23
24

บจก.บี ที ทาวเวอร์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลคามิลเลียน
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 - หน้าทางเข้าประตู 1

14,980.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

83,250.28

ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

492,200.00

อื่น ๆ

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

76,000.00 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ราคา 76,000.00 บาท
492,200.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 492,200.00 บาท

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

117,762.06 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 117,762.06 บาท

25

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ประชาธิปก(หน้าโรงเรียนศึกษานารี)

117,762.06

อื่น ๆ

26

จ้างพิมพ์แผ่นพับ โครงการ MEA ALL in
ONE SERVICE จำนวน 2,500 แผ่น
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ สำนักการระบายน้ำ
ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่
ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานที่

18,725.00

อื่น ๆ

27

28

14,980.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 14,980.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130258633
[2019-03-06]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

spec

130258635
[2019-03-06]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 หน้าทางเข้าประตู 1
[2019-03-06]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ประชาธิปก(หน้าโรง
เรียนศึกษานารี)
[2019-03-06]
130258813
[2019-03-08]
130259131
[2019-03-12]

289,749.36

หจก.สหายบล๊อกและกา
รพิมพ์
ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

18,725.00 หจก.สหายบล๊อกและการพิมพ์ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 18,725.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
267,500.00 บจก.สายใต้ดิน
และราคาต่ำสุด
ราคา 267,500.00 บาท

275,210.42

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

264,397.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 264,397.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259133
[2019-03-12]
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29

30
31

32
33
34

35
36
37

ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
ขาเข้าฝั่งเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานในนาม
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ภายในบริเวณ
598 เขตการเดินรถที่ 8 ถ.กำแพงเพชร 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดสาวชะโงก
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main
Distribution Board เพื่อใช้งานที่
บจก.ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างทดสอบ Trip Unit จำนวน 2 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main
Distribution Board เพื่อใช้งานที่
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Drop Fuse Cut
Out จำนวน 3 สถานที่
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
จ้างปรับปรุงและก่อสร้างฐานหม้อแปลงไฟฟ้
า และ Cable Trench สำหรับติดตั้ง
หม้อแปลง Pad-mounted จำนวน 2 ชุด ที่

268,313.49

ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.
อิเล็คตริคอล

95,054.90

ตกลงราคา นายโย ทองดวง

54,677.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

23,219.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

110,745.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

21,614.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

48,471.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

64,220.87

ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.
อิเล็คตริคอล
ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

196,880.00

254,660.00 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 254,660.00 บาท

130259132
[2019-03-12]

88,000.00 นายโย ทองดวง
ราคา 88,000.00 บาท
54,677.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 54,677.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259116
[2019-03-12]
130259114
[2019-03-12]

23,219.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 23,219.00 บาท
110,745.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 110,745.00 บาท
21,614.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 21,614.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259111
[2019-03-12]
130259107
[2019-03-12]
130259091
[2019-03-12]

45,300.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 45,300.00 บาท
60,990.00 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล
ราคา 60,990.00 บาท
189,925.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 189,925.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259084
[2019-03-12]
130259080
[2019-03-12]
130259127
[2019-03-12]
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38

39

สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร DATA CENTER
และอาคารภายใน สำหรับใช้งานที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 1

1,905,672

วิธีคัดเลือก บจก.อัยราวงษ์
(มาตรา 7)

492,200.00

อื่น ๆ

40

จ้างงานติดตั้ง Optical Fiber Cable (MEA
Communication) บริเวณ
ถนนทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 1006
(สถานีย่อยคลองร้อย)

441,718.47

อื่น ๆ

41

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนรามคำแหง (ตรงข้ามซอยรามคำแหง 35
IVS 12)

252,520.00

อื่น ๆ

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

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนดและราค ฝธค./รฟ.1/005/256
าต่ำที่สุด
2
[2019-03-12]
spec
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
492,200.00 บริษัท
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
หน้าทางเข้าประตู 1
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
[2019-03-13]
ราคา 492,200.00 บาท
จ้างงานติดตั้ง
441,718.47 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
Optical Fiber
จำกัด
Cable (MEA
ราคา 441,718.47 บาท
Communication)
บริเวณ
ถนนทางหลวงชนบทส
มุทรปราการ 1006
(สถานีย่อยคลองร้อย)
[2019-03-13]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
252,520.00 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
Optical Fiber
จำกัด
Cable (MEA
ราคา 252,520.00 บาท
Communication)
บริเวณ
ถนนรามคำแหง
(ตรงข้ามซอยรามคำแ
หง 35 IVS 12)
1,872,500 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 1,872,500 บาท

page 6 / 18

แบบ สขร. ๑

42

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node WPC
(ซอยเทียนทะเล)

106,893.00

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

106,893.00 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 106,893.00 บาท

43

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ซอยพร้อมจิตร (ใกล้บ้านสิริ 31)

189,132.13

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

189,132.13 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 189,132.13 บาท

44

ซื้อเครื่อง Fusion Splice จำนวน 1 เครื่อง

240,215.00

อื่น ๆ

บริษัท ดิจิตอล
อินสทรูเมนท์ จำกัด

240,215.00 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ spec
จำกัด
ราคา 240,215.00 บาท

45

จ้างรื้อถอน Duct Bank
งานย้ายแนวท่อร้อยสายไฟฟ้าและงานตกแต่
งผนังด้วยสี เพื่อใช้งานที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main

199,983.00

ตกลงราคา บจก.สยามเอ็กเทนด์

199,983.00 บจก.สยามเอ็กเทนด์
ราคา 199,983.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-03-13]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ Node
WPC
(ซอยเทียนทะเล)
[2019-03-13]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ซอยพร้อมจิตร
(ใกล้บ้านสิริ 31)
[2019-03-13]
ซื้อเครื่อง Fusion
Splice จำนวน 1
เครื่อง
[2019-03-13]
130259195
[2019-03-13]

67,410.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

67,410.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 67,410.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259196
[2019-03-13]

46

spec
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47

48

49
50

51

52
53

distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคาร H,R,D1,F,D,E
และ N
จ้างทำสีหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Dry Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.วอเตอร์เกท โฮเต็ล
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง)
จ้างทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ
115/24 kV เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.เอกปกรณ์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนละมูลรอดศิริ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่

98,279.50

ตกลงราคา บจก.เอ็นเอสที
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เทรด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259201
[2019-03-13]

13,268.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259203
[2019-03-13]

68,994.84

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

63,500.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 63,500.00 บาท
193,135.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 193,135.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259206
[2019-03-13]
130259210
[2019-03-13]

193,135.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

5,243.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

5,243.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 5,243.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259215
[2019-03-13]

49,565.61

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

4,494.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

44,940.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 44,940.00 บาท
4,494.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,494.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259217
[2019-03-13]
130259221
[2019-03-13]

97,370.00 บจก.เอ็นเอสที เอ็นจีเนียริ่ง
แอนด์ เทรด
ราคา 97,370.00 บาท
13,268.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 13,268.00 บาท
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54

55

56

57

บจก.กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ
จ้างขนย้ายหม้อแปลง ยี่ห้อ ABB ขนาด
115/24 kV 36/48/60 MVA จำนวน 1 ลูก
เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
โรงงานบางพลี
จ้างงานโยธาและงานเดินสายไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อใช้งานที่
ทางเข้าหน้าโครงการศุภาลัยปาร์ค
สถานีตลาดพลู
ซื้อเครื่อง OTDR จำนวน 1 เครื่อง

58

ซื้อADSS Optical Fiber Cable 48 Fibers
จำนวน 4,000 เมตร

59

จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ
หน้าซอย บางนา-ตราด 20

75,709.99

ตกลงราคา หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส

306,876.00

ตกลงราคา หจก.ท.ล.ขนส่ง

310,300.00

ตกลงราคา บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.

321,000.00

100,419.50

อื่น ๆ

บริษัท แอ็ดวานเทก
เทคโนโลยี่ จำกัด

อื่น ๆ

บริษัท สยามไฟเบอร์
อ๊อพติคส์ จำกัด

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

73,295.00 หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส
ราคา 73,295.00 บาท
286,800.00 หจก.ท.ล.ขนส่ง
ราคา 286,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259223
[2019-03-13]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259306
[2019-03-14]

299,600.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 299,600.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259346
[2019-03-14]

321,000.00 บริษัท แอ็ดวานเทก เทคโนโลยี่ spec
จำกัด
ราคา 321,000.00 บาท
320,572.00 บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ spec
จำกัด
ราคา 320,572.00 บาท

100,419.50 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 100,419.50 บาท

spec

ซื้อเครื่อง OTDR
จำนวน 1 เครื่อง
[2019-03-14]
ซื้อADSS Optical
Fiber Cable 48
Fibers จำนวน 4,000
เมตร
[2019-03-14]
จ้างงานรื้อย้าย
ซ่อมแซม ADSS
Optical Fiber
Cable แบบ
Overhead บริเวณ
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60

จ้างงานติดตั้งสาย ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores บริเวณ
อผศ.รพ.ทหารผ่านศึก

240,473.94

อื่น ๆ

บริษัท ภูมิพัฒน์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

240,473.94 บริษัท ภูมิพัฒน์ เน็ตเวิร์ค
จำกัด
ราคา 240,473.94 บาท

spec

61

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC
บริเวณ ถนนเจริญนคร ตัดกรุงธนบุรี

224,772.76

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

224,772.76 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 224,772.76 บาท

spec

62

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ถนนติวานนท์ (ใกล้ร้าน เดอะแฮททริก)

105,414.26

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

105,414.26 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 105,414.26 บาท

63

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node RN
(ถนนสุขสวัสดิ์ , ถนนประชาอุทิศ)

139,159.92

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

139,159.92 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 139,159.92 บาท

spec

หน้าซอย
บางนา-ตราด 20
[2019-03-15]
จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores
บริเวณ
อผศ.รพ.ทหารผ่านศึก
[2019-03-15]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC
บริเวณ
ถนนเจริญนคร
ตัดกรุงธนบุรี
[2019-03-15]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนติวานนท์
(ใกล้ร้าน
เดอะแฮททริก)
[2019-03-15]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
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ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส
ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส

22,577.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 22,577.00 บาท
45,475.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 45,475.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

Cable บริเวณ Node
RN (ถนนสุขสวัสดิ์ ,
ถนนประชาอุทิศ)
[2019-03-15]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ Node
BGD (ถนนบางกระดี่)
[2019-03-15]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ Node
RN (ถนนสุขสวัสดิ์)
[2019-03-15]
130259484
[2019-03-15]
130259487
[2019-03-15]

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

48,043.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 48,043.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259497
[2019-03-15]

64

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node BGD
(ถนนบางกระดี่)

128,400.00

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

128,400.00 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 128,400.00 บาท

spec

65

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node RN
(ถนนสุขสวัสดิ์)

150,431.30

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

150,431.30 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 150,431.30 บาท

spec

66

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.ไอ.พี.เทรดดิ้ง
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.บอสตัน ปาร์ค
(โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงล์)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer (TR.), Main Distribution
Board (MDB) และ Distribution Board
(DB ตามชั้น) จำนวน 3 สถานที่

22,577.00

67

68

45,475.00

48,043.00
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69
70
71

72
73

74
75

76

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดโคธาราม
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง
จ้างเปลี่ยนชุดโอริงและวัสดุประกอบสำหรับ
Mechanism drive GIS 69 kV เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ประจำชั้น
เพื่อใช้งานที่ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดหนองปรือ
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 6
เพื่อใช้งานที่ กรมเจ้าท่า
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 15 (แยกซอยร่วมใจ)

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2

47,064.76
83,676.14

ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
ม
ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

385,200.00

ตกลงราคา บจก.เอบีบี

414,090.00

ตกลงราคา บจก.๕๕ วิศวกรรม

53,274.23

ตกลงราคา หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส

86,584.40

ตกลงราคา หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง

101,394.27

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

406,065.00

อื่น ๆ

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

45,037.37 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
ราคา 45,037.37 บาท
81,179.83 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 81,179.83 บาท
385,200.00 บจก.เอบีบี
ราคา 385,200.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259501
[2019-03-15]
130259503
[2019-03-15]
130259504
[2019-03-15]

409,810.00 บจก.๕๕ วิศวกรรม
ราคา 409,810.00 บาท
50,825.00 หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส
ราคา 50,825.00 บาท
85,600.00 หจก.วิทภัทร เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 85,600.00 บาท
101,394.27 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
จำกัด
ราคา 101,394.27 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130259561
[2019-03-18]
130259617
[2019-03-19]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

406,065.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 406,065.00 บาท

spec

130259621
[2019-03-19]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ซอยสุขุมวิท
15 (แยกซอยร่วมใจ)
[2019-03-19]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2
[2019-03-19]
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77

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 20

ตกลงราคา บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

479,071.10 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 479,071.10 บาท

spec

78

จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable
24,48 Cores บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

452,396.00

อื่น ๆ

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

452,396.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 452,396.00 บาท

spec

79

ซื้อADSS Optical Fiber Cable 12 Fibers
จำนวน 4,000 เมตร

134,820.00

อื่น ๆ

บริษัท สยามไฟเบอร์
อ๊อพติคส์ จำกัด

134,820.00 บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ spec
จำกัด
ราคา 134,820.00 บาท

80

ซื้อตู้ FDF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (24
FIBERS) จำนวน 60 ชุด

276,060.00

อื่น ๆ

บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค
จำกัด

276,060.00 บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด spec
ราคา 276,060.00 บาท

81

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
กรมวิชาการเกษตร ภายใน
อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเ
ทคโนโลยี

113,259.39

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

101,650.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 101,650.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ปากซอยจรัญสนิทวงศ์
20
[2019-03-19]
จ้างงานติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable 24,48 Cores
บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเข
ตคลองเตย
[2019-03-19]
ซื้อADSS Optical
Fiber Cable 12
Fibers จำนวน 4,000
เมตร
[2019-03-19]
ซื้อตู้ FDF
พร้อมอุปกรณ์ประกอ
บ (24 FIBERS)
จำนวน 60 ชุด
[2019-03-19]
130260038
[2019-03-21]
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82

83

84
85

86

87

88

89

90

จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน เมษายน 2562 เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จ้างทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Test
Trip Unit) ของอุปกรณ์ Air Circuit
Breaker เพื่อใช้งานที่ บจก.ฮีโน่ มอเตอร์ส
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โรงงาน 1
จ้างทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Test
Trip Unit) จำนวน 2 สถานที่
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์หม้อแปลงไ
ฟฟ้า และแผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
เพื่อใช้งานที่ บจก.สี่พระยาการพิมพ์
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ บจก.ฮีโน่ มอเตอร์ส
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โรงงาน 1
จ้างทำความสะอาดอุปกรณ์ลูกถ้วยบนเสาคอ
นกรีตแรงดันกลาง เพื่อใช้งานที่
บจก.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ้างทำความสะอาดอุปกรณ์ลูกถ้วยบนเสาคอ
นกรีตแรงดันกลาง เพื่อใช้งานที่ บจก.ฮีโน่
มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
โรงงาน 1
จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าวงจรย่อยสำหรับเครื่องป
รับอากาศและติดตั้งตู้ Panel Board
เพื่อใช้งานที่ กรมสุขภาพจิต
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load

85,600.00

ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

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

130260100
[2019-03-22]

71,904.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

71,904.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 71,904.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260146
[2019-03-25]

21,935.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

37,022.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

21,935.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 21,935.00 บาท
37,022.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 37,022.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260147
[2019-03-25]
130260152
[2019-03-25]

78,645.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

78,645.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 78,645.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260158
[2019-03-25]

53,350.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

50,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 50,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260161
[2019-03-25]

32,100.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

30,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 30,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260166
[2019-03-25]

117,115.78

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

109,454.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 109,454.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260171
[2019-03-25]

32,100.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

32,100.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด

130260175
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91

92

93
94

95

Break Switch เพื่อใช้งานที่ บจก.ฮีโน่
มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
โรงงาน 1
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่แผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้งานที่
บจก.ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) โรงงาน 1
จ้างทดสอบน้ำมันในหม้อแปลงไฟฟ้า
ระดับแรงดันไฟฟ้า 24kV เพื่อใช้งานที่
บจก.ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) โรงงาน 1
จ้างเดินสายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 39 (หน้าบริษัท ไบร์โอฟาร์ม
เคมิคัลส์)

ซื้อADSS Optical Fiber Cable 24 Fibers
จำนวน 12,000 เมตร

ราคา 32,100.00 บาท

และราคาต่ำสุด

[2019-03-25]

96,514.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

92,127.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 92,127.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260181
[2019-03-25]

13,482.00

ตกลงราคา บจก.อินซูเลชั่น
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนซัลแทนท์

13,482.00 บจก.อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
แอนด์ คอนซัลแทนท์
ราคา 13,482.00 บาท

130260185
[2019-03-25]

114,581.43

ตกลงราคา บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.

233,449.39

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

537,996.00

อื่น ๆ

บริษัท สยามไฟเบอร์
อ๊อพติคส์ จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
112,885.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
และราคาต่ำสุด
ราคา 112,885.00 บาท
233,449.39 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 233,449.39 บาท

537,996.00 บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ spec
จำกัด
ราคา 537,996.00 บาท

130260191
[2019-03-25]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ซอยสุขุมวิท
39 (หน้าบริษัท
ไบร์โอฟาร์ม เคมิคัลส์)
[2019-03-26]
ซื้อADSS Optical
Fiber Cable 24
Fibers จำนวน
12,000 เมตร
[2019-03-26]
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96

จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable
24,48 Cores บริเวณ ห้องคอนโทรลชั้น
B1-25 - ห้องคอนโทรลชั้นบาโคนี่
(กฟน.เขตคลองเตย)

299,498.35

97

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ภายใน
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Main
Distribution Board พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
จ้างงานติดตั้งสาย ADSS OFC 12Cores
บริเวณ ถนน 345

395,987.20

109,140.00

98

99

100 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพระราม 2 (ปากซอยบางกระดี่)

อื่น ๆ

299,498.35 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 299,498.35 บาท

spec

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

340,000.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 340,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

109,140.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 109,140.00 บาท

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

219,339.30

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

219,339.30 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 219,339.30 บาท

spec

362,731.07

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

362,731.07 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 362,731.07 บาท

จ้างงานติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable 24,48 Cores
บริเวณ
ห้องคอนโทรลชั้น
B1-25 ห้องคอนโทรลชั้นบาโ
คนี่
(กฟน.เขตคลองเตย)
[2019-03-26]
130260452
[2019-03-27]
130260461
[2019-03-27]

จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS OFC 12Cores
บริเวณ ถนน 345
[2019-03-27]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนพระราม
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101 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ด้านหน้า ฟขธ.

301,654.40

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

301,654.40 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 301,654.40 บาท

spec

102 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ส/ต.แจ้งวัฒนะ

258,726.00

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

258,726.00 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 258,726.00 บาท

spec

103 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
คลองมหาสวัสดิ์ ถนนกาญจนาภิเษก

431,287.04

อื่น ๆ

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

431,287.04 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 431,287.04 บาท

spec

104 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
MAXVALU ถนนชิดลม

107,856.00

อื่น ๆ

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

107,856.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 107,856.00 บาท

spec

105 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 - อาคาร 10

405,316.00

อื่น ๆ

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

405,316.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 405,316.00 บาท

spec

106 จ้างตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่

16,050.00

ตกลงราคา บมจ.อาซีฟา

16,050.00 บมจ.อาซีฟา

ถูกต้องตามข้อกำหนด

2 (ปากซอยบางกระดี่)
[2019-03-27]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ด้านหน้า ฟขธ.
[2019-03-27]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ส/ต.แจ้งวัฒนะ
[2019-03-27]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
คลองมหาสวัสดิ์
ถนนกาญจนาภิเษก
[2019-03-27]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
MAXVALU
ถนนชิดลม
[2019-03-27]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 อาคาร 10
[2019-03-27]
130260586
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีแบริ่ง
107 จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial)
บริเวณ ถนนกัลปพฤกษ์ ข้างตลาดสำเพ็ง 2

103,345.95

อื่น ๆ

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

ราคา 16,050.00 บาท
103,345.95 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 103,345.95 บาท

และราคาต่ำสุด
spec

108 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ประตูทางออกถนนสุนทรโกษา

340,581.00

อื่น ๆ

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

340,581.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 340,581.00 บาท

spec

109 จ้างติดตั้งสายป้อนอากาศ 3.3kV ชั่วคราว
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 วงจร ที่
สถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
การประปานครหลวง
110 จ้างทำความสะอาดอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย
สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลศิริราช

181,900.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

140,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 140,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-03-28]
จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง
สาย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนกัลปพฤกษ์
ข้างตลาดสำเพ็ง 2
[2019-03-28]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ประตูทางออกถนนสุน
ทรโกษา
[2019-03-28]
130260683
[2019-03-29]

153,010.00

ตกลงราคา นางสาวณัฐวรรณ รักกูล

132,000.00 นางสาวณัฐวรรณ รักกูล
ราคา 132,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130260748
[2019-03-29]
วันที่ 18-04-2019
เวลา 09:45:24
พิมพ์โดย อดิศร
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