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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

จ้างงานติดตั้งสาย ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนมิตรไมตรี, ถนนประชาสำราญ

344,747.58

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

344,747.58 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 344,747.58 บาท

2

จ้างงานติดตั้งสาย ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนมิตรไมตรี, ถนนผดุงพันธ์

301,264.92

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

301,264.92 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 301,264.92 บาท

3

จ้างงานติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical
Fiber Cable 48 Cores (Aerial) บริเวณ
ส/ย.เมืองใหม่ - ศูนย์ฝึกบางพลี

287,277.88

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

287,277.88 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 287,277.88 บาท

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนมิตรไมตรี,
ถนนประชาสำราญ
[2019-04-01]
จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนมิตรไมตรี,
ถนนผดุงพันธ์
[2019-04-01]
จ้างงานติดตั้งสายเคเ
บิล ADSS Optical
Fiber Cable 48
Cores (Aerial)
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4

จ้างงานติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical
Fiber Cable 48 Cores (Aerial) บริเวณ
ศูนย์ฝึกบางพลี - ส/ย.คลองร้อย

223,779.80

5

จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main
Distribution Board พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานในนาม บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
ซื้อClosure 24 Fibers จำนวน 60 ชุด

85,600.00

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี
คอร์ปอเรชั่น

34,454.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

482,807.77

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

6
7

8

9

จ้างบำรุงรักษา Distribution Transformer
และ Main Distribution Board จำนวน 4
สถานที่

147,660.00

127,223.00

อื่น ๆ

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค
จำกัด

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

223,779.80 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 223,779.80 บาท

85,600.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 85,600.00 บาท
34,454.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 34,454.00 บาท
480,000.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 480,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

147,660.00 บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด spec
ราคา 147,660.00 บาท

127,223.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 127,223.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

บริเวณ ส/ย.เมืองใหม่
- ศูนย์ฝึกบางพลี
[2019-04-01]
จ้างงานติดตั้งสายเคเ
บิล ADSS Optical
Fiber Cable 48
Cores (Aerial)
บริเวณ
ศูนย์ฝึกบางพลี ส/ย.คลองร้อย
[2019-04-01]
130260980
[2019-04-02]
130260988
[2019-04-02]
130261054
[2019-04-02]
ซื้อClosure 24
Fibers จำนวน 60
ชุด
[2019-04-02]
130261110
[2019-04-03]
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10

จ้างงานจ้างเหมาติดตั้ง LINK RMU บริเวณ
ส/ย.ประดิพัทธ์ - OFDF ถนนกำแพงเพชร 3

418,840.80

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

418,840.80 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 418,840.80 บาท

spec

11

จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable
(MEA) บริเวณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง

133,525.30

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

133,525.30 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 133,525.30 บาท

spec

12

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีอุดม (หน้าโรงแรมโนโวเทล)

436,091.34

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

436,091.34 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 436,091.34 บาท

spec

13

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่
ไปรษณีย์ลาดพร้าว
ซื้อสายไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ ที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

110,709.34

14

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
3,270,134.00 วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด

77,040.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 77,040.00 บาท
3,038,404.10 บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า spec
จำกัด
ราคา 3,038,404.10 บาท

จ้างงานจ้างเหมาติดตั้
ง LINK RMU บริเวณ
ส/ย.ประดิพัทธ์ OFDF
ถนนกำแพงเพชร 3
[2019-04-03]
จ้างงานติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหา
รลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง
[2019-04-03]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีอุดม
(หน้าโรงแรมโนโวเทล)
[2019-04-03]
130261137
[2019-04-03]
ฝธค.(รฟ.4)
002/2562
[2019-04-03]
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15

16
17

18

19

20

21

22

จ้างติดตั้งสาย Control Cable
ชนิดทนไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1
งาน ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่องสว่างศาลหลักเ
มือง เพื่อใช้งานที่ ศาลหลักเมือง กทม.
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้
า เพื่อใช้งานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา มหาราชินี
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์
Switchgear 24 kV เพื่อใช้งานที่
บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จ้างติดตั้งหัวสาย 24 kV Terminator Kit
พร้อมงานทดสอบก่อนการจ่ายไฟ ที่
สถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
การประปานครหลวง
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main
Distribution Board พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จ้างทำความสะอาดห้อง Local
และชุดอุปกรณ์ Indoor gas insulated
switchgear 69 kV เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air load

187,635.20

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

187,635.20 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 187,635.20 บาท

130261245
[2019-04-04]

69,550.00

ตกลงราคา นายอภิวัฒน์ ศศิโสภณ

66,340.00 นายอภิวัฒน์ ศศิโสภณ
ราคา 66,340.00 บาท
11,770.00 บจก.ทีจีที เอนจิเนียร์ริ่ง
ราคา 11,770.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261328
[2019-04-05]
130261387
[2019-04-05]

12,198.00

ตกลงราคา บจก.ทีจีที เอนจิเนียร์ริ่ง

201,695.00

ตกลงราคา บจก.ภัทรเมธากิจ

197,950.00 บจก.ภัทรเมธากิจ
ราคา 197,950.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261395
[2019-04-05]

184,254.00

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

168,525.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 168,525.00 บาท

130261398
[2019-04-05]

69,550.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

69,550.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 69,550.00 บาท

130261379
[2019-04-05]

11,770.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

11,770.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 11,770.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261366
[2019-04-05]

8,132.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด

130261363

8,132.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
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23

24

25

26
27

28

29

break switch, Distribution Transformer
(Oil Type) และ ตู้ Main distribution
board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.เอส อาร์
เพลส
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit, Distribution Transformer และ
Main Distribution Board เพื่อใช้งานที่
บจก.บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ (สำนักงานใหญ่)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.), Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 4 สถานที่
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
สถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
(วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม)
ซื้อเสาโคมไฟฟ้าสาธารณะสูง 12 เมตร ที่
บริเวณถนนหลวงแพ่ง
ซื้อสายไฟฟ้าและตู้กันน้ำชนิดแขวน
พร้อมสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) ที่
หน้าป้อมยามสายตรวจลัดโพธิ์
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
ซื้อสายไฟและท่อ ร้อยสายไฟ ที่
ศาลหลักเมือง กทม.
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

ราคา 8,132.00 บาท

และราคาต่ำสุด

[2019-04-05]

23,540.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

23,540.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 23,540.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261348
[2019-04-05]

84,744.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

84,744.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 84,744.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261340
[2019-04-05]

69,385.86

ตกลงราคา นายศักดิ์ชัย กากแก้ว

66,339.57 นายศักดิ์ชัย กากแก้ว
ราคา 66,339.57 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261369
[2019-04-05]

ตกลงราคา บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว จำกัด

spec
99,831.00 บริษัท ฉื่อจิ้นฮั้ว จำกัด
ราคา 99,831.00 บาท
39,945.24 บริษัท ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 39,945.24 บาท

130261423
[2019-04-09]
130261428
[2019-04-09]

spec

130261439
[2019-04-09]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261533
[2019-04-10]

ตกลงราคา บริษัท ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

61,739.00

ตกลงราคา บริษัท
ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด
ตกลงราคา นายอุทิศ เชิญกลาง

17,712.78 บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด
ราคา 17,712.78 บาท
56,700.00 นายอุทิศ เชิญกลาง
ราคา 56,700.00 บาท

page 5 / 15

แบบ สขร. ๑

30

31

32
33

34

35

36

37

จ้าง Overhual หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 300
kVA 12/24 kV 416/240 V 50 Hz
Conventional type อาคารเวียงผา
เพื่อใช้งานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.เอ็น
เวนเชอร์ส (โรงแรมนูโว ซิตี้)
จ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.), Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 4 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Dry Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ โรงเรียนราชินี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ ตู้ Main
Distribution Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.รวมทนุไทย
จ้างเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

141,026.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

141,026.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 141,026.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261534
[2019-04-10]

18,190.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

18,190.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 18,190.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261535
[2019-04-10]

126,067.40

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

31,351.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

126,067.40 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 126,067.40 บาท
31,351.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 31,351.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261537
[2019-04-10]
130261541
[2019-04-10]

7,918.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,918.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,918.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261543
[2019-04-10]

18,618.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

18,618.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 18,618.00 บาท

130261546
[2019-04-10]

4,280.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261549
[2019-04-10]

81,855.00

ตกลงราคา บจก.พาวเวอร์ ดี

4,280.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,280.00 บาท

81,855.00 บจก.พาวเวอร์ ดี คอร์ปอเรชั่น ถูกต้องตามข้อกำหนด

130261550

page 6 / 15

แบบ สขร. ๑

38

39
40

41

เพื่อใช้งานที่ บจก.เอส บี วิลเลจ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.), Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 4 สถานที่
จ้างทดสอบรีเลย์ป้องกันกระแสเกินของ AIR
CIRCUIT BREAKER จำนวน 4 สถานที่
จ้างทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (Test
Trip Unit) ของอุปกรณ์ Air Circuit
Breaker เพื่อใช้งานที่ บจก.เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพระราม 2 (หน้าปั๊มน้ำมัน ESSO)

42

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ประตูทางเข้า 2

43

พร้อมสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)
และตู้แผงเครื่องวัดหน่วย ไฟฟ้า (METER
BOARD) พร้อมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (kWH

78,966.00

คอร์ปอเรชั่น
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

39,590.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

179,760.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

305,215.36

อื่น ๆ

369,150.00

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด
ตกลงราคา บจก. ไทยภิวัฒน์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ราคา 81,855.00 บาท
78,966.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 78,966.00 บาท

และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

[2019-04-10]
130261552
[2019-04-10]

39,590.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 39,590.00 บาท
179,760.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 179,760.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261556
[2019-04-10]
130261559
[2019-04-10]

305,215.36 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 305,215.36 บาท

spec
369,150.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 369,150.00 บาท
241,820.00 บจก. ไทยภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 241,820.00 บาท

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนพระราม
2 (หน้าปั๊มน้ำมัน
ESSO)
[2019-04-10]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ประตูทางเข้า 2
[2019-04-10]
130261570
[2019-04-10]

page 7 / 15

แบบ สขร. ๑

44

METER) ที่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88
พรรษา ภายในโรงพยาบาลตำรวจ
จ้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ADSS Optical
Fiber Cable 12,24 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนคู่ขนานบางนา-ตราด กม.20 ข้าง MK
Central Kitchen

171,654.75

อื่น ๆ

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

171,654.75 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 171,654.75 บาท

spec

45

จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable 6,12,24 Cores (Aerial) บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ

235,912.53

อื่น ๆ

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

235,912.53 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 235,912.53 บาท

spec

46

จ้างงานติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable
24 Cores (Aerial) บริเวณ อาคาร A
ทาวเวอร์ ห้องคอนโทรลชั้นบาโคนี่
การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

187,697.26

อื่น ๆ

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

187,697.26 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 187,697.26 บาท

spec

จ้างงานรื้อย้าย
ซ่อมแซม ADSS
Optical Fiber
Cable 12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนคู่ขนานบางนา-ต
ราด กม.20 ข้าง MK
Central Kitchen
[2019-04-11]
จ้างงานรื้อย้าย,ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable 6,12,24
Cores (Aerial)
บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเข
ตวัดเลียบ
[2019-04-11]
จ้างงานติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable 24 Cores
(Aerial) บริเวณ
อาคาร A ทาวเวอร์
ห้องคอนโทรลชั้นบาโ
คนี่

page 8 / 15

แบบ สขร. ๑

47

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนรามคำแหง (ซอยรามคำแหง 48 -50
IVS 15)

158,889.65

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

158,889.65 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 158,889.65 บาท

48

จ้างงานรื้อย้าย ADSS Optical Fiber
Cable 6,12,24 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนพระสุเมรุ, ถนนตะนาว, ถนนบวรนิเวศ,
ถนนดินสอ, ถนนประชาธิปไตย

181,831.52

อื่น ๆ

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

181,831.52 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 181,831.52 บาท

spec

49

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์
Switchgear 24 kV เพื่อใช้งานที่
บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

379,315.00

368,615.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 368,615.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

การไฟฟ้านครหลวงเข
ตคลองเตย
[2019-04-11]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ถนนรามคำแหง
(ซอยรามคำแหง 48
-50 IVS 15)
[2019-04-11]
จ้างงานรื้อย้าย ADSS
Optical Fiber
Cable 6,12,24
Cores (Aerial)
บริเวณ
ถนนพระสุเมรุ,
ถนนตะนาว,
ถนนบวรนิเวศ,
ถนนดินสอ,
ถนนประชาธิปไตย
[2019-04-11]
130261775
[2019-04-18]
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50

51

52

53

54
55

56

57

จ้างเดินสาย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารและแจ้งเห
ตุเพลิงไหม้ เพื่อใช้งานที่ อาคารวิจัยเคมี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จ้างส่องกล้องตรวจสอบจุดร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย
สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลศิริราช
จ้างปรับปรุง Ring Main Unit DMS
ให้รองรับ Function ATS เพื่อใช้งานที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 หน้าแยกโรงซ่อมรถยนต์

488,990.64

ตกลงราคา บจก.โทรนิก้า

42,800.00

69,550.00

จ้างก่อสร้างฐานเสาโคมไฟฟ้าสาธารณะสูง
12 เมตร จำนวน 3 สถานที่
จ้างทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า 69 และ
24 เควี ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย
สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลศิริราช
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
บนเสา TOT หน้ากรมศุลกากร
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
จ้างติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกร
ณ์สายอากาศแรงดันกลาง เพื่อใช้งานที่

70,620.00

ตกลงราคา บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.

48,150.00

ตกลงราคา บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์
รีเลย์

52,639.67

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

50,290.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 50,290.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261858
[2019-04-18]

85,600.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

80,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 80,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261969
[2019-04-19]

325,922.00

488,990.64 บจก.โทรนิก้า
ราคา 488,990.64 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261776
[2019-04-18]

ตกลงราคา บจก.เทอร์โมสแกน

34,250.70 บจก.เทอร์โมสแกน
ราคา 34,250.70 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261793
[2019-04-18]

ตกลงราคา บจก.ชไนเดอร์
(ไทยแลนด์)

69,550.00 บจก.ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์)
ราคา 69,550.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130261803
[2019-04-18]

spec

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าทางเข้าประตู 2 หน้าแยกโรงซ่อมรถย
นต์
[2019-04-18]
130261823
[2019-04-18]
130261836
[2019-04-18]

อื่น ๆ

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

325,922.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 325,922.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
70,620.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
และราคาต่ำสุด
ราคา 70,620.00 บาท
41,730.00 บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์ ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 41,730.00 บาท
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58

ส่วนราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างบำรุงรักษา Ring main unit และ Load
break switch จำนวน 4 สถานที่
ซื้อพร้อมติดตั้ง RMU ที่ อาคารสวนหลวง
ม.รามคำแหง

60

จ้างงานจัดระเบียบสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,48 Cores (Aerial)
บริเวณ ถ.อัษฎางค์ , ถ.ราชินี , ถ.บำรุงเมือง
, ถ.เฟื่องนคร , ถ.ราชบพิธ , ถ.เจริญกรุง

122,686.20

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
65,805.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
และราคาต่ำสุด
ราคา 65,805.00 บาท
spec
540,000.00 บจก. ลูซี่ อีเล็คทริค
(ประเทศไทย)
ราคา 540,000.00 บาท
122,686.20 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 122,686.20 บาท

61

จ้างงานติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical
Fiber Cable 48 Cores (Aerial) บริเวณ
ศูนย์ฝึกบางพลี

474,297.83

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

474,297.83 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 474,297.83 บาท

62

จ้างงานติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical
Fiber Cable 12 Cores (Aerial) บริเวณ

221,503.91

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

221,503.91 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 221,503.91 บาท

59

65,805.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
วิธีคัดเลือก บจก. ลูซี่ อีเล็คทริค
(มาตรา 7) (ประเทศไทย)

130262008
[2019-04-19]
130262135
[2019-04-22]
จ้างงานจัดระเบียบสา
ย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,48 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถ.อัษฎางค์ , ถ.ราชินี ,
ถ.บำรุงเมือง ,
ถ.เฟื่องนคร ,
ถ.ราชบพิธ ,
ถ.เจริญกรุง
[2019-04-23]
จ้างงานติดตั้งสายเคเ
บิล ADSS Optical
Fiber Cable 48
Cores (Aerial)
บริเวณ
ศูนย์ฝึกบางพลี
[2019-04-23]
จ้างงานติดตั้งสายเคเ
บิล ADSS Optical
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ถนนสกุลดี

63

จ้างงานจ้างเหมาติดตั้ง LINK RMU บริเวณ
ส/ย.ประดิพัทธ์ - RMU (ซ.19)
ถนนประดิพัทธ์

408,787.08

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

408,787.08 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 408,787.08 บาท

spec

64

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าแยกโรงซ่อมรถยนต์

186,180.00

อื่น ๆ

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

186,180.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 186,180.00 บาท

spec

65

จ้างสำรองระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
โรงพยาบาลศิริราช
จ้างติดตั้งและรื้อถอนตู้ Charger & Battery
พร้อมจัดหา เพื่อใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสี
แดง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักการจราจรและขนส่ง
ภายในบริเวณสถานีไฟฟ้า N9
ซื้อ Chanel base GIS และฐานรอง
ตู้แผงสวิตซ์ ที่ อาคาร Switching Unit

714,225.00

วิธีคัดเลือก นายวินัย พาดี
(มาตรา 7)
ตกลงราคา บจก.โปรเกรสซิฟ
อินเตอร์-เทรด

702,455.00 นายวินัย พาดี
ราคา 702,455.00 บาท
79,180.00 บจก.โปรเกรสซิฟ
อินเตอร์-เทรด
ราคา 79,180.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

Fiber Cable 12
Cores (Aerial)
บริเวณ ถนนสกุลดี
[2019-04-23]
จ้างงานจ้างเหมาติดตั้
ง LINK RMU บริเวณ
ส/ย.ประดิพัทธ์ RMU (ซ.19)
ถนนประดิพัทธ์
[2019-04-23]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าแยกโรงซ่อมรถย
นต์
[2019-04-23]
130262212
[2019-04-23]
130262274
[2019-04-24]

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

107,000.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 107,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262399
[2019-04-25]

ตกลงราคา บริษัท ลาร์ซ แอนด์
ลอเร็ล จำกัด

121,980.00 บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
จำกัด

spec

130262407
[2019-04-25]

66

67

68

80,000.69

140,031.75
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69

70
71
72
73

74
75
76
77
78

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ซื้อ MCCB 3P 125AT/160AF ที่ ที่
บริเวณจุดที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 31
ตอนดินแดง-งามวงศ์วานฯ
ซื้อ Cable Type Nyy , HDPE CONDUITฯ
ที่ ทางหลวงหมายเลข 31
จ้างก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ชนิด C-1
เพื่อใช้งานที่ สถานีสูบน้ำลำรางยายสุ่น
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานที่
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์และอุ
ปกรณ์ ที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ซื้อพร้อมติดตั้ง Moldedฯ ที่ รพ.วิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่น หนองแขม
ซื้อพร้อมติดตั้ง Outdoor Terminator ที่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า
จ้างตรวจวัด Online Partial Discharge
เพื่อใช้งานที่ บจก.โตโยต้า ไดฮัทสุ
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

ตกลงราคา บริษัท
ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

128,400.00
237,508.79
85,600.00

465,450.00

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน
ตกลงราคา นายเฉลิมวุฒิ
ปัญญาพรดำรง
ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก. เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก. ซี ซี
หม้อแปลงไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.พีดี โซลูชั่นส์

ราคา 121,980.00 บาท
29,425.00 บริษัท ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 29,425.00 บาท
74,846.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 74,846.00 บาท
128,400.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 128,400.00 บาท
234,112.79 นายเฉลิมวุฒิ ปัญญาพรดำรง
ราคา 234,112.79 บาท
75,000.00 นายธนวัฒน์ โชติภัทรวรรธน์
ราคา 75,000.00 บาท

493,377.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 493,377.00 บาท
29,960.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 29,960.00 บาท
38,520.00 บจก. เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 38,520.00 บาท
96,300.00 บจก. ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า
ราคา 96,300.00 บาท
465,450.00 บจก.พีดี โซลูชั่นส์
ราคา 465,450.00 บาท

spec

130262452
[2019-04-25]

spec

130262447
[2019-04-25]
130262511
[2019-04-26]
130262512
[2019-04-26]
130262581
[2019-04-26]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

spec
spec
spec
spec
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262563
[2019-04-26]
130262559
[2019-04-26]
130262558
[2019-04-26]
130262557
[2019-04-26]
130262641
[2019-04-29]
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79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาตู้ MDB
พร้อมทดสอบ จำนวน 3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาสวิตช์ตัดตอนแรงกลางและรีเ
ลย์ จำนวน 2 สถานที่
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
จำนวน 3 สถานที่
จ้างปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตและติดตั้งท่อร้อยส
ายไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่ โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5
สถานที่
จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 สถานที่

392,904.00

จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี จำนวน
3 สถานที่
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดมอเตอร์ประตู้ม้วนฯ ที่
โรงพยาบาลศิริราช
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ MDB ที่ โรงพยาบาลศิริราช
ซื้อระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ อาคาร
Tree apartment
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ประจำชั้น ที่ อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร

82,390.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

115,560.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

160,500.00

ตกลงราคา นายวินัย พาดี

113,848.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

71,668.60

ตกลงราคา

34,668.00

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

1,856,218.00 วิธีคัดเลือก
(มาตรา 7)

392,904.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 392,904.00 บาท
82,390.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 82,390.00 บาท
115,560.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 115,560.00 บาท
149,800.00 นายวินัย พาดี
ราคา 149,800.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262652
[2019-04-29]
130262655
[2019-04-29]
130262661
[2019-04-29]
130262664
[2019-04-29]

113,848.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 113,848.00 บาท
เทพารักษ์ เซอร์วิส
71,668.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 71,668.60 บาท
บจก.อี อาร์ เอ็น
34,668.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 34,668.00 บาท
บจก.เอเชีย โรลลิ่งฯ
117,700.00 บจก.เอเชีย โรลลิ่งฯ
ราคา 117,700.00 บาท
บจก. อวาตา อิเล็คทริค
436,025.00 บจก. อวาตา อิเล็คทริค
ราคา 436,025.00 บาท
บจก. เก้าแสน เพาเวอร์ฯ 460,185.00 บจก. เก้าแสน เพาเวอร์ฯ
ราคา 460,185.00 บาท
บจก.เอส คิว ดี กรุ๊ป
1,712,000.00 บจก.เอส คิว ดี กรุ๊ป
ราคา 1,712,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

130262676
[2019-04-29]
130262682
[2019-04-29]
130262683
[2019-04-29]
130262649
[2019-04-29]
130262643
[2019-04-29]
130262792
[2019-04-30]
130262753
[2019-05-30]

spec
spec
spec

วันที่ 16-05-2019
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