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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) 1000 kVA 3P
24kV-240/416V ที่
สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้าฝั่งเหนือ
จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี จำนวน
3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 24/0.4 เควี
เพื่อใช้งานที่
บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่
บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส
จ้างตรวจสอบและทดสอบรีเลย์ป้องกันกระแ
สเกินของ Air Circuit Breaker เพื่อใช้งานที่
บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส
จ้างรื้อถอน, ติดตั้ง Drop Fuse (DF)
และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 สถานที่
จ้างย้ายแนวสายป้อนแรงกลางและรื้อถอนเส
าคอนกรีต เพื่อใช้งานที่

2
3

4

5

6
7

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

898,800.00

วิธีคัดเลือก บจก.พรีไซซ อีเลคตริค
(มาตรา 7) แมนูแฟคเจอริ่ง

45,368.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

45,475.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

48,792.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

873,976.00 บจก.พรีไซซ อีเลคตริค
แมนูแฟคเจอริ่ง
ราคา 873,976.00 บาท
45,368.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 45,368.00 บาท
45,475.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 45,475.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

spec

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
130264620
[2019-03-18]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262892
[2019-05-02]
130262901
[2019-05-02]

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

48,792.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 48,792.00 บาท

130262897
[2019-05-02]

49,755.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

49,755.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 49,755.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262899
[2019-05-02]

17,120.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

107,000.00

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

16,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 16,000.00 บาท
107,000.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 107,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130262926
[2019-05-02]
130262931
[2019-05-02]
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8

9
10
11

12

13
14

15

กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กทม.
จ้าง SURVEY & DESIGN 69/24 KV
TEMPORY SUBSTATION
เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างสถานีย่อยไฟฟ้าชั่งครา
ว ที่ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
(บางซื่อ-รังสิต)
เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 700 kVA
ภายในบริเวณอาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69/12kV
,งานทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน Protection
Relay และงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
69/12 kV เพื่อใช้งานที่ บจก.เอ็ม บี เค
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 69/24 kVฯ
บจก.ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้
(สำนักงานใหญ่)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 2
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคาร I
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ เพื่อใช้งานที่
บจก.การแพทย์สยาม

171,200.00

ตกลงราคา บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้
ซัพพลาย

ถูกต้องตามข้อกำหนด
171,200.00 บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้ ซัพพลาย และราคาต่ำสุด
ราคา 171,200.00 บาท

144,683.26

ตกลงราคา บจก.นำแสงจักรกล

13,353.60

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

104,860.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

144,683.26 บจก.นำแสงจักรกล
ราคา 144,683.26 บาท
13,353.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 13,353.60 บาท
104,860.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 104,860.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

194,205.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130263028
อราคาต่ำสุด
[2019-05-03]

22,898.00

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

194,205.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 194,205.00 บาท
22,898.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 22,898.00 บาท
15,301.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 15,301.00 บาท

15,301.00

19,153.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

130262937
[2019-05-02]

130263015
[2019-05-03]
130263020
[2019-05-03]
130263036
[2019-05-03]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130263041
[2019-05-03]
130263044
[2019-05-03]

19,153.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 19,153.00 บาท

130263046
[2019-05-03]
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16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

ซื้อรางเดินสาย Wire Way ที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซื้อตู้ครอบ RMU ที่
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ซื้อ Panel Board แขวนภายใน ที่
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ซื้อ RMU ที่
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์และเซอร์กิตเบรคเกอร์ ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อ 24 KV 16 KA RMU 2 IN 2 Out
CB200 A พร้อม Outdoor Type Metal
Enclosure ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษามหาราชินี รพ.ตำรวจ
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวนภายในอาคารฯ ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อรางเดินสายและกล่องต่อสาย ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวนภายในอาคาร ที่
โรงเรียนวัดม่วง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch, Distribution Transformer
(Oil Type), ตู้ Main distribution board
(MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

spec

ตกลงราคา

spec

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
1,797,600.00 วิธีคัดเลือก
(มาตรา 7)

31,575.70 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 31,575.70 บาท
บจก.ยู-อิเล็คทริค ซิสเต็ม 117,700.00 บจก.ยู-อิเล็คทริค ซิสเต็ม
ราคา 117,700.00 บาท
บจก. อี อาร์ เอ็น
95,069.50 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 95,069.50 บาท
บจก. ยู-อิเล็่คทริค
479,360.00 บจก. ยู-อิเล็่คทริค ซิสเต็ม
ซิสเต็ม
ราคา 479,360.00 บาท
หจก. ธำรงวัฒน์
132,191.01 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 132,191.01 บาท
บริษัท ลูซี่
1,460,000.00 บริษัท ลูซี่
อีเล็คทริค(ประเทศไทย)
อีเล็คทริค(ประเทศไทย) จำกัด
จำกัด
ราคา 1,460,000.00 บาท

ตกลงราคา บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี
จำกัด
ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์
ตกลงราคา บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี
29,104.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

152,977.00 บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี จำกัด
ราคา 152,977.00 บาท
152,977.00 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 152,977.00 บาท
83,960.00 บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี
ราคา 83,960.00 บาท
29,104.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 29,104.00 บาท

spec
spec
spec
spec

spec
spec
spec
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130263185
[2019-05-07]
130263055
[2019-05-07]
130263058
[2019-05-07]
130263168
[2019-05-07]
130262942
[2019-05-07]
130263277
[2019-05-08]

130263295
[2019-05-08]
130263295
[2019-05-08]
130263319
[2019-05-08]
130263346
[2019-05-10]
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26
27

28
29
30
31

32
33

34

จ้างติดตั้ง Chanel base GIS เพื่อใช้งานที่
อาคาร Switching Unit บมจ.ทีโอที
ซื้อท่อและกล่องพักสาย ที่
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

25,000.00

จ้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า สำหรับใช้งานที่
อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉวนวครอสลิกส์ ที่
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ
สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลศิริราช
จ้างติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟ 24kV
พร้อมซ่อมปรับปรุงห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่
อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและตัดกิ่
งไม้แนวสายไฟฟ้า 24 kV. จำนวน 3 สถานที่
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ
22,000/380V Substation (MDB) & 380V
Local Panel เพื่อใช้งานที่ บจก.โตโยต้า
มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง (AP-GPC) อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ
22,000/380V Substation (MDB) & 380V

304,950.00

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ตกลงราคา บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ตกลงราคา นายเฉลา ดารุสรัมย์
ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

763,712.50
472,918.60

วิธีคัดเลือก หจก.อัล เพาเวอร์
(มาตรา 7) เซอร์วิส
ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

34,240.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

85,600.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

82,390.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

24,075.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ราคา 24,075.00 บาท
45,651.55 บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 45,651.55 บาท
285,000.00 นายเฉลา ดารุสรัมย์
ราคา 285,000.00 บาท
55,105.00 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 55,105.00 บาท
754,885.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 754,885.00 บาท
472,918.60 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 472,918.60 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

130263352
[2019-05-10]
130263408
[2019-05-10]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130263491
[2019-05-13]
130263560
[2019-05-13]
130263644
[2019-05-14]
130263776
[2019-05-15]

32,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 32,000.00 บาท
85,600.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 85,600.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130263827
[2019-05-15]
130263832
[2019-05-15]

82,390.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130263834
[2019-05-15]
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36

Local Panel เพื่อใช้งานที่ บจก.โตโยต้า
มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แมนูแฟคเจอริ่ง (TP-CAP) อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
ซื้อตู้ Load Center และ CB ที่
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณะสุข
ซื้อ MCCB 3P ที่ โรงเรียนวัดม่วง

37

ซื้อท่อร้อยสาย ที่ โรงเรียนวัดม่วง

38

ซื้อรางเดินสายและกล่องพักสาย ที่ อาคาร 1
กรมการขนส่งทางบก
จ้างตรวจวัด Online Partial Discharge
เพื่อใช้งานที่ บจก.โตโยต้า ไดฮัทสุ
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จ้างงานซ่อมจ้างเหมา ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores (Node.นนทบุรี) บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

35

39

40

41

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node RBD

ราคา 82,390.00 บาท

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก. รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล

32,100.00

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.พีดี โซลูชั่นส์

247,447.13 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 247,447.13 บาท
77,510.80 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 77,510.80 บาท
185,546.56 บจก. รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 185,546.56 บาท
104,057.50 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 104,057.50 บาท
32,100.00 บจก.พีดี โซลูชั่นส์
ราคา 32,100.00 บาท

spec
spec
spec

spec
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

122,515.00

อื่น ๆ

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

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

spec

100,687.00

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

spec

130263854
[2019-05-15]
130263862
[2019-05-15]
130263882
[2019-05-15]
130264399
[2019-05-15]
130263950
[2019-05-16]
จ้างงานซ่อมจ้างเหมา
ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores
(Node.นนทบุรี)
บริเวณ
การไฟฟ้านครหลวงเข
ตนนทบุรี
[2019-05-16]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
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(ซอยสุขสวัสดิ์ 32)

42

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node BK
(ซอยสุขสวัสดิ์ 78)

43

ซื้อโคมไฟพร้อมหลอด LED ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อสวิตซ์-เต้ารับและอุปกรณ์ประกอบ ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อท่ออ่อน และอุปกรณ์ประกอบ ที่
โรงเรียนวัดม่วง
ซื้อ Cable Type IEC01 ที่ โรงเรียนวัดม่วง

44
45
46
47
48

49

ซื้อ Cable Type VAF-G , IEC01 ที่
คุณอัครวัฒน์ ธนาพรจารุวัชร์
ซื้อ Substation Pad-mounted
Transformer 160 kVA, 3.3 kv to
416/240V
จ้างก่อสร้างงานโยธา
และเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับใช้งานที่

116,941.37

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์
1,444,500.00 วิธีคัดเลือก บมจ. ถิรไทย
(มาตรา 7)
894,948.00

วิธีคัดเลือก บจก.พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง
(มาตรา 7)

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

spec

274,046.26 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 274,046.26 บาท
34,963.32 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 34,963.32 บาท
15,077.37 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 15,077.37 บาท
187,401.94 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 187,401.94 บาท
110,467.87 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 110,467.87 บาท
บมจ. ถิรไทย

spec

883,820.00 บจก.พีดีซี เอ็นยิเนียริ่ง
ราคา 883,820.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

spec
spec
spec
spec
spec

Optical Fiber
Cable บริเวณ Node
RBD (ซอยสุขสวัสดิ์
32)
[2019-05-16]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ Node
BK (ซอยสุขสวัสดิ์ 78)
[2019-05-16]
130263931
[2019-05-16]
130263942
[2019-05-16]
130263948
[2019-05-16]
130263985
[2019-05-16]
130263998
[2019-05-16]
ฝธค.(รฟ.5)
004/2562
[2019-05-16]
130264008
[2019-05-17]
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50

51

52

53

54

55
56

โรงพยาบาลยันฮี
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ สถานีสูบน้ำคลองบางพัง
(วัดบางพัง)
จ้างก่อสร้างบ่อพักสาย ก่อสร้าง Duct Bank
และฐานคอนกรีต สำหรับใช้งานที่
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ
สาขาแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.ดั้งเดิม
(สำนักงานใหญ่)
จ้างสำรวจพื้นที่และออกแบบห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า, ห้องควบคุมระบบปรับอากาศ
และสะพานโครงสร้างเหล็กรองรับ Bus
duct เพื่อใช้สำหรับเป็นแบบก่อสร้างที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดตั้งพื้น , MCCB ที่
สถานีสูบน้ำคลองบางบัว
ซื้อตู้ DB , ตู้โหลดเซ็นเตอร์ , RCBO , CB ที่
คุณอัครวัฒน์ ธนาพรจารุวัชร์

278,093.00

ตกลงราคา นายวันชัย โถยะโล

2,158,228.52 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

267,500.00 นายวันชัย โถยะโล
ราคา 267,500.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264010
[2019-05-17]

1,487,300.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 1,487,300.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264015
[2019-05-17]

10,807.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

10,807.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 10,807.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264109
[2019-05-17]

12,840.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,840.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,840.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264107
[2019-05-17]

196,880.00

ตกลงราคา บจก.เอ อี พรอสเปอร์

184,000.00 บจก.เอ อี พรอสเปอร์
ราคา 184,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264115
[2019-05-17]

ตกลงราคา บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี

290,398.00 บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี
ราคา 290,398.00 บาท
38,190.44 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 38,190.44 บาท

spec

130264077
[2019-05-17]
130264068
[2019-05-17]

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

spec

page 7 / 15

แบบ สขร. ๑

57
58
59
60

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดตั้งพื้น , MCCB ที่
สถานีสูบน้ำคลองบางพูด
ซื้อ Cable Type Nyy 1x240 Sq.mm. ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ที่ อาคาร 120 ปี
กรมศุลกากร
จ้างงานติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical
Fiber Cable 48 Cores (Aerial) บริเวณ
ส/ย.บางปู

ตกลงราคา บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี

474,480.80

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

spec
191,102.00 บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี
ราคา 191,102.00 บาท
spec
60,776.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 60,776.00 บาท
spec
408,616.95 บจก.ซี.วี.เอ อิเล็คทริค
ราคา 408,616.95 บาท
474,480.80 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 474,480.80 บาท

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.ซี.วี.เอ อิเล็คทริค

61

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable 12,24,96 Cores บริเวณ
คลังพัสดุกลาง ฟขต.

188,617.46

อื่น ๆ

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

188,617.46 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 188,617.46 บาท

spec

62

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC
บริเวณ ถนนสรรพาวุธ ข้างกฟน.เขตบางนา

213,179.31

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

213,179.31 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 213,179.31 บาท

spec

63

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ลานจอดรถข้างอาคารรับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อ
ง ฟขธ. ในอาคารพัสดุและห้องสื่อสัญญาณ

442,733.90

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

442,733.90 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 442,733.90 บาท

spec

130264088
[2019-05-17]
130264038
[2019-05-17]
130264099
[2019-05-17]
จ้างงานติดตั้งสายเคเ
บิล ADSS Optical
Fiber Cable 48
Cores (Aerial)
บริเวณ ส/ย.บางปู
[2019-05-21]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable 12,24,96
Cores บริเวณ
คลังพัสดุกลาง ฟขต.
[2019-05-21]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC
บริเวณ ถนนสรรพาวุธ
ข้างกฟน.เขตบางนา
[2019-05-21]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ลานจอดรถข้างอาคาร
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64

65

66
67

68

69

จ้างติดตั้ง 115 kV GIS , ตู้ 115 kV Relay
Cubicle Board และตู้ AC Board & DC
Board และงานเข้าหัวสาย 115 kV ที่ Bay
Incoming GIS จำนวน 12 หัว เพื่อใช้งานที่
สถานีสับเปลี่ยนแรงดัน 115 kV บมจ.ทีโอที
สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
หอชมเมืองสมุทรปราการ
ซื้อสายไฟฟ้า ที่ กรมการแพทย์
กระทรวงมหาดไทย
ซื้อOutdoor Enclosure for Ring Main
Unit and Metering Type ll
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.ดี แอนด์ ดี
อินน์ (สำนักงานใหญ่)
จ้างบำรุงรักษาตู้แผงสวิตช์หลังเครื่องวัดฯ
หม้อแปลงไฟฟ้า

497,550.00

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

4,764,175.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

583,150.00

11,770.00

229,729.00

489,995.80 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ราคา 489,995.80 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

4,708,000.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 4,708,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

รับแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้
อง ฟขธ.
ในอาคารพัสดุและห้อ
งสื่อสัญญาณ
[2019-05-21]
130264181
[2019-05-21]

ฝธค./รฟ.4/004/256
2
[2019-05-21]
130264239
[2019-05-21]
130264228
[2019-05-21]

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) เจริญชัยอินเตอร์เทรด
จำกัด
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

140,341.20 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 140,341.20 บาท
567,100.00 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด
จำกัด
ราคา 567,100.00 บาท
11,770.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 11,770.00 บาท

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264281
[2019-05-22]

ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส

199,983.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 199,983.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264412
[2019-05-22]

spec
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70

71
72

73

74

75
76

77
78

สายป้อนไฟฟ้าและตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าประจำอ
าคาร กรมการขนส่งทางบก
ซื้อClosure 24 Fibers จำนวน 60 ชุด

ซื้อสายไฟฟ้า ที่
กรมทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จ้างติดตั้งหัวสาย 24 kV Splicing kit
พร้อมตัดแต่งต้นไม้ที่เป็นอุปสรรคก่อนการจ่า
ยไฟ ที่ สถานีย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
การประปานครหลวง
ซื้อท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่
อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร
กทม.
ซื้อตู้ครอบ CONSUMER UNIT
ใช้ภายนอกอาคาร ที่
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี IEC01
ที่ การประปานครหลวง (กองคลังพัสดุกลาง)
ซื้อตู้โหลดเ ซ็นเตอร์ ,
สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเลน
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load

147,660.00

48,150.00

ตกลงราคา บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค
จำกัด

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

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

spec
31,749.04 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 31,749.04 บาท
42,800.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 42,800.00 บาท

ซื้อClosure 24
Fibers จำนวน 60
ชุด
[2019-05-22]
130264394
[2019-05-22]
130264441
[2019-05-23]

280,404.20

ตกลงราคา บจก. ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง

280,404.20 บจก. ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 280,404.20 บาท

130264484
[2019-05-23]

90,236.67

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

64,735.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 64,735.00 บาท

130264479
[2019-05-23]

89,064.66

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

69,122.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 69,122.00 บาท
56,313.03 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 56,313.03 บาท

spec

130264505
[2019-05-23]
130264516
[2019-05-23]

77,375.35

91,818.84

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

106,679.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

90,950.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 90,950.00 บาท
106,679.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด

130264551
[2019-05-24]
130264555
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79
80

81

82

83

84
85

86

Break Switch (LBS), Ring Main Unit
(RMU), Distribution Transformer (TR.)
และตู้ Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 4 สถานที่
จ้างเดินสายและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อใช้งานที่ สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า
ซื้อ 24kV 16kA RMU 2IN 2OUT CB
200A, CB 630A และ Outdoor
Enclosure for RMU 2IN 2OUT
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
ส่วนราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสม
าชิกโครงการ MEA Better Care Service
เพื่อใช้งานที่ บจก.ตรีเพชร อีซูซุเซลส์
อาคารสำนักงานใหญ่
จ้างทดสอบ Partial discharge
หม้อแปลงไฟฟ้า
ภายในอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรี
สำหรับใช้งานที่โรงพยาบาลศิริราช
ซื้อ MCCB 3P ที่ หมู่บ้านมาสเตอร์พีช
เอกมัย-รามอินทราฯ
จ้างติดตั้งอุปกรณ์รองรับสายเคเบิลและสายไ
ฟฟ้าแรงต่ำ ที่ สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม

และราคาต่ำสุด

[2019-05-24]

150,240.84 นายวินัย พาดี
ราคา 150,240.84 บาท
บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค
(ประเทศไทย) จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

203,086.00 บจก.ไทยเทคโนโลยี
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 203,086.00 บาท
97,798.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 97,798.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264650
[2019-05-24]
ฝธค.(รฟ.4)
003/2562
[2019-05-24]
130264679
[2019-05-27]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264680
[2019-05-27]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264785
[2019-05-27]

130264806
[2019-05-27]
130264830
[2019-05-28]

ราคา 106,679.00 บาท

150,240.84

ตกลงราคา นายวินัย พาดี

1,326,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ลูซี่ อีเล็คทริค
(มาตรา 7) (ประเทศไทย) จำกัด
234,972.00

ตกลงราคา บจก.ไทยเทคโนโลยี
เอ็นจิเนียริ่ง

97,798.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

74,900.00

ตกลงราคา บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์
อีควิปเมนท์
(ประเทศไทย)

100,000.00

วิธีฉุกเฉิน บจก. ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

158,991.30

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

spec
40,125.00 บจก. ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 40,125.00 บาท
151,619.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 151,619.00 บาท

165,260.75

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ

155,150.00 บจก.โย เจ เจริญ

59,920.00 บจก.แอดวานซ์ เพาเวอร์
อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย)
ราคา 59,920.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด

130264831
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แขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง

อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 155,150.00 บาท
210,742.92 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 210,742.92 บาท

และราคาต่ำสุด

[2019-05-28]

spec

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ
ปากซอยอนามัยงามเจ
ริญ 28 และ บริเวณ
คลองรางโพธิ์ชนคู่ขนา
นทางด่วน
(อนามัยงามเจริญ)
[2019-05-28]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable 2,6,12,24
Cores บริเวณ
ถนนนราธิวาสราชนค
รินทร์ ซอย 20 - ซอย
22
[2019-05-28]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
12,24,48 Cores
(Aerial) บริเวณ
ศูนย์สื่อสารแจ้งวัฒนะ
ถนนภายในเมืองทอง

87

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ
ปากซอยอนามัยงามเจริญ 28 และ บริเวณ
คลองรางโพธิ์ชนคู่ขนานทางด่วน
(อนามัยงามเจริญ)

210,742.92

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

88

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable 2,6,12,24 Cores บริเวณ
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 20 - ซอย
22

115,279.66

อื่น ๆ

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

115,279.66 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 115,279.66 บาท

spec

89

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 12,24,48 Cores (Aerial)
บริเวณ ศูนย์สื่อสารแจ้งวัฒนะ
ถนนภายในเมืองทอง

248,304.20

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

248,304.20 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 248,304.20 บาท

spec
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90

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ ถนน พุทธมณฑลสาย 2

142,404.16

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

142,404.16 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 142,404.16 บาท

91

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24 Cores (Aerial) บริเวณ
รัชดาภิเษก 9 - 13 ถนนรัชดาภิเษก

137,569.90

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

137,569.90 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 137,569.90 บาท

92

ซื้อ CONV.TRANS (SL) 1000 kVA 3P
24kV - 240/416V ที่
สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาออกฝั่งเหนือ
ถนนวิภาวดีรังสิต
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน มิถุนายน 2562
เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี VAF-G
ที่ รร.จันทร์ทองเอี่ยม
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวน ภายในอาคาร ,
MCCB ที่ รร.จันทร์ทองเอี่ยม

922,340.00

วิธีคัดเลือก บริษัท ถิรไทย จำกัด
(มาตรา 7) (มหาชน)

85,600.00

ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

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

130264864
[2019-05-28]

87,558.10

ตกลงราคา หจก. พี เค
อีคอมเมอร์เชียล
ตกลงราคา บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี

67,794.13 หจก. พี เค อีคอมเมอร์เชียล spec
ราคา 67,794.13 บาท
spec
48,685.00 บจก. ยู-เอส เอ็ม ดี
ราคา 48,685.00 บาท

130264910
[2019-05-28]
130264912
[2019-05-28]

93

94
95

56,453.20

spec

[2019-05-28]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ
ถนน พุทธมณฑลสาย
2
[2019-05-28]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24
Cores (Aerial)
บริเวณ รัชดาภิเษก 9
- 13 ถนนรัชดาภิเษก
[2019-05-28]
130264833
[2019-05-28]

898,800.00 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) spec
ราคา 898,800.00 บาท
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96

ซื้อ โคม LED ที่ รร.จันทร์ทองเอี่ยม

104,010.42

ตกลงราคา บจก.แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็
นเตอร์

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสม
าชิกโครงการ MEA Better Care Service
เพื่อใช้งานที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
ร อาคารสำนักงานใหญ่
98 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของส
มาชิก MEA Better Care service
เพื่อใช้งานที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
99 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าของส
มาชิก MEA Better Care service
เพื่อใช้งานที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย
100 จ้างก่อสร้างบ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน สำหรับใช้งานที่ โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)
101 จ้างก่อสร้างงานโยธา สำหรับงานที่
สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดง
102 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าและระบบ
Monitoring พร้อมติดตั้ง ที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

115,560.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

14,980.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

87,205.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

97

86,896.84 บจก.แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ spec
ร์
ราคา 86,896.84 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
115,560.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
และราคาต่ำสุด
ราคา 115,560.00 บาท

130264915
[2019-05-28]

14,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 14,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264966
[2019-05-29]

87,205.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 87,205.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130264968
[2019-05-29]

2,908,260.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

2,856,900.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 2,856,900.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

2,307,990.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

2,295,150.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 2,295,150.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ฝธค./รฟ.1/007/256
2
[2019-05-30]
ฝธค./รฟ.1/006/256
2
[2019-05-30]
130265683
[2019-05-31]

961,930.00

วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) เจริญชัยอินเตอร์เทรด
จำกัด

663,400.00 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด spec
จำกัด
ราคา 663,400.00 บาท

130264964
[2019-05-29]

วันที่ 17-06-2019
เวลา 08:02:08
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แบบ สขร. ๑

พิมพ์โดย อดิศร
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