แบบ สขร. ๑

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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

จ้างทำหัวสายและติดตั้ง Elbow
Connector 630A For Copper Cable
XLPE 12/20(24)kV 240 Sq.mm. จำนวน
12 ชุด พร้อมทดสอบ DC HIPOT จำนวน 2
วงจร ในนาม บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์
สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
จ้างก่อสร้างนั่งร้านหม้อแปลง
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
สถานีสูบน้ำคลองเสือน้อย
ช่วงถนนลาดพร้าววังหิน
จ้างบำรุงรักษาอุปกณ์ไฟฟ้าแรงดันกลาง
จำนวน 3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB จำนวน 3 สถานที่

2

3
4
5

จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB และตู้ DB
เพื่อใช้งานที่ บมจ.มูราโมโต้ อีเล็คตรอน
(ประเทศไทย) METC03 และ METC02

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

88,382.00

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

198,319.15

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

75,435.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

76,612.00

ตกลงราคา นายพยุงศักดิ์ มหาคำ

95,765.00

ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

81,320.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ราคา 81,320.00 บาท

198,319.15 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 198,319.15 บาท

75,435.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 75,435.00 บาท
71,600.00 นายพยุงศักดิ์ มหาคำ
ราคา 71,600.00 บาท
95,765.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 95,765.00 บาท

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
130265252
[2019-06-04]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265254
[2019-06-04]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265275
[2019-06-04]
130265278
[2019-06-04]
130265283
[2019-06-04]
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6

7

8
9

10

11
12

13

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ
69kV, 24kV, 22kV, 12kV และ 400 V
สำหรับใช้งานที่ กองทัพอากาศ ดอนเมือง
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 12, 24, 48 Cores (Aerial)
บริเวณ ศูนย์สื่อสารแจ้งวัฒนะ
ถนนภายในเมืองทอง

1,722,807.00 วิธีคัดเลือก บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์ 1,625,972.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 1,625,972.00 บาท
270,730.33
อื่น ๆ บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง 270,730.33 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
จำกัด
ราคา 270,730.33 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ซื้อ Cable Type NYY 1x185 Sq.mm.
(450/750V) ที่ สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า

205,568.50

ตกลงราคา บจก.ผางาม อิเล็คทริค

400,361.47

ตกลงราคา บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์ ) จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
spec

ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ , สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ ที่
การประปานครหลวง (กองคลังพัสดุกลาง)
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวน ภายนอกอาคาร ที่
บจก. ไนนซ์พร็อพเพอร์ตี้
ซื้อ ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE 140 มิล.
PN10/PE80 ที่
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงหม้อแ

242,915.59

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

53,332.01
180,830.00

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก. สายใต้ดิน

217,103.00

ตกลงราคา บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น

203,300.00 บจก.ผางาม อิเล็คทริค
ราคา 203,300.00 บาท
239,104.77 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์
) จำกัด
ราคา 239,104.77 บาท
144,371.89 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 144,371.89 บาท

spec

ฝธค./บร.2/002/256
2
[2019-06-04]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable 12, 24,
48 Cores (Aerial)
บริเวณ
ศูนย์สื่อสารแจ้งวัฒนะ
ถนนภายในเมืองทอง
[2019-06-04]
130265392
[2019-06-05]
130265394
[2019-06-05]

spec

130265418
[2019-06-05]

50,985.50 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 50,985.50 บาท
spec
96,300.00 บจก. สายใต้ดิน
ราคา 96,300.00 บาท

130265462
[2019-06-05]
130265593
[2019-06-05]

217,103.00 บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น

spec

130265466
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ปลงไฟฟ้า ที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย

14

15

16

17

18

19

ซื้อ ตู้แผงสวิตซ์รวม ที่ สำนักการระบายน้ำ
บริเวณบ่อสูบน้ำปลายซอยสุขุมวิท 26
ตอนถนนพระราม 4 ฝั่งธ.กรุงเทพ
เครื่องค้นหาสาธารณูปโภคใต้ดินด้วยเรดาร์
(Ground Penetrating Radar) ที่
กองธุรกิจระบบไฟฟ้า 2
จ้างออกแบบ จัดทำแบบ External
Connection Diagram, Control Cable
Schedule และ Shop Drawing
สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
พร้อมจัดหาและติดตั้ง Cable Trays
และท่อไฟฟ้า สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานี
(115 kV GIS , 115 kV Relay Cubicle
Board และ AC & DC Board) ที่ สถานี
จ้างปรับปรุงบัสบาร์ทองแดงด้านเเรงต่ำ
สำหรับใช้งานที่อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีฯ โรงพยาบาลศิริราช
ซื้อตู้แผงสวิตซ์รวม ที่ สำนักการระบายน้ำ
บริเวณบ่อสูบน้ำถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าลงค
ลองบางหว้า เขตภาษีเจริญ
ซื้อ ตู้แผงสวิตซ์รวม ที่
บริเวณบ่อสูบน้ำปลายซอยสุขุมวิท 26
ตอนถนนพระราม 4 ฝั่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)
86,812.31

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)
ราคา 217,103.00 บาท
77,040.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 77,040.00 บาท

[2019-06-05]

130265470
[2019-06-05]

2,088,640.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซัมมิท
1,990,200.00 บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เซอร์วิส จำกัด
ราคา 1,990,200.00 บาท
486,850.00 ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล 486,850.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ราคา 486,850.00 บาท

spec

130266030
[2019-06-05]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265541
[2019-06-06]

158,360.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265551
[2019-06-06]

73,141.99

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

73,141.99 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด
ราคา 73,141.99 บาท

130265574
[2019-06-06]

86,812.31

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

77,040.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 77,040.00 บาท

130265577
[2019-06-06]

155,150.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 155,150.00 บาท
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20

ซื้อ DB 3P , CB 1P ที่
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาลัย

20,539.72

21

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.พลาซ่า 88
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.1577 โฮมชอปปิ้ง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.สหมนูญผล
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ฯ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

13,589.00

ตกลงราคา บริษัท
ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

4,922.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,918.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

4,922.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

36,059.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

จ้างทดสอบรีเลย์ป้องกันกระแสเกินของ Air
Circuit breakerฯ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.อูเม แอนด์ อะปะ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ พร้อมทดสอบ
Main Distribution Board
คณะทันตแพทยศาสตร์ฯ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเชิงป้องกัน
บจก.โรงงานกระดาษเทนมา(ประเทศไทย)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ

14,980.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

4,922.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

77,040.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

98,012.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

22
23
24
25

26
27
28

29
30

17,483.80

16,793.65 บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด
ราคา 16,793.65 บาท
13,589.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 13,589.00 บาท
4,922.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,922.00 บาท
7,918.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,918.00 บาท
4,922.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,922.00 บาท
36,059.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 36,059.00 บาท
14,980.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 14,980.00 บาท
4,922.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,922.00 บาท
77,040.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 77,040.00 บาท

spec

130265669
[2019-06-06]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130265576
[2019-06-06]
130265571
[2019-06-06]
130265559
[2019-06-06]
130265566
[2019-06-06]
130265674
[2019-06-06]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130265661
[2019-06-06]
130265573
[2019-06-06]
130265644
[2019-06-06]

98,012.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 98,012.00 บาท
17,483.80 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 17,483.80 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130265545
[2019-06-06]
130265620
[2019-06-06]
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31

32
33
34

35
36

37

38

นิติบุคคลอาคารชุดโมเดอร์นทาวน์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟDistribution
Transformerฯ บจก.กรุงเทพ
ทาวเวอร์(1999)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring main
Unitฯคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
จ้างทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน(Test
Trip Unit)ฯ บจก.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซื้อ Unit Sub. For tr. 750 kVA. With
RMU & MCCB ที่ โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)

16,317.50

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

91,485.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

26,215.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

3,638,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ถิรไทย จำกัด
(มาตรา 7) (มหาชน) จำกัด

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
รร.จันทร์ทองเอี่ยม
จ้างบำรุงรักษา
พร้อมทดสอบระบบดับเพลิงหม้อแปลงไฟฟ้า
การยาสูบแห่งประเทศไทย

141,618.69

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

64,200.00

ตกลงราคา บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น
อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)

จ้างทดสอบรีเลย์ป้องกันกระแสเกินของ Air
circuit breaker (ACB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Ring Main Unit
(RMU), Distribution Transformer (TR.)
และ Main Distribution Board (MDB)
จำนวน 4 สถานที่

56,175.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

85,600.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

16,317.50 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130265726
อราคาต่ำสุด
[2019-06-06]
ราคา 16,317.50 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
91,485.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
อราคาต่ำสุด
ราคา 91,485.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
26,215.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
อราคาต่ำสุด
ราคา 26,215.00 บาท
2,979,950.00 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) spec
จำกัด
ราคา 2,979,950.00 บาท
129,000.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 129,000.00 บาท
64,200.00 บจก.ไฟร์ โพรเท็คชั่น
อินสตอลเลชั่น เซอร์วิส
(ประเทศไทย)
ราคา 64,200.00 บาท
56,175.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 56,175.00 บาท
85,600.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 85,600.00 บาท

130265724
[2019-06-06]
130265725
[2019-06-06]
ฝธค.(รฟ.1)
008/2562 /
130265863
[2019-06-06]
ถูกต้องตามข้อกำหนด
130265733
และราคาต่ำสุด
[2019-06-07]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130265746
อราคาต่ำสุด
[2019-06-07]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265751
[2019-06-07]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265749
[2019-06-07]
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39
40

41

42

43

44

45

46
47

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว
สำหรับใช้งานที่ บริเวณท้องสนามหลวง
ซื้อ Outdoor Enclosure for Ring Main
Unit ที่ โครงการ พรีมิโอ ควินโต้ พหลโยธิน
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอก ขนาด
W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่ ที่
สำนักการระบายน้ำ
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า Dry type ขนาด 2000
kVA ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับใช้งานที่ อาคาร
100 ปี สมเด็จพระศรีฯ โรงพยาบาลศิริราช
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณ
ะ เพื่อใช้งานที่ เกาะกลางถนนเจ้าคุณทหาร
ก่อนข้ามคลองสี่ เขตลาดกระบัง
ซื้อ115 kV Terminator ที่ สถานีสับเปลี่ยน
สถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
สำนักการระบายน้ำ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
บจก.อารยะทรัพย์ (สำนักงานใหญ่)
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ที่
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชา

85,600.00

ตกลงราคา นายสงกราณ มาเมืองกล

802,500.00

วิธีคัดเลือก บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม
(มาตรา 7) จำกัด

23,316.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

467,590.00

ตกลงราคา บจก.อีลีเท็ค
อินเตอร์เนชั่นแนล

48,150.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

930,900.00

วิธีคัดเลือก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
(มาตรา 7) จำกัด (มหาชน)

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

47,973.89

ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

75,007.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
81,748.00 นายสงกราณ มาเมืองกล
และราคาต่ำสุด
ราคา 81,748.00 บาท
spec
556,400.00 บริษัท ภัทรอุตสาหกรรม
จำกัด
ราคา 556,400.00 บาท
19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
465,450.00 บจก.อีลีเท็ค
และราคาต่ำสุด
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 465,450.00 บาท

130265797
[2019-06-07]
130265947
[2019-06-10]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130265840
[2019-06-10]

672,751.80 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหาชน)
ราคา 672,751.80 บาท
19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
44,897.20 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
และราคาต่ำสุด
ราคา 44,897.20 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนด
75,007.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
และราคาต่ำสุด
ราคา 75,007.00 บาท

130265885
[2019-06-10]

44,500.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 44,500.00 บาท

130265961
[2019-06-10]
130265839
[2019-06-10]

130265963
[2019-06-10]
130265972
[2019-06-11]
130265973
[2019-06-11]
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48

49

50
51

52
53
54

55

56

ติ เพื่อใช้งานที่ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
สำนักการระบายน้ำ
PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
สำนักการระบายน้ำ
Cable Type IEC01 ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
ตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวนภายในอาคาร ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

84,423.00

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บริษัท เพาเวอร์ ซิสเต็ม
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

127,918.50

ซื้อรางเดินสายและกล่องต่อสาย ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์และเซอร์กิต เบรคเกอร์
ที่ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
Copper cable XLPE 0.6/1kV 70
Sq.mm. ที่ โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

172,114.42

ซื้อ สายไฟฟ้า VAF-G ,
และอุปกรณ์ประกอบ ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
ซื้อ MCCB 3P ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

35,009.33

80,261.34
181,300.80

85,186.98

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธำรงวัฒน์
ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์
ตกลงราคา บริษท
ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บริษัท
ไทยมงคลการไฟฟ้า

19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท
19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท
spec
72,267.80 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 72,267.80 บาท
spec
103,892.72 บริษัท เพาเวอร์ ซิสเต็ม
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคา 103,892.72 บาท
110,459.31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธำรงวัฒน์ spec
ราคา 110,459.31 บาท
spec
63,672.42 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 63,672.42 บาท
173,875.00 บริษท ไทยมงคลการไฟฟ้า spec
จำกัด
ราคา 173,875.00 บาท
spec
20,920.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 20,920.00 บาท

130265977
[2019-06-11]

spec

130266027
[2019-06-11]

78,944.60 บริษัท ไทยมงคลการไฟฟ้า
จำกัด

130265978
[2019-06-11]
130265981
[2019-06-11]
130265990
[2019-06-11]
130266009
[2019-06-11]
130266015
[2019-06-11]
130266017
[2019-06-11]
130266023
[2019-06-11]
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57

ซื้อท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

176,211.71

จำกัด
ตกลงราคา บริษัท รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

58

ซื้อตู้แผงสวิตซ์รวม ที่ สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า

160,500.00

ตกลงราคา บจก. อวาตา อิเล็คทริค

59

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69 เควี และ
Protection Relay เพื่อใช้งานที่
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
จ้างบำรุงรักษา Power Transformer
เพื่อใช้งานที่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB พร้อมทดสอบ
จำนวน 3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและ LBS
จำนวน 3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB จำนวน 3 สถานที่

123,585.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

38,520.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

30,816.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

ซื้ออุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
พร้อมติดตั้ง ที่
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์
เพื่อใช้งานที่ ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม

918,541.50

60

61
62
63
64

65
66

17,655.00
86,349.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
วิธีคัดเลือก บริษัท บุญเวียง จำกัด
(มาตรา 7)

196,773.00

ตกลงราคา บจก.๕๕ วิศวกรรม

121,904.00

ตกลงราคา นายประหยัด มีจิตต์

ราคา 78,944.60 บาท
174,232.38 บริษัท รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา 174,232.38 บาท
160,500.00 บจก. อวาตา อิเล็คทริค
ราคา 160,500.00 บาท
123,585.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 123,585.00 บาท
38,520.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 38,520.00 บาท

spec

130266028
[2019-06-11]

spec

130266029
[2019-06-11]
130266044
[2019-06-11]

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266051
อราคาต่ำสุด
[2019-06-11]

30,816.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 30,816.00 บาท
17,655.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 17,655.00 บาท
86,349.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 86,349.00 บาท
864,774.00 บริษัท บุญเวียง จำกัด
ราคา 864,774.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
spec

130266058
[2019-06-11]
130266060
[2019-06-11]
130266062
[2019-06-12]
130266077
[2019-06-12]

192,600.00 บจก.๕๕ วิศวกรรม
ราคา 192,600.00 บาท
119,584.27 นายประหยัด มีจิตต์

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266181
อราคาต่ำสุด
[2019-06-12]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266211
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67

68
69
70

71

72

73

มัสยิด มิฟตาฮุ้นยีนาน เลขที่ 53
ซอยคลองลำเจียก 15 แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกลุ่ม กรุงเทพฯ
จ้างรื้อถอนอุปกรณ์แรงสูงพร้อมสายแรงกลา
งและสายคอนโทรล เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
โรงงานบางพลี
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวนภายในอาคาร ,
MCCB 3P ที่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ซื้อ LOW VOLTAGE CAPACITOR BANK
พร้อมดำเนินการติดตั้ง ที่ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย (อาคาร 1 นานาเหนือ)
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
บริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาออกด้านทิศตะวั
นออกของคลองหนองคา กทม.
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ที่
บริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าด้านทิศตะวั
นออกของคลองหนองคา กทม.
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
บริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าด้านทิศตะวั
นตกของคลองหนองปรือ กทม. (จุดที่ 1)

ราคา 119,584.27 บาท

58,850.00

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

150,979.08

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

138,664.51

ตกลงราคา บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี
จำกัด
ตกลงราคา บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
จำกัด

199,341.00

อราคาต่ำสุด

[2019-06-13]

58,850.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266220
อราคาต่ำสุด
[2019-06-13]
ราคา 58,850.00 บาท

148,023.80 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 148,023.80 บาท
109,675.00 บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี จำกัด
ราคา 109,675.00 บาท
199,341.00 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด
ราคา 199,341.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266225
อราคาต่ำสุด
[2019-06-13]
spec
130266249
[2019-06-13]
spec
130266252
[2019-06-13]

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท

130266306
[2019-06-14]

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท

130266311
[2019-06-14]

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท

130266313
[2019-06-14]
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74

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ ถนน กิ่งแก้ว บางพลี
(หน้า บ.สยามนิสสัน)

151,791.27

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

75

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพหลโยธิน (วงเวียนบางเขน)

142,418.07

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

76

จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 69/12kV
เพื่อใช้งานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.) และ Main Distribution Board
(MDB) จำนวน 4 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Ring Main
Unit (RMU), Distribution Transformer
(TR.) และ Main Distribution Board
(MDB) จำนวน 4 สถานที่
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่
ทำเนียบรัฐบาล

92,020.00

77

78

79

37,878.00

ตกลงราคา บจก.ซี ซี
หม้อแปลงไฟฟ้า
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

60,455.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

147,692.64

ตกลงราคา บริษัท ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC แบบ
Overhead บริเวณ
ถนน กิ่งแก้ว บางพลี
(หน้า บ.สยามนิสสัน)
[2019-06-14]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
142,418.07 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
Optical Fiber
จำกัด
Cable (MEA
ราคา 142,418.07 บาท
Communication)
บริเวณ
ถนนพหลโยธิน
(วงเวียนบางเขน)
[2019-06-14]
82,818.00 บจก.ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266325
อราคาต่ำสุด
[2019-06-14]
ราคา 82,818.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266332
37,878.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
อราคาต่ำสุด
[2019-06-14]
ราคา 37,878.00 บาท
151,791.27 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 151,791.27 บาท

60,455.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 60,455.00 บาท

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266336
อราคาต่ำสุด
[2019-06-14]

147,114.30 บริษัท ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด

130266366
[2019-06-14]
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80

ซื้อFDF 24 Fibers (LC-LC) จำนวน 22 ชุด

108,284.00

อื่น ๆ

บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค
จำกัด

81

ซื้อRack 42U จำนวน 6 ชุด

118,770.00

อื่น ๆ

บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค
จำกัด

82

จ้างก่อสร้างลานหม้อแปลงและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง สำหรับใช้งานที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ขนาด W:600 x H:1000 x D:300 mm. ที่
บริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าด้านทิศตะวั
นออกของคลองหนองปรือ กทม.
ซื้อครอบแก้วโคมไฟหัวเสา ที่
ทำเนียบรัฐบาล
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ATS
และอุปกรณ์ประกอบ ที่ ทำเนียบรัฐบาล
ซื้อ Capacitor bank
พร้อมติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด ที่ บริษัท
ชิปโป อาซาฮีโมลด์ส (ปรัะเทศไทย) จำกัด

467,090.66

วิธีคัดเลือก บจก.อี อาร์ เอ็น
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง

23,361.66

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

499,690.00
89,730.20

ตกลงราคา บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง
จำกัด
ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

262,150.00

ตกลงราคา บริษัท วินบริดจ์ จำกัด

131,075.00

ตกลงราคา บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
จำกัด

83

84
85
86
87

ราคา 147,114.30 บาท
108,284.00 บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด spec
ราคา 108,284.00 บาท

ซื้อFDF 24 Fibers
(LC-LC) จำนวน 22
ชุด
[2019-06-17]
ซื้อRack 42U จำนวน
118,770.00 บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด spec
6 ชุด
ราคา 118,770.00 บาท
[2019-06-17]
444,050.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266539
อราคาต่ำสุด
[2019-06-18]
ราคา 444,050.00 บาท

19,260.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 19,260.00 บาท

130266563
[2019-06-18]

spec

130266584
[2019-06-18]
130266595
[2019-06-18]
130266601
[2019-06-18]
130266607
[2019-06-18]

494,999.00 บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
ราคา 494,999.00 บาท
89,730.20 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 89,730.20 บาท
249,310.00 บริษัท วินบริดจ์ จำกัด
ราคา 249,310.00 บาท
131,075.00 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด
ราคา 131,075.00 บาท

spec
spec
spec
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88
89

90
91

92

93

94

95

96

จ้างทำสีเสาโคมไฟเขียว เพื่อใช้งานที่
ทำเนียบรัฐบาล
จ้างปรับปรุงขนย้ายและติดตั้งระบบภายในส
ถานีไฟฟ้าย่อย 115 kV เพื่อใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าย่อยลาดกระบัง
จ้างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งกับดัก
ฟ้าผ่า จำนวน 2 สถานที่
จ้างเก็บและทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
จำนวน 2 สถานที่

117,379.00

ตกลงราคา บจก.ดี.พี.เทรดดิ้ง

98,440.00

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

47,080.00

ซื้อท่อร้อยสาย ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ซื้อ Cable Type NYY 1 x 185 Sq.mm.
(450/750V) ที่ อาคาร 1
กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กทม.
จ้างบำรุงรักษา Medium Voltage Metal
Clad Switchgear, สวิตซ์สำหรับตัดโหลด
และหน่วยริงเมน (พร้อมทดสอบ RMU
Protection Relay) จำนวน 5 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่า
ย และตู้แผงสวิตช์หลักแรงต่ำ จำนวน 4

187,450.09

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.อินซูเลชั่น
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนซัลแทนท์
ตกลงราคา บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด

114,998.25 บจก.ดี.พี.เทรดดิ้ง
ราคา 114,998.25 บาท
98,440.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 98,440.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130266673
[2019-06-19]
130266675
[2019-06-19]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130266686
[2019-06-19]
130266690
[2019-06-19]

spec

130266705
[2019-06-19]

spec

85,600.00

ตกลงราคา นายธนวัฒน์
โชติภัทรวรรธน์

47,080.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 47,080.00 บาท
63,558.00 บจก.อินซูเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนซัลแทนท์
ราคา 63,558.00 บาท
184,279.68 บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด
ราคา 184,279.68 บาท
75,000.00 นายธนวัฒน์ โชติภัทรวรรธน์
ราคา 75,000.00 บาท

603,480.00

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

499,476.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 499,476.00 บาท

77,040.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

77,040.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 77,040.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266758
อราคาต่ำสุด
[2019-06-20]

80,036.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

80,036.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 80,036.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266760
อราคาต่ำสุด
[2019-06-20]

63,558.00

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266734
อราคาต่ำสุด
[2019-06-19]

130266752
[2019-06-20]
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สถานที่
97 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
98 จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่า
ย และตู้แผงสวิตช์หลักแรงต่ำ จำนวน 5
สถานที่
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่
โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม
100 จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์สำหรับสำร
องไฟฟ้าชั่วคราวแผงสวิตช์วงจรย่อยในพื้นที่
ต่างๆ
ของหน่วยงานที่มีการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตร
วจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)
ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี
101 ซื้อ CABLE TYPE NYY ที่
อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษาและขนส่ง
สำนักงาน กฟผ. ไทรน้อย
102 ซื้อพร้อมติดตั้ง 69 kV Remote control
cubicle, 303 kV Relay Protection
และอุปกรณ์ระบบควบคุมสั่งการทางไกล
(CSCS System)
103 จ้างเขียนแบบงานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้า
แรงกลาง
พร้อมบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
เพื่อใช้งานที่ การประปานครหลวง

190,552.25

ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

75,328.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

361,226.01

ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์

193,670.00

ตกลงราคา บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้
ซัพพลาย

6,122,293.90 วิธีคัดเลือก บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
(มาตรา 7) อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำกัด
28,611,800.0
0

64,200.00

วิธีพิเศษ บริษัท ซี เอส เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130266751
[2019-06-20]
130266753
[2019-06-20]

spec
327,745.28 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 327,745.28 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
193,670.00 บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้ ซัพพลาย อราคาต่ำสุด
ราคา 193,670.00 บาท

130266809
[2019-06-20]
130266831
[2019-06-20]

181,686.00 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ราคา 181,686.00 บาท
75,328.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 75,328.00 บาท

spec
3,792,964.57 บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ
อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)
จำกัด
ราคา 3,792,964.57 บาท
20,950,600.00 บริษัท ซี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 20,950,600.00 บาท

130266853
ฝธค.(รฟ.2)005/2561
2 ลว. 20 มิ.ย. 2562
[2019-06-20]
ฝธค.(รฟ.5)
005/2562
[2019-06-20]

53,500.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130266970
อราคาต่ำสุด
[2019-06-24]
ราคา 53,500.00 บาท
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104 จ้างก่อสร้างสายส่งอากาศ 115kV จำนวน 1
วงจร แบบ Bundle ระยะประมาณ 2.8
กิโลเมตร แนวถนนสุขุมวิท
ตั้งแต่บริเวณทางเข้านิคมฯ บางปูถึง
บจก.สหยูเนี่ยน
สำหรับใช้งานเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าบางปูโคเจ
นเนอเรชั่น (บจก.เอสเอสยูที)
105 จ้างก่อสร้างอาคารสถานีไฟฟ้าย่อย
115/24kV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (DCAP
2) สำหรับใช้งานที่ บริษัท
ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ณ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ทสภ.) ระยะที่ 2
106 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน 3
สถานที่
107 ซื้อตู้แผงสวิตซ์ควบคุมวงจรปั๊มน้ำ ที่
ทำเนียบรัฐบาล
108 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไห
ม้ ที่ อาคารรังวัดและทำแผนที่ อาคาร 6 ชั้น
และ 9 ชั้น กรมที่ดิน
109 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานเขตสายไหม
ภายในบริเวณอาคารสนับสนุนของสำนักงาน
เขตสายไหม ซอยสายไหม 56
110 จ้างบำรุงรักษา Ring main unit จำนวน 4
สถานที่

12,292,973.2 วิธีคัดเลือก บจก.ฐิติชัย
0
(มาตรา 7)

11,981,132.40 บจก.ฐิติชัย
ราคา 11,981,132.40 บาท

190,524,200.
00

ถูกต้องตามข้อกำหนดและราค ฝธค./รฟ.4/005/256
170,000,000.0 บจก.เอบีบี
2
0 ราคา 170,000,000.00 บาท าต่ำสุด
[2019-06-24]

วิธีพิเศษ บจก.เอบีบี

16,371.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

107,000.00

ตกลงราคา บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี
จำกัด
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มดี
เทค เอ็นจิเนียริ่ง

54,460.67

ตกลงราคา หสม.ชัยภัค

53,500.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

16,371.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 16,371.00 บาท
104,860.00 บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี จำกัด
ราคา 104,860.00 บาท
256,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มดี เทค
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 256,800.00 บาท
48,500.00 หสม.ชัยภัค
ราคา 48,500.00 บาท

53,500.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 53,500.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.5/006/256
อราคาต่ำสุด
2
[2019-06-24]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267203
อราคาต่ำสุด
[2019-06-26]
spec
130267251
[2019-06-26]
spec
130267287
[2019-06-26]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267381
อราคาต่ำสุด
[2019-06-27]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267394
อราคาต่ำสุด
[2019-06-27]
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111 ซื้อ Ring Main Unit 24 kV 2 IN 1 OUT
CB 200A. ที่ การประปานครหลวง

984,400.00

วิธีคัดเลือก บริษัท ลูซี่
(มาตรา 7) อีเล็คทริค(ประเทศไทย)
จำกัด
ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

spec
690,000.00 บริษัท ลูซี่
อีเล็คทริค(ประเทศไทย) จำกัด
ราคา 690,000.00 บาท
110,424.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 110,424.00 บาท

112 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ พร้อมทดสอบ
110,424.00
Main Distribution Board เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลตำรวจ
113 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
6,206.00 ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส
6,206.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
ราคา 6,206.00 บาท
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.วี.เอ็ม.พี.ซี. (บ้านสวนรามคำแหง)
114 ซื้อ Capacitor Bank ขนาด 30 kvar at
168,396.60 ตกลงราคา บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
168,396.60 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด
400V พร้อมติดตั้งทดแทน ของเดิมที่ชำรุด ที่
จำกัด
ราคา 168,396.60 บาท
บริษัท บิวตี้เจมส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
115 Electrolytic Copper Cathode
97,602,350.50 79,029,016.9 วิธีประกวดราค บริษัท เอ คอมมูนิเคชั่น 80,791,837.30 บริษัท เอ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2
า
จำกัด
ราคา 80,791,837.30 บาท
บริษัท เฟ้ลปส์ดอด์จ
81,014,540.68
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด)
116 จ้างติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินแรงกลางและสายไ
194,312.00 ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
171,628.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
ฟฟ้าแรงต่ำ ที่ สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 171,628.00 บาท
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
117 ซื้อโคมไฟฟ้า จำนวน 1 LOT ที่
2,694,848.50 วิธีพิเศษ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์
2,568,000.00 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์
บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี
อีควิปเมนท์ จำกัด
อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทำเนียบรัฐบาล
(มหาชน)
ราคา 2,568,000.00 บาท
118 ซื้อ PANEL BOARD , MCCB ที่
109,588.33 ตกลงราคา บจก. วิกเกอร์ คอนโทรล
79,499.40 บจก. วิกเกอร์ คอนโทรล

130267432
[2019-06-27]
130267438
[2019-06-27]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267441
อราคาต่ำสุด
[2019-06-27]

spec

130267440
[2019-06-27]

spec

MP2-8963-WBA
[2019-06-27]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267555
อราคาต่ำสุด
[2019-06-28]
spec

spec

ฝธค.(รฟ.4)
006/2562
[2019-06-28]
130267559
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สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

ราคา 79,499.40 บาท

[2019-06-28]
วันที่ 12-07-2019
เวลา 08:37:48
พิมพ์โดย อดิศร
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