แบบ สขร. ๑

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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

จ้างสร้างฐานคอนกรีต-โครงสร้างเหล็ก
พร้อมวางท่อร้อยสายแรงสูงเชื่อมต่อระบบจ่า
ยไฟ สำหรับใช้งานที่
อาคารวิจัยและสวัสดิการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
จ้างลากสายไฟฟ้าใต้ดิน สายส่ง KRT691A ที่
สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างติดตั้ง Fire Seal
ที่ช่องเปิดของสายไฟฟ้าแรงสูง 115 kV
ช่องเปิดสายคอนโทรล
และตำแหน่งช่องเปิดต่างๆ
งานติดตั้งท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์ จาก
115 kV GIS
ไปยังเครื่องวัดหน่วยพลังงานไฟฟ้า
พร้อมงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์คงค้างคืนคลัง
กฟน. เพื่อใช้งานที่ สถานีสับเปลี่
จ้างคำนวณ Relay Setting เขียนแบบ

2

3

4

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267573
อราคาต่ำสุด
[2019-07-01]

961,395.00

วิธีคัดเลือก บจก.ไทยเทคโนโลยี
(มาตรา 7) เอ็นจิเนียริ่ง

946,950.00 บจก.ไทยเทคโนโลยี
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 946,950.00 บาท

187,033.86

ตกลงราคา หจก.มานา
เมนเทนแนนซ์

176,678.40 หจก.มานา เมนเทนแนนซ์
ราคา 176,678.40 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267575
อราคาต่ำสุด
[2019-07-01]

401,250.00

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

385,200.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ราคา 385,200.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267578
อราคาต่ำสุด
[2019-07-01]

353,100.00

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

342,400.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267583
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5

6

7

8

As-Build Drawing
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานี
ดำเนินงานทดลองจ่ายไฟจริงให้แก่สายเคเบิล
ด้วยแรงดันระบบ (SYSTEM OPERATING
VOLTAGE) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
พร้อมประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อใช้งานที่ สถานีสับเปลี่ยนแรงดัน 115
จ้างงานติดตั้งสาย ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนบางกรวย - ไทรน้อย

ราคา 342,400.00 บาท

135,462.00

492,200.00

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

135,462.00 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 135,462.00 บาท

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

481,500.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
ราคา 481,500.00 บาท

อราคาต่ำสุด

spec

จ้างงานติดตั้งสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 12 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนบางกรวย ไทรน้อย
[2019-07-01]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130267606
อราคาต่ำสุด
[2019-07-01]

จ้างลากสายและเข้าหัวสายคอนโทรล
งานจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีทั้งหมด
และงานติดตั้งสายส่งสัญญาณ GPS
และเข้าหัวสาย Fiber Optic และ AC&DC
Supply Cables
ทั้งหมดเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อใช้งานที่ สถานีสับเปลี่ยนแรงดัน
Unit Substation for Transformer 1500
kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 SET

3,798,500.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ถิรไทย จำกัด
(มาตรา 7) (มหาชน)

3,402,600.00 บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) spec
ราคา 3,402,600.00 บาท

ซื้อ 115 kV Combined CT-PT

2,064,030.00

1,635,495.00 บริษัท วิชนากร มาร์เกตติ้ง

วิธีพิเศษ บริษัท วิชนากร

[2019-07-01]

spec

ฝธค.(รฟ.2)
007/2562
[2019-07-01]
ฝธค.(รฟ.6)
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9

10

11

12

13
14

15

16

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ที่สถานีไฟฟ้าย่อยพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ซื้อ COPPER CABLE XLPE 0.6/1 Kv. 240
Sq.mm. ที่ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) (อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์)
ซื้อ Safety Switch ที่
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซื้อเ สาเหล็กไฟถนนชนิดกิ่งคู่ สูง 12 เมตร ที่
เกาะกลางถนนเจ้าคุณทหาร ก่อนข้ามคลองสี่
เขตลาดกระบัง
ซื้อโคมไฟฟ้าLED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จำนวน 1 LOT ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ซื้อ PHASE PROTECTION RELAY ที่ บริษัท
ยี.เอ็ม.เทาเวอร์ จำกัด
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ตัดตอนอัตโ
นมัติสำหรับเครื่องสูบน้ำ ที่
บริเวณบ่อสูบน้ำคูน้ำสาธารณะประโยชน์
(ตรงข้ามเพชรเกษม ซอย 50)
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ที่
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนน้ำมันปิดผนึก
(Hermetically Seal) ขนาด 315
กิโลโวลต์แอมแปร์ ที่

มาร์เกตติ้ง จำกัด
176,764.00

ตกลงราคา บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด

348,220.80

ตกลงราคา บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด

58,850.00

ตกลงราคา บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง
จำกัด

จำกัด
ราคา 1,635,495.00 บาท
176,764.00 บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด
ราคา 176,764.00 บาท
348,220.80 บริษัท ซี.ที.เอส.คอนแทค
จำกัด
ราคา 348,220.80 บาท
52,965.00 บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
ราคา 52,965.00 บาท

001/2562
[2019-07-02]
130267731
[2019-07-02]
spec

130267736
[2019-07-02]

spec

130267742
[2019-07-02]

วิธีพิเศษ บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค
จำกัด

1,998,760.00 บริษัท ไล้ท์ แอ็ท เวิร์ค จำกัด spec
ราคา 1,998,760.00 บาท

ตกลงราคา บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
จำกัด
ตกลงราคา บริษัท เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

10,165.00 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด spec
ราคา 10,165.00 บาท
47,080.00 บริษัท เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 47,080.00 บาท

ฝธค.(รฟ.5)
007/2562
[2019-07-02]
130270228
[2019-07-02]
130267772
[2019-07-03]

378,437.00

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล
เพาเวอร์ เซอร

449,400.00

ตกลงราคา บริษัท ไทยแมกซ์เวล
อิเลคทริค จำกัด

378,437.60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัล เพาเวอร์ spec
เซอร
ราคา 378,437.60 บาท
spec
421,520.00 บริษัท ไทยแมกซ์เวล
อิเลคทริค จำกัด
ราคา 421,520.00 บาท

2,023,530.50

47,080.00

130267979
[2019-07-04]
130267989
[2019-07-04]
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17

18
19

20
21
22
23
24
25
26

ส่วนราชการสถาบันประสาทวิทยา
จ้างติดตั้ง Automatic Transfer Switch
พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ
ที่อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสม
าชิกโครงการ MEA Better Care Service
เพื่อใช้งานที่ บจก.โอลิมเปียไทยทาวเวอร์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่บ้านคุณสมหมาย ตันสุภสวัสดิ์กุล
จ้างปรับปรุงภายนอกตู้ Unit Substation ที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2
สถานที่
ซื้อโคมโรงงานสะท้อน ที่
การประปานครหลวง
ซื้อ HDG.Pull Box ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา)
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม ทองสิมา)
ซื้อโคมเปลือยหนา ที่ สำนักงานที่ดิน กทม.
สาขาบางเขน

103,790.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

103,255.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268059
อราคาต่ำสุด
[2019-07-05]
ราคา 103,255.00 บาท

499,989.60

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

44,191.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

498,620.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 498,620.00 บาท
44,191.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 44,191.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268069
[2019-07-05]
130268084
[2019-07-05]

109,474.91

ตกลงราคา นายวาสนา เกิดน้อย

104,646.00
71,048.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

163,966.80

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
spec

86,497.73

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา บจก.
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์

99,000.00 นายวาสนา เกิดน้อย
ราคา 99,000.00 บาท
87,740.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 87,740.00 บาท
71,048.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 71,048.00 บาท
105,288.00 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 105,288.00 บาท
76,612.00 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 76,612.00 บาท
49,236.05 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 49,236.05 บาท
214,509.32 บจก.
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
ราคา 214,509.32 บาท

130268119
[2019-07-05]
130268127
[2019-07-05]
130268139
[2019-07-05]
130268082
[2019-07-05]
130268060
[2019-07-05]
130268065
[2019-07-05]
130268077
[2019-07-05]

66,115.30
316,174.30

spec
spec
spec
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27
28

29

30

31

32

33
34

35

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดแขวน ภายในอาคาร ที่
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
อาคารเจริญพลูวรลักษณ์ฯ
โรงพยาบาลราชวิถี
ซื้อโคมไฟ LED ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข
42 (ถนอม ทองสิมา)

139,528.00

ตกลงราคา บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี
จำกัด
ตกลงราคา นายวินัย พาดี

124,120.00 บริษัท ยู-เอส เอ็ม ดี จำกัด
ราคา 124,120.00 บาท
374,461.00 นายวินัย พาดี
ราคา 374,461.00 บาท

spec

195,874.20

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด

spec

130268248
[2019-07-08]

149,158.00

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

145,194.72 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 145,194.72 บาท
121,723.20 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 121,723.20 บาท

ซื้อสายไฟฟ้าทองแดง ชนิด IEC01 , VAF-G
ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 (ถนอม
ทองสิมา)
ซื้อ Automatic Transfer Switch, MCCB
ที่ อาคารล้วน-เพิ่มพูล ว่องวานิช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซื้อรางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบท่อ ที่
อาคารเจริญ พลูวรลักษณ์ฯ
โรงพยาบาลราชวิถี
ซื้อ Cable Type IEC01 ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายนอกอาคาร
ที่
บริเวณถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าด้านทิศตะวั
นออกของคลองหัวตะเข้ กทม.
ซื้อ โคมเปลือยหนา 0.7 มม. , โคม LED ที่
ภายในอาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค

spec

130268233
[2019-07-08]

179,760.00

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

170,665.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 170,665.00 บาท

130268187
[2019-07-08]

299,600.00

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

299,600.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 299,600.00 บาท

130268170
[2019-07-08]

194,809.55

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

23,361.66

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

spec
169,552.20 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 169,552.20 บาท
19,260.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 19,260.00 บาท

130268197
[2019-07-08]
130268191
[2019-07-08]

276,691.30

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ

186,620.84 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์

spec

130268181
[2019-07-08]

390,124.00

130268079
[2019-07-05]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268163
อราคาต่ำสุด
[2019-07-08]
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ร สาขาบางกะปิ
36

ร์ จำกัด

ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ที่ อาคารเจริญ
พลูวรลักษณ์ฯ โรงพยาบาลราชวิธี
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable แบบ Overhead บริเวณ ฝั่งตรงข้าม
Iconsiam

276,048.23

38

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable (MEA) บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีเทพา

226,591.76

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

226,591.76 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 226,591.76 บาท

spec

39

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC แบบ
Overhead ถนนรัชดา บริเวณ
หน้าอาคารจอดแล้วจร MRT

127,762.28

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

127,762.28 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 127,762.28 บาท

spec

40

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6 Cores (Aerial) บริเวณ
ส/ย.บางโพงพาง ถนนพระราม 3

140,437.50

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

140,437.50 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 140,437.50 บาท

spec

37

213,608.38

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด
อื่น ๆ บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

จำกัด
ราคา 186,620.84 บาท
267,500.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 267,500.00 บาท
213,608.38 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด spec
ราคา 213,608.38 บาท

130268174
[2019-07-08]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable แบบ
Overhead บริเวณ
ฝั่งตรงข้าม Iconsiam
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable (MEA)
บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์
แยกศรีเทพา
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC แบบ
Overhead
ถนนรัชดา บริเวณ
หน้าอาคารจอดแล้วจ
ร MRT
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable 6
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41
42

43
44

45
46

47
48

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนวัดม่วง ในนาม สำนักงานเขตบางแค
จ้างก่อสร้างฐานเสาและปักเสาคอนกรีต 22
เมตร จำนวน 2 ต้น สำหรับติดตั้ง
Terminator 69kV ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด ที่
สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานที่
การประปานครหลวง (กองคลังพัสดุกลาง)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า Distribution
Transformer และ Main Distribution
Board จำนวน 4 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี
จำนวน 2 สถานที่

499,452.24

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

193,670.00

ตกลงราคา บจก.ฐิติชัย

264,421.31

ตกลงราคา นายสมยศ แซ่จาง

83,781.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

38,520.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงชนิดแห้งและน้ำมัน
จำนวน 3 สถานที่

55,640.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

115,560.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

409,810.00

476,383.26 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 476,383.26 บาท
186,180.00 บจก.ฐิติชัย
ราคา 186,180.00 บาท

Cores (Aerial)
บริเวณ
ส/ย.บางโพงพาง
ถนนพระราม 3
[2019-07-09]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268289
อราคาต่ำสุด
[2019-07-09]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268296
อราคาต่ำสุด
[2019-07-09]

228,000.00 นายสมยศ แซ่จาง
ราคา 228,000.00 บาท
83,781.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 83,781.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268299
[2019-07-09]
130268315
[2019-07-09]

38,520.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 38,520.00 บาท
409,810.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 409,810.00 บาท
55,640.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 55,640.00 บาท
115,560.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 115,560.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268321
[2019-07-09]
130268324
[2019-07-09]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268328
[2019-07-09]
130268338
[2019-07-09]
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49

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้าน หจก.ส่งเสริมแทรคเตอร์
ถ.แจ้งวัฒนะ

449,400.00

อื่น ๆ

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

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

spec

50

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,48,96 Cores
(Aerial) บริเวณ คลองบางปลากด
ถนนสุขสวัสดิ์

100,489.05

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

100,489.05 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 100,489.05 บาท

51

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial)
บริเวณ กม.12 ถนนบางนาตราด

183,549.94

ตกลงราคา บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

183,549.94 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 183,549.94 บาท

52

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

112,668.86

ตกลงราคา บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

112,668.86 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 112,668.86 บาท

spec

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้าน
หจก.ส่งเสริมแทรคเต
อร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24,48,96
Cores (Aerial)
บริเวณ
คลองบางปลากด
ถนนสุขสวัสดิ์
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable
6,12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
กม.12
ถนนบางนาตราด
[2019-07-09]
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
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53

ซื้อOptical Fiber Closure 24C จำนวน 72
ชุด

177,192.00

54

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ Node NJ
(ซอยนวมินทร์ 163)

109,305.85

ตกลงราคา บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

55

จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB เพื่อใช้งานที่
บจก.ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน
3 สถานที่
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil Type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด เรนทรีวิลล่า
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันกลาง
จำนวน 3 สถานที่
จ้างตรวจสอบแก้ไขรอยรั่วซึมหม้อแปลง
69/3.3 kV Power Transformer NO.2

43,656.00
59,492.00

ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส
ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

10,914.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

137,816.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

103,790.00

ตกลงราคา นายวิกร ไชยวรโยธิน

56
57

58
59

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

ถ.ศรีนครินทร์
(หน้าศุภาลัยปาร์ค)
[2019-07-09]
ซื้อOptical Fiber
177,192.00 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
Closure 24C จำนวน
ราคา 177,192.00 บาท
72 ชุด
[2019-07-09]
spec
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
109,305.85 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
ายติดตั้ง ADSS
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
Optical Fiber
ราคา 109,305.85 บาท
Cable บริเวณ Node
NJ (ซอยนวมินทร์
163)
[2019-07-09]
43,656.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268411
อราคาต่ำสุด
[2019-07-10]
ราคา 43,656.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268414
55,600.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
อราคาต่ำสุด
[2019-07-10]
ราคา 55,600.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268415
10,914.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
อราคาต่ำสุด
[2019-07-10]
ราคา 10,914.00 บาท

137,816.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 137,816.00 บาท
90,000.00 นายวิกร ไชยวรโยธิน
ราคา 90,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268421
[2019-07-10]
130268427
[2019-07-10]
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60

61
62

63

64

65

66

67

สำหรับใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าย่อยโรงงานผลิตน้ำสามเสน
จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตู้ Main
Distribution Board พร้อมทดสอบ
เพื่อใช้งานที่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี
จำนวน 3 สถานที่
จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งตู้แผงส
วิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้งานที่
บริเวณบ่อสูบน้ำคูน้ำสาธารณะประโยชน์
(ตรงข้ามเพชรเกษม ซอย 50)
ซื้อ น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยน ที่
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
(มหาชน)
ซื้อ Multiple Protection Relays ทดแทน
ที่ ที่ บจก. โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูน
ย์ เพื่อใช้งานที่ อาคาร 1 กรมเจ้าท่า
จ้างทดสอบ Trip Unit ของ ACB
เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
ซื้อสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ที่
อาคารเรือนพักส่วนต่อเติม

69,550.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

69,550.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268433
อราคาต่ำสุด
[2019-07-10]
ราคา 69,550.00 บาท

37,664.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ผางาม อิเล็คทริค

37,664.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 37,664.00 บาท
29,168.20 บจก.ผางาม อิเล็คทริค
ราคา 29,168.20 บาท

29,168.20

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130268442
[2019-07-10]
130268462
[2019-07-10]

130268541
[2019-07-10]

130268651
[2019-07-11]

288,900.00

ตกลงราคา บจก.พีพีที ทรัพย์ พลาย
เอ็นจิเนียริ่ง

86,670.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

85,707.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 85,707.00 บาท
99,938.00 บริษัท ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง แอนด์ spec
อิมปอร์ต จำกัด
ราคา 99,938.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
282,480.00 บจก.พีพีที ทรัพย์ พลาย
อราคาต่ำสุด
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 282,480.00 บาท
86,670.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 86,670.00 บาท

219,350.00

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

219,350.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 219,350.00 บาท

ตกลงราคา บริษัท ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง
แอนด์ อิมปอร์ต จำกัด

130268535
[2019-07-10]
130268554
[2019-07-11]
130268556
[2019-07-11]
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68

69

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ซื้อปะเก็นแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง ที่
บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

28,355.00

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

41,195.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

106,796.70

ตกลงราคา บริษัท วิกเกอร์
คอนโทรล จำกัด

153,238.98

ตกลงราคา บริษัท อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

71

จ้างทดสอบ Trip Unit ของ ACB
เพื่อใช้งานที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซื้อPANEL BOARD แขวนภายใน , MCCB ที่
บริเวณอาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค
ร สาขาบางเขน
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ , MCCB ที่ รร.เต็มรักศึกษา

72

ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

156,067.52

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

73

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4
สถานที่
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
นางอนงค์นาฏ อัศวชีพ เลขที่ 90/117
ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จ้างทำป้ายสถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน 1 งาน
เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างเชื่อมต่อและลากสายไฟฟ้าแรงสูง

88,489.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู

70

74

75

76

41,819.18

74,900.00

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง

109,782.00

ตกลงราคา หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง

28,355.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 28,355.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
41,195.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
อราคาต่ำสุด
ราคา 41,195.00 บาท
78,499.48 บริษัท วิกเกอร์ คอนโทรล spec
จำกัด
ราคา 78,499.48 บาท
108,070.00 บริษัท อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 108,070.00 บาท
spec
113,963.56 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 113,963.56 บาท
88,489.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 88,489.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
38,000.00 นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู
อราคาต่ำสุด
ราคา 38,000.00 บาท

130268587
[2019-07-11]
130268727
[2019-07-12]
130268807
[2019-07-12]
130268809
[2019-07-12]
130268834
[2019-07-12]
130268899
[2019-07-15]
130268904
[2019-07-15]

74,900.00 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268907
อราคาต่ำสุด
[2019-07-15]
ราคา 74,900.00 บาท

109,782.00 หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268910
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77

78

79

80

81
82

สำหรับใช้งานที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
บริเวณหลังตึกอัษฎางค์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อย
โรงพยาบาลรามาธิบดี-บางพลี
จ้างเดินสายและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อใช้งานที่ บริเวณซอยสุขา 1
ถนนเฟื่องนคร
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง
จ้างติดตั้ง Platform Terminator หมายเลข
1155 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ สถานีย่อย
ทอท.ที่ 1 บมจ.ท่าอากาศยานไทย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพระราม 9 (เชื่อมถนนรามคำแหง IVS
11)

ราคา 109,782.00 บาท

อราคาต่ำสุด

[2019-07-15]

42,800.00

ตกลงราคา บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์
รีเลย์

38,520.00 บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268947
อราคาต่ำสุด
[2019-07-18]
ราคา 38,520.00 บาท

99,286.37

ตกลงราคา นายจอม เขื่อนคำ

92,791.00 นายจอม เขื่อนคำ
ราคา 92,791.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268949
อราคาต่ำสุด
[2019-07-18]

59,656.41

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268951
อราคาต่ำสุด
[2019-07-18]

156,755.00

ตกลงราคา หจก.มานา
เมนเทนแนนซ์

58,957.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 58,957.00 บาท
150,870.00 หจก.มานา เมนเทนแนนซ์
ราคา 150,870.00 บาท

439,770.00

ตกลงราคา หสม.ชัยภัค

170,919.66

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130268953
อราคาต่ำสุด
[2019-07-18]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
455,000.00 หสม.ชัยภัค
อราคาต่ำสุด
ราคา 455,000.00 บาท
170,919.66 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 170,919.66 บาท

130268993
[2019-07-18]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนพระราม
9
(เชื่อมถนนรามคำแหง
IVS 11)
[2019-07-18]
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83

จ้างงานติดตั้ง สาย ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ สถานีไฟฟ้าย่อย 2
(AP2) - ถ.วิภาวดี ส/ย.ดอนเมือง

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

241,933.42 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 241,933.42 บาท

spec

84

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ซอยแจ้งวัฒนะ 8 ถนนแจ้งวัฒนะ

อื่น ๆ

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

240,557.40 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 240,557.40 บาท

spec

85

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซม Optical Fiber
Cable (MEA Communication) บริเวณ
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
(ปากซอยปู่เจ้าสมิงพราย 8)

147,541.23

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

147,541.23 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 147,541.23 บาท

86

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ เขตลาดพร้าว

118,984.00

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

118,984.00 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 118,984.00 บาท

spec

จ้างงานติดตั้ง สาย
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
สถานีไฟฟ้าย่อย 2
(AP2) - ถ.วิภาวดี
ส/ย.ดอนเมือง
[2019-07-18]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ซอยแจ้งวัฒนะ 8
ถนนแจ้งวัฒนะ
[2019-07-18]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
ม Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
(ปากซอยปู่เจ้าสมิงพร
าย 8)
[2019-07-18]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ
เขตลาดพร้าว

page 13 / 27

แบบ สขร. ๑

87

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 2,6,24,96 Cores บริเวณ
โครงการธนาซิตี้บางนา-ตราด
ถนนบางนา-ตราด

187,816.03

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

187,816.03 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 187,816.03 บาท

spec

88

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ
ปากซอยวิภาวดีรังสิต 3

125,497.09

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

125,497.09 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 125,497.09 บาท

spec

89

จ้างงานซ่อมแซมสาย ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนพระยาสุเรนทร์, ถนนพระยาสุเรนทร์
ซอย 35, ถนนปัญญาอินทรา

103,041.00

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

103,041.00 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 103,041.00 บาท

[2019-07-18]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable
2,6,24,96 Cores
บริเวณ
โครงการธนาซิตี้บางน
า-ตราด
ถนนบางนา-ตราด
[2019-07-18]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ
Overhead บริเวณ
ปากซอยวิภาวดีรังสิต
3
[2019-07-18]
จ้างงานซ่อมแซมสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 6 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนพระยาสุเรนทร์,
ถนนพระยาสุเรนทร์
ซอย 35,
ถนนปัญญาอินทรา
[2019-07-18]
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90

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนรามคำแหง (ใกล้ซอยรามคำแหง 192)

215,249.76

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

215,249.76 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 215,249.76 บาท

91

ซื้อพร้อมติดตั้ง Bus Duct ขนาด 800
แอมแปร์ และตู้แผงสวิตซ์ประจำอาคาร ที่
อาคารวิจัยและสวัสดิการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซื้อ Unit Substation for Tr. 1000 kVA
with RMU @ ACB/MCCB ที่
อาคารวิจัยและสวัสดิการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ รร.เต็มรักศึกษา

3,161,850.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อาซีฟา จำกัด
(มาตรา 7) (มหาชน)

3,103,000.00 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) spec
ราคา 3,103,000.00 บาท

3,552,400.00 วิธีคัดเลือก บจก.
(มาตรา 7) เจริญชัยอินเตอร์เทรด

2,621,500.00 บจก. เจริญชัยอินเตอร์เทรด spec
ราคา 2,621,500.00 บาท

245,844.12

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

94

ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน ที่
รร.เต็มรักศึกษา

387,141.83

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค
อี คอมเมอร์เชียล

95

ซื้อสายไฟ NYY ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์

499,133.60

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

96

ซื้อโคม LED ที่ รร.เต็มรักศึกษา

499,540.20

ตกลงราคา บจก.แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็
นเตอร์

92

93

อื่น ๆ

152,656.90 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 152,656.90 บาท
281,638.98 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค อี
คอมเมอร์เชียล
ราคา 281,638.98 บาท
422,008.00 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 422,008.00 บาท
418,949.94 บจก.แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์

spec
spec

spec
spec

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ถนนรามคำแหง
(ใกล้ซอยรามคำแหง
192)
[2019-07-18]
ฝธค.(รฟ.1)
010/2562
130269489
[2019-07-18]
ฝธค.(รฟ.1)009/2562
/ 130269462
[2019-07-18]
130268935
[2019-07-18]
130268917
[2019-07-18]
1302687913
[2019-07-18]
130268908
[2019-07-18]

page 15 / 27

แบบ สขร. ๑

97
98
99
100
101
102

103
104
105

106

ซื้อ Cable Type , ตู้ DB , CONS.UNIT ที่
สำนักงานที่ดิน กทม. สาขาบางเขน
ซื้อตู้แผงสวิตซ์รวม ที่ สำนักระบายน้ำ

364,046.10

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

23,361.66

ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
จ้างรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่คุณเนติพันธ์ พันธุรนันท์
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่บ้านเลขที่ 14 ซอยแสงจันทร์ ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 ในนาม คุณปานจิตต์ หล้าสิณย์
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ

74,151.00

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

125,190.00
127,865.00
255,341.24

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

295,311.20

ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

43,713.08

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

72,886.36

ตกลงราคา บจก.ที.ซี.เอส 888

118,946.55

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

ราคา 418,949.94 บาท
spec
312,274.15 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 312,274.15 บาท
19,260.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 19,260.00 บาท
spec
67,410.00 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 67,410.00 บาท
125,190.00 บจก.ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 125,190.00 บาท
127,865.00 บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 127,865.00 บาท
241,777.20 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ราคา 241,777.20 บาท

130268939
[2019-07-18]
130269025
[2019-07-18]
130269057
[2019-07-18]
130269086
[2019-07-19]
130269087
[2019-07-19]
130269242
[2019-07-22]

271,193.64 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ราคา 271,193.64 บาท
41,730.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 41,730.00 บาท
69,550.00 บจก.ที.ซี.เอส 888
ราคา 69,550.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130269244
[2019-07-22]
130269246
[2019-07-22]
130269251
[2019-07-22]

118,946.55 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 118,946.55 บาท

spec

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
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ถนนทางพิเศษกาญจนาภิเษก

107 ซื้อท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ ที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
108 ซื้อ MCCB 3P , อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ที่ บริษัท
ไอ.ซี.พี. เฮ้าส์ซิ่งแลนด์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
109 เช่าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดแห้ง
ขนาด 2000 kVA 12/24 kV เพื่อใช้งานที่
ตึกมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(สาขาที่ 00002)
110 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด ซิทรีน คอนโดมิเนียม
111 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.โอเอชทีแอล
112 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Dry type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.บี.ที.แอซเซ็ท (โรงแรมอเดลฟี่ 49)

47,238.30

ตกลงราคา บจก.ซี.ที.เอส. คอนแทค

33,598.00

ตกลงราคา บจก. ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

295,320.00

ตกลงราคา บจก.อีลีเท็ค
อินเตอร์เนชั่นแนล

295,320.00 บจก.อีลีเท็ค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 295,320.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269341
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

4,601.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

4,601.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,601.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269347
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

15,194.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

15,194.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 15,194.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269351
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

8,453.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

8,453.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 8,453.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269354
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

47,283.30 บจก.ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 47,283.30 บาท
33,598.00 บจก. ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 33,598.00 บาท

spec

Fiber Cable แบบ
Overhead บริเวณ
ถนนทางพิเศษกาญจน
าภิเษก
[2019-07-22]
130269313
[2019-07-22]
130269320
[2019-07-22]

spec
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113 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ
อาคารศูนย์วิจัยคอนโดมิเนียม
114 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Air Load
Break Switch (LBS), Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.คลองถมดีเวลล็อปเม้นท์
115 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69/12 kV
เพื่อใช้งานที่ การยาสูบแห่งประเทศไทย
116 จ้างตรวจสอบจุดร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้า
สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อย
โรงพยาบาลรามาธิบดี-บางพลี
117 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
คุณกัญญา ธีระพัฒนารักษ์ เลขที่ 55
ซ.รามอินทรา 39 แยก 10 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
118 จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
119 จ้างซ่อมฐาน RING MAIN UNIT
อาคารสระหลวง เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10,914.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

10,914.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 10,914.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269360
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

18,832.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

18,832.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 18,832.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269362
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

109,782.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269367
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

42,800.00

ตกลงราคา บจก.เทอร์โมสแกน

109,782.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 109,782.00 บาท
34,250.70 บจก.เทอร์โมสแกน
ราคา 34,250.70 บาท

35,199.29

ตกลงราคา นายประหยัด มีจิตต์

34,026.00 นายประหยัด มีจิตต์
ราคา 34,026.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269385
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

85,600.00

ตกลงราคา บจก.ธนโชติภัทร

75,000.00 บจก.ธนโชติภัทร
ราคา 75,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269460
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

37,450.00

ตกลงราคา หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง

37,450.00 หจก.เอลคอมเอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 37,450.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269461
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269374
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]
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120 จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.รัชดาภิเษก
แยกรัชโยธิน (หน้า SCB PARK)

162,167.06

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

162,167.06 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 162,167.06 บาท

121 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ
หน้าโตโยต้า ถ.บรมราชชนนี

103,111.62

อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

103,111.62 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 103,111.62 บาท

122 จ้างเข้าหัวสายไฟฟ้าแรงสูงที่ RMU
เพื่อใช้งานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษามหาราชินี ภายในโรงพยาบาลตำรวจ
123 ซื้อกล่องต่อสาย HDG PULL BOX ที่
รร.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
124 ซื้อตู้แผงสวิตซ์รวม ที่ บริเวณบ่อสูบน้ำ
ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขาเข้า
ตอนลงคลองบางกอกน้อย
125 ซื้อ Channel base for 115kV GIS
-C-channel 180x75x7x10.5 t, length
5,100 mm. ที่
สถานีสับเปลี่ยนสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อ

87,633.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

192,065.00

ตกลงราคา บจก. ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

191.530.00 บจก. ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 191.530.00 บาท
66,340.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 66,340.00 บาท

130269444
[2019-07-23]
130269436
[2019-07-23]

ตกลงราคา ริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค
จำกัด (มหาชน)

20,865.00 ริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด spec
(มหาชน)
ราคา 20,865.00 บาท

130269424
[2019-07-23]

73,141.99

23,112.00

84,423.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 84,423.00 บาท

spec

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.รัชดาภิเษก
แยกรัชโยธิน (หน้า
SCB PARK)
[2019-07-23]
spec
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ
Overhead บริเวณ
หน้าโตโยต้า
ถ.บรมราชชนนี
[2019-07-23]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269467
อราคาต่ำสุด
[2019-07-23]
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126 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
127 จ้างปรับปรุงตู้ 115 kV Line 2 Relay and
Control Panel เพื่อใช้งานที่ อาคาร
Switching Unit บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่
แจ้งวัฒนะ
128 จ้างพาดสายส่งอากาศ 69 kV
และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ Terminator
หมายเลข 1155
129 ซื้อ C-channel 180x75x7x10.5 t, length
7,200 mm. ที่ สถานีไฟฟ้าย่อย
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่
130 ซื้อ PANEL BOARD แขวนภายใน ขนาด
90x130x30 Cm. , MCCB ตู้ DB. ที่
อาคารสำเภาทอง
ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
131 ซื้อรางวางสายไฟฟ้า
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่
อาคารสำเภาทอง
ภายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
132 ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ที่
อาคารร้านสวัสดิ์การทหารบก
133 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลตำรวจ
134 จ้างติดตั้งทางเดินสายสำหรับระบบควบคุมอุ

345,824.00

ตกลงราคา หจก.อัล เพาเวอร์
เซอร์วิส
ตกลงราคา บจก.เอบีบี

335,017.00 หจก.อัล เพาเวอร์ เซอร์วิส
ราคา 335,017.00 บาท
62,060.00 บจก.เอบีบี
ราคา 62,060.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

162,747.00

ตกลงราคา หจก.มานา
เมนเทนแนนซ์

160,500.00 หจก.มานา เมนเทนแนนซ์
ราคา 160,500.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269582
อราคาต่ำสุด
[2019-07-24]

44,940.00

ตกลงราคา บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค
จำกัด (มหาชน)

130269536
[2019-07-24]

147,410.16

ตกลงราคา บริษัท อวาตา อิเล็คทริค
จำกัด

spec
40,446.00 บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค
จำกัด (มหาชน)
ราคา 40,446.00 บาท
147,410.16 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
ราคา 147,410.16 บาท

359,305.79

ตกลงราคา บริษัท ซี.วี.เอ. อิเล็คทริค
จำกัด

spec

130269540
[2019-07-24]

74,429.20
82,390.00

ตกลงราคา บจก. ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

154,812.95

ตกลงราคา บจก.เบ็ญจรงค์

64,200.00

359,047.06 บริษัท ซี.วี.เอ. อิเล็คทริค
จำกัด
ราคา 359,047.06 บาท

130269571
[2019-07-24]
130269586
[2019-07-24]

130269569
[2019-07-24]

74,429.20 บจก. ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 74,429.20 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
82,390.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
อราคาต่ำสุด
ราคา 82,390.00 บาท

130269529
[2019-07-24]
130269634
[2019-07-25]

154,812.95 บจก.เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269640
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ปกรณ์ไฟฟ้า 115/24 เควี จำนวน 1 งาน
เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
135 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน
พิกัดกำลังไฟฟ้า 300 เควีเอ พิกัดแรงดัน
12000/24000-416/240 โวลต์ ที
อาคารพิพิธภัณฑ์ กรมทางหลวง
136 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ Overhead บริเวณ
บางนาตราด ซอย 1 ถนนบางนา-ตราด

137 จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 24 Cores (Aerial) บริเวณ
ตรงข้ามร่มเกล้าซอย 3, ร่มเกล้าซอย 8/1
(หน้าปั้มคาลเท็กซ์) ถนนร่มเกล้า,
เคหะร่มเกล้าซอย 40 ถนนเคหะร่มเกล้า

เอ็นจิเนียริ่ง

547,572.50

117,179.98

104,915.64

วิธีคัดเลือก บริษัท
(มาตรา 7) เจริญชัยอินเตอร์เทรด
จำกัด
อื่น ๆ

บริษัท เซน ซัน เทค
จำกัด

ตกลงราคา บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

ราคา 154,812.95 บาท

อราคาต่ำสุด

530,720.00 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด spec
จำกัด
ราคา 530,720.00 บาท
117,179.98 บริษัท เซน ซัน เทค จำกัด
ราคา 117,179.98 บาท

spec

104,915.64 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 104,915.64 บาท

spec

[2019-07-25]

130269669
[2019-07-25]

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable แบบ
Overhead บริเวณ
บางนาตราด ซอย 1
ถนนบางนา-ตราด
[2019-07-26]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable 24
Cores (Aerial)
บริเวณ
ตรงข้ามร่มเกล้าซอย
3, ร่มเกล้าซอย 8/1
(หน้าปั้มคาลเท็กซ์)
ถนนร่มเกล้า,
เคหะร่มเกล้าซอย 40
ถนนเคหะร่มเกล้า
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138 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS OFC 6C
แบบ Overhead บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์ 64

208,963.51

อื่น ๆ

บริษัท ธัญเทพ
เน็ตเวิร์คส์ จำกัด

208,963.51 บริษัท ธัญเทพ เน็ตเวิร์คส์
จำกัด
ราคา 208,963.51 บาท

spec

139 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนรามคำแหง (แยกลำสาลี OR 20)

446,992.50

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

446,992.50 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
จำกัด
ราคา 446,992.50 บาท

140 จ้างงานซ่อมแซมสาย ADSS Optical Fiber
Cable 2,6 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนนิมิตรใหม่, ถนนประชาสำราญ,
ถนนเชื่อมสัมพันธ์, ถนนมิตรไมตรี,
ซอยวิฑูรชาติ

126,795.00

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

126,795.00 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 126,795.00 บาท

141 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ

459,008.60

อื่น ๆ

บริษัท

459,008.60 บริษัท

spec

[2019-07-26]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS OFC 6C
แบบ Overhead
บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์
64
[2019-07-26]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ
ถนนรามคำแหง
(แยกลำสาลี OR 20)
[2019-07-26]
จ้างงานซ่อมแซมสาย
ADSS Optical Fiber
Cable 2,6 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนนิมิตรใหม่,
ถนนประชาสำราญ,
ถนนเชื่อมสัมพันธ์,
ถนนมิตรไมตรี,
ซอยวิฑูรชาติ
[2019-07-26]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
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ลานจอดรถทางออกกฟน.เขตลาดกระบัง

ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ
ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด

ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 459,008.60 บาท

142 จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าห้องสื่อสาร (อาคารที่ทำการ)
กฟน.เขตบางกะปิ

431,184.32

อื่น ๆ

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

431,184.32 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 431,184.32 บาท

spec

143 จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์

121,231.00

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

121,231.00 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 121,231.00 บาท

spec

144 จ้างงานซ่อมแซม (เร่งด่วน) ADSS Optical
Fiber Cable (MEA) บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์
(ฝั่งขาออก), ถ.หทัยราษฎร์ 39

114,575.60

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

114,575.60 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 114,575.60 บาท

spec

145 จ้างงานรื้อย้าย,ซ่อมแซม ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial)

100,987.67

อื่น ๆ

บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริ

100,987.67 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค

spec

ยสายใต้ดิน บริเวณ
ลานจอดรถทางออกก
ฟน.เขตลาดกระบัง
[2019-07-26]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าห้องสื่อสาร
(อาคารที่ทำการ)
กฟน.เขตบางกะปิ
[2019-07-26]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
Cable บริเวณ
ถนนสุขสวัสดิ์
[2019-07-26]
จ้างงานซ่อมแซม
(เร่งด่วน) ADSS
Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.สุวินทวงศ์
(ฝั่งขาออก),
ถ.หทัยราษฎร์ 39
[2019-07-26]
จ้างงานรื้อย้าย,ซ่อมแ
ซม ADSS Optical
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บริเวณ ถนนรามอินทรา ซอย 60

146 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 12/24 kV
ขนาด 2500 kVA เพื่อใช้งานที่
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
147 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต
ร สาขาบางเขน
148 ซื้อตู้ครอบ CONSUMER UNIT ที่
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
149 ซื้อ HDG. Wire Way , HDG. IMC
CONDUIT ที่ สำนักงานที่ดิน กทม.
สาขาบางเขน
150 ซื้อ MCCB 3P , ตู้ DB ที่สำนักงานที่ดิน
กทม. สาขาพระโขนง
151 ซื้อท่อร้อยสาย ที่ สำนักงานที่ดิน กทม.
สาขาพระโขนง
152 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองสวน
153 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่อาคารสำเภาทอง

ค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด

แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 100,987.67 บาท

Fiber Cable
6,12,24 Cores
(Aerial) บริเวณ
ถนนรามอินทรา ซอย
60
[2019-07-26]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269832
อราคาต่ำสุด
[2019-07-26]

28,890.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

28,890.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 28,890.00 บาท

54,157.80

ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.
อิเล็คตริคอล

53,494.65 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130269833
อราคาต่ำสุด
[2019-07-26]
ราคา 53,494.65 บาท

44,940.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า

41,195.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 41,195.00 บาท
spec
187,629.85 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 187,629.85 บาท

130269767
[2019-07-26]
130269734
[2019-07-26]

137,322.73

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

spec

87,442.54

ตกลงราคา บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล

130269744
[2019-07-26]
130269757
[2019-07-26]

60,296.54

ตกลงราคา บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยา
ม
ตกลงราคา นายวินัย พาดี

122,386.60 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 122,386.60 บาท
80,614.87 บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 80,614.87 บาท
58,850.00 บจก.พี.พี.วิศวกรรมสยาม
ราคา 58,850.00 บาท
289,970.00 นายวินัย พาดี
ราคา 289,970.00 บาท

193,888.06

299,032.90

spec

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

130269886
[2019-07-30]
130269895
[2019-07-30]
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โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
154 จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์
ประจำอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก
155 จ้างปักเสาพาดสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
แรงกลาง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
156 จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน,บ่อพักสา
ยไฟฟ้าใต้ดินและฐานเสาไฟฟ้า ส่องสว่าง
เพื่อใช้งานที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
157 จ้างติดตั้งราง Cable Tray ขนาด 300x100
มม. และติดตั้งสายไฟ NYY เพื่อใช้งานที่
ห้องไฟฟ้าใต้โรงอาหาร
สถาบันประสาทวิทยา
158 จ้างเปลี่ยนตู้ควบคุมวงจรปั๊มน้ำ
ติดตั้งตู้สำหรับวงจรไฟชั่วคราว ขุดดิน
สกัดพื้น วางท่อร้อยสาย ลากสายไฟฟ้า
และติดตั้งโคมไฟ บริเวณตึกสันติไมตรี
เพื่อใช้งานที่ ทำเนียบรัฐบาล
159 จ้างขุดดิน สกัดพื้น เดินท่อร้อยสาย
ลากสายไฟฟ้า เปลี่ยนครอบแก้วโคมไฟ
และติดตั้งโคมไฟ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า
เพื่อใช้งานที่ ทำเนียบรัฐบาล
160 จ้างติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้าและก่อสร้า

1,813,757.00 วิธีคัดเลือก บจก.พี.โอ.เอส.เอ็นจิเนีย 1,765,500.00 บจก.พี.โอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง
(มาตรา 7) ริ่ง
ราคา 1,765,500.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.3/002/256
อราคาต่ำสุด
2
[2019-07-30]
ถูกต้องตามข้อกำหนด
130269978
และราคาต่ำสุด
[2019-07-30]

244,291.70

ตกลงราคา บจก.ปิยพงษ์
เอ็นจิเนียริ่ง

180,883.50 บจก.ปิยพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 180,883.50 บาท

492,749.98

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

78,645.00

ตกลงราคา นายอภิวัฒน์ ศศิโสภณ

487,385.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 487,385.00 บาท
78,110.00 นายอภิวัฒน์ ศศิโสภณ
ราคา 78,110.00 บาท

201,891.88

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

184,040.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 184,040.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270099
อราคาต่ำสุด
[2019-07-31]

215,027.20

ตกลงราคา นายเชิด มามี

180,096.00 นายเชิด มามี
ราคา 180,096.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270102
อราคาต่ำสุด
[2019-07-31]

246,100.00

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

230,050.00 บจก.สายใต้ดิน

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270122

130269980
[2019-07-30]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270095
อราคาต่ำสุด
[2019-07-31]
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161

162
163
164
165
166
167

งฐานตู้แผงสวิตช์ เพื่อใช้งานที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ้างขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์
ยี่ห้อ Ekart-Daihen ขนาด 36/68/60 MVA
S/N. EUP002001 จำนวน 1 ลูก
จากสถานีไฟฟ้าย่อยเย็นอากาศ (กฟน.)
ไปตั้งบนฐานหม้อแปลงฯ ที่
สถานีไฟฟ้าย่อยชั่วคราวบางซื่อ
โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
(บางซื่อ-รังสิต)
ซื้อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ อาคาร
สนง.ที่ดินกรุงเทพ เขตหนองจอก
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่
รร.มัธยมประชานิเวศน์
ซื้อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ที่
สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่
รร.มัธยมประชานิเวศน์
ซื้อ Cable Type ที่ อาคารสำนักงานที่ดิน
กทม.สาขาหนองจอก
ซื้อ Cable Type IEC01 , ตู้ DB , CB ,
RCBO , สวิตซ์ , เต้ารับ ที่
อาคารสำนักงานที่ดิน กทม. สาขาบางกะปิ

ราคา 230,050.00 บาท

อราคาต่ำสุด

[2019-07-31]

292,505.90

ตกลงราคา หจก.ท.ล.ขนส่ง

273,370.00 หจก.ท.ล.ขนส่ง
ราคา 273,370.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270129
อราคาต่ำสุด
[2019-07-31]

240,851.65

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค

spec

211,667.82

ตกลงราคา หจก.ธำรงวัฒน์

464,275.78
211,667.82

ตกลงราคา บจก.
ไทยมงคลการไฟฟ้า
ตกลงราคา หจก. ธำรงวัฒน์

240,851.65

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค

464,275.78

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

215,264.74 บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค
ราคา 215,264.74 บาท
151,371.56 หจก.ธำรงวัฒน์
ราคา 151,371.56 บาท
409,806.79 บจก. ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 409,806.79 บาท
151,371.56 หจก. ธำรงวัฒน์
ราคา 151,371.56 บาท
215,264.74 บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค
ราคา 215,264.74 บาท
409,806.79 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 409,806.79 บาท

spec
spec
spec
spec
spec

130270137
[2019-07-31]
130270106
[2019-07-31]
130270126
[2019-07-31]
130270106
[2019-07-31]
130270137
[2019-07-31]
130270126
[2019-07-31]
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