แบบ สขร. ๑

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

งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง

1

จ้างเดินสายไฟฟ้าชั่วคราวและสำรองเครื่องก
ำเนิดไฟฟ้า
พร้อมรื้อถอนเมื่องานแล้วเสร็จเพื่อใช้งานที่
รพ.ศิริราช
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
ศูนย์ฝึกพานิชย์นาวี
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่บ้านคุณอัครวัฒน์ ธนาพรจารุวัชร์
จ้างลากสายไฟฟ้าพร้อมบรรจบสายไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่ โรงเรียนประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสม
าชิกโครงการ MEA Better Care Service
เพื่อใช้งานที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่

2
3
4

5

6

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด

เลขที่และ
วันที่ของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
130269780
[2019-07-26]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130270196
[2019-08-02]
130270198
[2019-08-02]
130270201
[2019-08-02]

95,230.00

ตกลงราคา นายสันเพชร เนตวงษ์

89,000.00 นายสันเพชร เนตวงษ์
ราคา 89,000.00 บาท

74,501.15

ตกลงราคา นายวาสนา เกิดน้อย

110,010.58

ตกลงราคา นายชัยรัตน์ วราพุฒ

153,619.90

ตกลงราคา นายวินัย พาดี

66,650.00 นายวาสนา เกิดน้อย
ราคา 66,650.00 บาท
107,000.00 นายชัยรัตน์ วราพุฒ
ราคา 107,000.00 บาท
136,960.00 นายวินัย พาดี
ราคา 136,960.00 บาท

23,968.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

23,968.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 23,968.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270213
อราคาต่ำสุด
[2019-08-02]

5,457.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

5,457.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 5,457.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270214
อราคาต่ำสุด
[2019-08-02]
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7

8

9
10

11
12

13

14

15

นายอภิชาติ ศิวยาธร
จ้างแก้ไขจุดร้อนแดงของอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อม
ตัดต้นไม้ใต้แนวสายป้อนภายใน เพื่อใช้งานที่
กองทัพอากาศ
จ้างปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
และสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ซื้อท่อร้อยสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
อาคารร้านสวัสดิการทหารบก
ซื้ออุปกรณ์แรงสูงและปะเก็นหม้อแปลงไฟฟ้
า ที่
ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซ็นส์คาเบรียล
ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ชนิดตั้งพื้น ที่
บ่อสูบน้ำสาธารณะปากซอยเพชรเกษม 40
กทม.
ซื้อตู้แผงสวิตซ์ ที่
บ่อสูบน้ำปากซอยเพรชเกษม 46/2
(คูน้ำยายทิม) กทม.
ซื้อ 115 kV Relay and Control Board ที่
สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์
บางอ้อ
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ ถ.แจ้งวัฒนะ -

160,500.00

2,999,531.00

26,468.59
150,870.00

81,738.37
52,109.00

52,109.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270219
อราคาต่ำสุด
[2019-08-02]

วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร 2,803,300.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./กธพ./004/256
อราคาต่ำสุด
2
าชมงคลศรีวิชัย
คลศรีวิชัย
[2019-08-02]
ราคา 2,803,300.00 บาท
ตกลงราคา บจก.ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง
ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

26,468.59 บจก.ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 26,468.59 บาท
150,870.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 150,870.00 บาท

130270247
[2019-08-02]
130270252
[2019-08-02]

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

77,175.89 บจก.ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 77,175.89 บาท
51,039.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 51,039.00 บาท

130270261
[2019-08-02]
130270281
[2019-08-02]

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

51,039.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
ราคา 51,039.00 บาท

130270278
[2019-08-02]

4,165,510.00 บจก.ทิมพาโน อิเลคทริคอล spec
ราคา 4,165,510.00 บาท

130270696
[2019-08-02]

6,387,900.00 วิธีคัดเลือก บจก.ทิมพาโน
(มาตรา 7) อิเลคทริคอล
140,895.46

150,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 150,000.00 บาท

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น

140,895.46 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

spec

จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
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ปากเกร็ด (หน้าศุภาลัย วิสต้า)

16

จ้างงานก่อสร้างท่อสายใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้านไทยนิยม วัสดุก่อสร้าง ตรงข้าม
กฟน.เขตบางกะปิ

17

จ้างงานก่อสร้างท่อสายใต้ดิน บริเวณ
ทางเข้ากฟน.เขตลาดกระบัง

140,769.20

18

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางกะปิ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม.
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
อาคารบดินทร์ชงโค ฝั่งขวา
จ้างเดินสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ควบคุมระ
บบไฟฟ้าประจำชั้น 4 และลิฟท์ เพื่อใช้งานที่
อาคารร้านสวัสดิการทหารบก

346,525.98

ตกลงราคา นายประหยัด มีจิตต์

317,790.00 นายประหยัด มีจิตต์
ราคา 317,790.00 บาท

Cable (MEA) บริเวณ
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
(หน้าศุภาลัย วิสต้า)
[2019-08-05]
spec
จ้างงานก่อสร้างท่อสา
ยใต้ดิน บริเวณ
หน้าร้านไทยนิยม
วัสดุก่อสร้าง ตรงข้าม
กฟน.เขตบางกะปิ
[2019-08-05]
spec
จ้างงานก่อสร้างท่อสา
ยใต้ดิน บริเวณ
ทางเข้ากฟน.เขตลาด
กระบัง
[2019-08-05]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270327
อราคาต่ำสุด
[2019-08-05]

442,611.02

ตกลงราคา นายสมยศ แซ่จาง

375,648.00 นายสมยศ แซ่จาง
ราคา 375,648.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270332
อราคาต่ำสุด
[2019-08-05]

42,800.00

ตกลงราคา นายมณฑล ธิปะละ

40,000.00 นายมณฑล ธิปะละ
ราคา 40,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270346
อราคาต่ำสุด
[2019-08-05]

19

20

เน็ทเวอร์ค จำกัด

ราคา 140,895.46 บาท

อื่น ๆ

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

484,924.00 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 484,924.00 บาท

อื่น ๆ

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

140,769.20 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 140,769.20 บาท
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21
22
23
24

25

26

27
28
29

30

ซื้อสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน VAF-G , IEC01 ที่
รร.มัธยมประชานิเวศน์
ซื้อเต้ารับ , สวิตซ์ ที่ สำนักงานที่ดิน
กทม.สาขาพระโขนง
ซื้อ Cable Type VAF-G ที่ สำนักงานที่ดิน
กทม. สาขาพระโขนง
ซื้อ โคม LED (610x12000 มม.ฝัง)
2x14-18W (2x2100lm) Reflec ที่
ภายในอาคารสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค
ร สาขาหนองจอก
ซื้อท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง
(แห่งใหม่)
ซื้อ โคม LED ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนง

579,372.90

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

29,824.11

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

83,353.00

ตกลงราคา หจก.ธำรงวัฒน์

277,353.60

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด

58,113.19

ตกลงราคา บจก.ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง

313,938.00

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด

ซื้อ WIRE WAY ที่ สำนักงานที่ดิน กทม.
สาขาพระโขนง
ซื้อ Cable Type IEC01 ที่ สำนักงานที่ดิน
กทม.สาขาพระโขนง
ซื้อพร้อมติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

109,306.92

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค

183,772.50

ตกลงราคา หจก.ธำรงวัฒน์

130,540.00

ตกลงราคา บริษัท เบ็ญจรงค์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าพื้นที่ 3

239,209.20

ตกลงราคา บจก.บางกอก ซัพพลายส์

426,496.65 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 426,496.65 บาท
28,220.18 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 28,220.18 บาท
69,219.37 หจก.ธำรงวัฒน์
ราคา 69,219.37 บาท
210,918.40 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 210,918.40 บาท
48,216.34 บจก.ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 48,216.34 บาท

spec

spec

130270323
[2019-08-05]

264,326.38 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 264,326.38 บาท
98,688.24 บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค
ราคา 98,688.24 บาท
152,809.59 หจก.ธำรงวัฒน์
ราคา 152,809.59 บาท
130,540.00 บริษัท เบ็ญจรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 130,540.00 บาท
239,209.20 บจก.บางกอก ซัพพลายส์

spec

130270345
[2019-08-05]

spec

130270425
[2019-08-05]
130270335
[2019-08-05]
130270419
[2019-08-05]

spec
spec
spec

spec
spec

130270438
[2019-08-05]
130270401
[2019-08-05]
130270428
[2019-08-05]
130270328
[2019-08-05]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270565
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เพื่อใช้งานที่ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
31

32

33

34

35
36

37

38

เซอร์วิส(2013)

เซอร์วิส(2013)
ราคา 239,209.20 บาท
225,983.79 บจก.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
ราคา 225,983.79 บาท

อราคาต่ำสุด

[2019-08-06]

จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าพื้นที่ 1
ฝั่งซ้าย เพื่อใช้งานที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ้างปรับปรุงบัสดัก ขนาด 2000 A
เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด
เดอะวอเตอร์ฟอร์ด พาร์ค คอนโดมิเนียม
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง
ถนนวิภาวดีรังสิต
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสภานีย่
อย จำนวน 1 งาน เพื่อใช้งานที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างบำรุงรักษาตู้ MDB จำนวน 3 สถานที่

225,983.79

ตกลงราคา บจก.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270563
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]

438,700.00

ตกลงราคา บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง

438,700.00 บจก.ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
ราคา 438,700.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270558
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]

339,707.88

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

321,000.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 321,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270559
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]

172,430.50

ตกลงราคา บจก.ไทยเทคโนโลยี
เอ็นจิเนียริ่ง

172,430.50 บจก.ไทยเทคโนโลยี
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 172,430.50 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270568
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]

99,938.00

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและสาธิตการท
ดสอบ 115 kV Switchgear จำนวน 3
สถานที่
จ้างตรวจสอบอุปกรณ์จ่ายไฟ 12 kV
เพื่อใช้งานที่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
ท่าอากาศยานดอนเมือง
จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สม
าชิกโครงการ MEA Better Care Service

87,098.00

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

99,938.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 99,938.00 บาท
87,098.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 87,098.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

44,940.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270588
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]

41,088.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

44,940.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 44,940.00 บาท
41,088.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 41,088.00 บาท

130270582
[2019-08-06]
130270571
[2019-08-06]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270601
อราคาต่ำสุด
[2019-08-06]
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39
40

41

42

43

44

45

เพื่อใช้งานที่ นิติบุคคลอาคารชุด สายลมสวีท
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
ซื้อ โคม LED ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
ซื้อน้ำมันหม้อแปลงและปะเก็นแรงสูง,แรงต่ำ
,แท็ป ที่ บจก.ไทยนคร พัฒนา และ
บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้า
ชานเมืองสายสีแดง
จ้างก่อสร้างบ่อพักสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่
อาคารของหน่วยงานบำรุงรักษา และขนส่ง
สำนักงาน กฟผ.ไทรน้อย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
กองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

288,710.13

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

353,913.20

ตกลงราคา บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
ร์ จำกัด

196,580.40

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด
250,640.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
และราคาต่ำสุด
ราคา 250,640.00 บาท
spec
324,627.30 บริษัท
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
จำกัด
ราคา 324,627.30 บาท
196,580.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 196,580.00 บาท

2,466,350.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

2,453,510.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 2,453,510.00 บาท

4,242,871.00 วิธีคัดเลือก บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
(มาตรา 7)

4,221,150.00 บจก.เอ.ไอ.เอ็ม.
ราคา 4,221,150.00 บาท

130270608
[2019-08-06]
130270612
[2019-08-06]

130270655
[2019-08-06]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.1/011/256
อราคาต่ำสุด
2
[2019-08-06]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.2/009/256
อราคาต่ำสุด
2
[2019-08-06]

198,159.72

ตกลงราคา หจก.ที.ดับบลิว.ซี.โปร
เซอร์วิส

175,945.99 หจก.ที.ดับบลิว.ซี.โปร เซอร์วิส ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270675
อราคาต่ำสุด
[2019-08-07]
ราคา 175,945.99 บาท

198,159.72

ตกลงราคา หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส

175,945.99 หจก.ที.ดับบลิว.ซี. โปร
เซอร์วิส
ราคา 175,945.99 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270675
อราคาต่ำสุด
[2019-08-07]
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47

48

49

50

51

52

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
จ้างบรรจบสายไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวและเข้า
หัวสาย เพื่อใช้งานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษามหาราชินี
ภายในโรงพยาบาลตำรวจ
ซื้อ Terminator kit for 24kV XLPE ขนาด
240 sq.mm., RMU incoming (bolt-on
type) ที่ โรงพยาบาลศิริราช
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางเขน ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอ
ง (แห่งใหม่)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด มาเอสโตร 39
เรสซิเด้นซ์
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด คาซ่าวีว่า
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main

53,607.00

ตกลงราคา หจก.บี พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง

52,644.00 หจก.บี พี ซี เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 52,644.00 บาท

81,855.00

ตกลงราคา บริษัท อีลีเท็ค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

415,599.89

ตกลงราคา นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู

81,855.00 บริษัท อีลีเท็ค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา 81,855.00 บาท
365,500.00 นายอภิสิทธิ์ รอดชมภู
ราคา 365,500.00 บาท

63,633.88

ตกลงราคา นายบัวเฮียง แทนทอง

7,704.00

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270726
อราคาต่ำสุด
[2019-08-07]

spec

130270711
[2019-08-07]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270781
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

53,489.00 นายบัวเฮียง แทนทอง
ราคา 53,489.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270786
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,704.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,704.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270791
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

12,412.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,412.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,412.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270796
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

17,334.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

17,334.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 17,334.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270799
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]
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53

54

55

56
57
58

59

60

distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์เกท พาวิลเลียน
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Dry type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.บางกอกพาเลส โฮเต็ล เอ แอนด์ บี
จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุดในห้อง
ไฟฟ้า ชั้น 1-16 สำหรับใช้งาน อาคาร 120
ปี กรมศุลกากร
ซื้อท่อร้อยสาย ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
ซื้อ HDG. PULL,BOX HDG.Cable Tray ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ซื้อ HDG.PULL BOX , HDG. Cable Tray
ที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ซื้อท่อร้อยสาย ที่ สำนักงานที่ดิน กทม.
สาขาลาดกระบัง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
อาคารบดินทร์ชงโค ฝั่งซ้าย
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความป
ลอดภัย เพื่อใช้งานที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

15,408.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

132,680.00

ตกลงราคา บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้
ซัพพลาย
ตกลงราคา บริษัท รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล

15,408.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 15,408.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270801
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270827
อราคาต่ำสุด
[2019-08-08]

122,884.79

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค

122,884.79

ตกลงราคา บจก.ซี.ที.เอส.คอนแทค

87,410.44

ตกลงราคา บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล

498,620.00

ตกลงราคา นายเฉลิมวุฒิ
ปัญญาพรดำรง

128,400.00 บจก.ทรี พี เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้ ซัพพลาย
ราคา 128,400.00 บาท
81,116.70 บริษัท รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 81,116.70 บาท
107,609.90 บจก. ซี.ที.เอส คอนแทค
ราคา 107,609.90 บาท
107,609.90 บจก.ซี.ที.เอส.คอนแทค
ราคา 107,609.90 บาท
81,116.70 บจก.รอยัลเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล
ราคา 81,116.70 บาท
494,340.00 นายเฉลิมวุฒิ ปัญญาพรดำรง
ราคา 494,340.00 บาท

265,811.54

ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.
อิเล็คตริคอล

251,173.94 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270918
อราคาต่ำสุด
[2019-08-09]
ราคา 251,173.94 บาท

87,410.44

spec

130270857
[2019-08-08]

spec

130270852
[2019-08-08]
130270852
[2019-08-08]
130270857
[2019-08-08]

spec
spec

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270877
อราคาต่ำสุด
[2019-08-09]
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66

จ้างตรวจสอบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและงา
นลากสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV ขนาด 800
ตร.มม. จากอาคาร Switching Unit
ไปยังลานหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
โคมตะแกรงอลูมิเนียม, โคมกล่องเหล็ก,
โคมกันฝุ่น IP65 พร้อมหลอดแอลอีดี T8

ซื้อพร้อมติดตั้ง Surge Protection ที่
อาคาร 18 ชั้น รพ.พระนั่งเกล้า
จ้างเดินท่อร้อยสายและติดตั้งตู้แผงสวิตช์ที่อ
าคาร AR-05,06 และ 07 ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ตรงข้ามกฟน.เขตบางกะปิ หน้าศาลพระภูมิ

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ
ฝั่งตรงข้ามกฟน.เขตลาดกระบัง

481,500.00

ตกลงราคา บจก.อัยราวงษ์

449,400.00 บจก.อัยราวงษ์
ราคา 449,400.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130270953
อราคาต่ำสุด
[2019-08-09]

2,601,758.50 วิธีคัดเลือก บริษัท
1,688,128.30 บริษัท
(มาตรา 7) แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอ
แสงวิวัฒน์ไลท์ติ้งเซ็นเตอร์
ร์ จำกัด
จำกัด
ราคา 1,688,128.30 บาท
49,000.00 ตกลงราคา บจก. อวาตา อิเล็คทริค
48,000.00 บจก. อวาตา อิเล็คทริค
ราคา 48,000.00 บาท
198,115.10 ตกลงราคา หสม.ชัยภัค
180,000.00 หสม.ชัยภัค
ราคา 180,000.00 บาท

spec

467,142.74

อื่น ๆ

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

467,142.74 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 467,142.74 บาท

spec

383,338.20

อื่น ๆ

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

383,338.20 บริษัท
ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค
แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 383,338.20 บาท

spec

ฝธค.(รฟ.4)
007/2562
[2019-08-09]

spec

130271113
[2019-08-13]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271138
อราคาต่ำสุด
[2019-08-14]

จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ตรงข้ามกฟน.เขตบาง
กะปิ หน้าศาลพระภูมิ
[2019-08-14]
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อ
ยสายใต้ดิน บริเวณ
ฝั่งตรงข้ามกฟน.เขตล
าดกระบัง
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67

68
69

70

71

72

73

74

[2019-08-14]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271199
อราคาต่ำสุด
[2019-08-14]

จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งฝ้าพื้นที่ 1
ฝั่งขวา เพื่อใช้งานที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซื้อ MCCB, ตู้โหลดเ ซ็นเตอ ร์ , CB ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ซื้อเต้ารับ , สวิตซ์ , PLATE , RCD ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
ซื้อ WIRE WAY ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 11 KV
และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับใช้งานที่
สำนักงานกลาง กฟผ.

195,915.29

ตกลงราคา บจก.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์

195,915.29 บจก.คลีน เอ็นเตอร์ไพรส์
ราคา 195,915.29 บาท

50,164.81

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

spec

51,626.43

ตกลงราคา บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค

47,294.00 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 47,294.00 บาท
47,711.30 บจก. ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 47,711.30 บาท

55,915.63

ตกลงราคา บจก.ซี.ที.เอส. คอนแทค

50,435.52 บจก.ซี.ที.เอส. คอนแทค
ราคา 50,435.52 บาท

spec

995,000.49

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไ
หม้ ภายใน
อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
จ้างปรับปรุงสายเมน เพื่อใช้งานที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์)
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม)

144,450.00

ตกลงราคา บจก.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์

55,098.58

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

214,000.00

ตกลงราคา บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์
รีเลย์

-

117,700.00 บจก.พิโคเทคโนโลยีเวิลด์
ราคา 117,700.00 บาท
51,494.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 51,494.00 บาท

spec

130271211
[2019-08-14]
130271232
[2019-08-14]
130271218
[2019-08-14]

ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา
บ.รฟ.2/465/2562
เนื่องจากผิดข้อกำหนดตาม [2019-08-14]
TOR
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบรายละ
เอียดงาน ข้อ 2. ส่วนที่ 2
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271343
อราคาต่ำสุด
[2019-08-15]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271411
อราคาต่ำสุด
[2019-08-15]

214,000.00 บจก.โปร เซอร์วิส แอนด์ รีเลย์ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271415
อราคาต่ำสุด
[2019-08-15]
ราคา 214,000.00 บาท
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75

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร
ภายในบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ
ขาออกฝั่งเหนือ ถนนวิภาวดีรังสิต
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
จำนวน 5 สถานที่
ซื้อสายไฟฟ้า ที่ อาคารอเนกประสงค์ ภายใน
กฟผ.ไทรน้อย หรือ รฟ.2
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ที่อาคารอำนวยการ
สถาบันราชานุกูล
ซื้อ Station Service Transformer, 24
kV-416/240V, 160 kVA

1,605,000.00 วิธีคัดเลือก
(มาตรา 7)

80

ซื้อ Station Service Transformer 24 kV
- 416/240V, 160 kVA

1,605,000.00 วิธีคัดเลือก
(มาตรา 7)

81

จ้างทดสอบ Commissioning Test
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงฝั่ง Incoming (2 Bays)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กฟน.
เพื่อใช้งานที่ สถานีสับเปลี่ยนแรงดัน 115 kV
บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิ
นสำหรับสายส่ง 115 เควี สำหรับใช้งานที่
สถานีสับเปลี่ยนโครงการสถานีสูบน้ำอุโมงค์
บางอ้อ
ซื้อ สาย VAF-G ที่

428,000.00

76
77
78
79

82

83

255,676.50

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

72,225.00

ตกลงราคา บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง

904,150.00

วิธีคัดเลือก
(มาตรา 7)
ตกลงราคา

311,582.93

ตกลงราคา

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271463
อราคาต่ำสุด
[2019-08-16]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271541
อราคาต่ำสุด
[2019-08-16]
spec
130271548
[2019-08-16]
ถูกต้องตามข้อกำหนด
130271622
และราคาต่ำสุด
[2019-08-16]
spec
130271650
ฝธค.(รฟ.2)010/2562
[2019-08-16]
ฝธค.(รฟ.2)
บริษัท
1,278,650.00 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด spec
010/2562
เจริญชัยอินเตอร์เทรด
จำกัด
[2019-08-16]
จำกัด
ราคา 1,278,650.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271626
บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล 417,300.00 บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล
อราคาต่ำสุด
[2019-08-19]
ราคา 417,300.00 บาท
72,225.00 บจก.ดิส19 เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 72,225.00 บาท
บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า 535,535.00 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
ราคา 535,535.00 บาท
บจก.เอส.ซี.บิวท์
311,582.93 บจก.เอส.ซี.บิวท์
ราคา 311,582.93 บาท
บจก.เจริญชัยอินเตอร์เท 1,278,650.00 บจก.เจริญชัยอินเตอร์เทรด
รด
ราคา 1,278,650.00 บาท

83,160,400.0 วิธีคัดเลือก หจก.สุนีย์การช่าง
0
(มาตรา 7)

24,824.00

245,030.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 245,030.00 บาท

ตกลงราคา หจก.ธำรงวัฒน์

70,791,200.00 หจก.สุนีย์การช่าง
ราคา 70,791,200.00 บาท

20,629.60 หจก.ธำรงวัฒน์

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน ฝธค./รฟ.2/006/256
อราคาต่ำสุด
2
[2019-08-19]
spec

130271641
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84

85
86

87

88

89

90

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
ซื้อสาย IEC01 ที่
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาลาดกระบัง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนง
จ้างปักเสาพาดสายป้อน 12kV
และติดตั้งสวิตช์ใบมีดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
Riser Pole ที่ สถานีย่อย ทอท.ที่ 1
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
ซื้อ CONV. TRANS. (SL) ขนาด 2000 kVA
3P 24kV-240/416 V. , BUSHING BOX
F/CONV. TRANS. 2000 kVA ที่
โครงการชลประทานนนทบุรี
(คลองอ้อมน้อย)
จ้าง Overhual หม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
โรงงานบางพลี
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,12,24,48,96 Cores
(Aerial) บริเวณ อุดมสุขซอย 49 - 51, 54 -

[2019-08-19]

ราคา 20,629.60 บาท
140,705.00

ตกลงราคา หจก.ธำรงวัฒน์

116,218.05 หจก.ธำรงวัฒน์
ราคา 116,218.05 บาท

spec

130271645
[2019-08-19]

55,003.35

ตกลงราคา บจก.ผางาม อิเล็คทริค

420,235.11

ตกลงราคา นายอนัน เหล่าพิเดช

52,918.99 บจก.ผางาม อิเล็คทริค
ราคา 52,918.99 บาท
370,000.00 นายอนัน เหล่าพิเดช
ราคา 370,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130271649
[2019-08-19]
130271654
[2019-08-19]

197,950.00

ตกลงราคา นายสุนันท์ ขันสิงห์

178,000.00 นายสุนันท์ ขันสิงห์
ราคา 178,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271661
อราคาต่ำสุด
[2019-08-19]

1,547,220.00 วิธีคัดเลือก บจก.เจริญชัยอินเตอร์เท 1,512,980.00 บจก.เจริญชัยอินเตอร์เทรด
(มาตรา 7) รด
ราคา 1,512,980.00 บาท

410,880.00

167,080.50

ตกลงราคา บจก.ซี ซี
หม้อแปลงไฟฟ้า

อื่น ๆ

บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค
จำกัด

410,880.00 บจก.ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า
ราคา 410,880.00 บาท

130271656 ฝธค.
(รอ.2) 001/2562
[2019-08-20]

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271740
อราคาต่ำสุด
[2019-08-20]

167,080.50 บริษัท ยูเอ็นซี เน็ทเวิร์ค จำกัด spec
ราคา 167,080.50 บาท

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable
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56/1 ถนนอุดมสุข

91

จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซมสาย ADSS Optical
Fiber Cable 24 Cores (Aerial) บริเวณ
ถ.กาญจนาภิเษกตัดกัลปพฤกษ์ ,
ถ.กาญจนาภิเษกตรงข้ามโตโยต้า ,
ถ.กาญจนาภิเษก หน้าปั๊ม ปตท. ,
ถ.กาญจนาภิเษก ซ.8 , ถ.กาญจนาภิเษก
หน้าโตโยต้ามหานคร , หน้าไทวัสดุ
ถ.พระราม2

128,020.15

อื่น ๆ

บริษัท ภูมิพัฒน์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

128,020.15 บริษัท ภูมิพัฒน์ เน็ตเวิร์ค
จำกัด
ราคา 128,020.15 บาท

spec

92

จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber Cable บริเวณ ซอยสุขสวัสดิ์
74 แยก 3

102,036.27

อื่น ๆ

บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด

102,036.27 บริษัท มัลติ เน็ทเวอร์ค
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ราคา 102,036.27 บาท

spec

6,12,24,48,96
Cores (Aerial)
บริเวณ อุดมสุขซอย
49 - 51, 54 - 56/1
ถนนอุดมสุข
[2019-08-20]
จ้างงานรื้อย้ายซ่อมแซ
มสาย ADSS Optical
Fiber Cable 24
Cores (Aerial)
บริเวณ
ถ.กาญจนาภิเษกตัดกั
ลปพฤกษ์ ,
ถ.กาญจนาภิเษกตรงข้
ามโตโยต้า ,
ถ.กาญจนาภิเษก
หน้าปั๊ม ปตท. ,
ถ.กาญจนาภิเษก ซ.8
, ถ.กาญจนาภิเษก
หน้าโตโยต้ามหานคร
, หน้าไทวัสดุ
ถ.พระราม2
[2019-08-20]
จ้างงานซ่อมสาย,รื้อย้
ายติดตั้ง ADSS
Optical Fiber
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93

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable
(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพระราม 2
(การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน)

349,979.88

อื่น ๆ

บริษัท ไวร์เออ แอนด์
ไวร์เลส จำกัด

94

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 12,24 Cores (Aerial) บริเวณ
ถนนคุ้มเกล้า ช่วงซอยคุ้มเกล้า 3/1 คลองตาเล้ง

296,421.03

อื่น ๆ

บริษัท ภูมิพัฒน์
เน็ตเวิร์ค จำกัด

95

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์พร้อมทดสอบค่าทางไ
ฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
จำนวน 2 สถานที่
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม

146,590.00

ตกลงราคา บจก.อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง

Cable บริเวณ
ซอยสุขสวัสดิ์ 74 แยก
3
[2019-08-20]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
349,979.88 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec
Optical Fiber
จำกัด
Cable (MEA
ราคา 349,979.88 บาท
Communication)
บริเวณ ถนนพระราม
2
(การไฟฟ้านครหลวงเ
ขตบางขุนเทียน)
[2019-08-20]
spec
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
296,421.03 บริษัท ภูมิพัฒน์ เน็ตเวิร์ค
าย ADSS Optical
จำกัด
Fiber Cable 12,24
ราคา 296,421.03 บาท
Cores (Aerial)
บริเวณ ถนนคุ้มเกล้า
ช่วงซอยคุ้มเกล้า 3/1
- คลองตาเล้ง
[2019-08-20]
146,590.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271783
อราคาต่ำสุด
[2019-08-20]
ราคา 146,590.00 บาท

134,676.80

ตกลงราคา บจก.ที.ดี.เอ็ม.

124,655.00 บจก.ที.ดี.เอ็ม. อิเล็คตริคอล ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271774

96
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บจก.ไปรษณีย์ไทย
ภายในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
97 จ้างทดสอบน้ำมันในหม้อแปลงไฟฟ้า
ระดับแรงดัน 12,000V เพื่อใช้งานที่
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
98 จ้างทดสอบ Site Test
(Pre-Commissioning)
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงฝั่ง Incoming (2 Bays)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กฟน.
เพื่อใช้งานที่ สถานีสับเปลี่ยนแรงดัน 115 kV
บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
99 จ้างควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางห
ว้า ประจำเดือน กันยายน 2562
เพื่อใช้งานที่
บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
100 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟตู้ Main
Distribution Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
101 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
102 ซื้อเสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยวสูง 4 เมตร
พร้อมโคมไฟ 50 วัตต์ ที่ บริเวณซอยสุขา 1
ถนนเฟื่้องนคร

อิเล็คตริคอล

ราคา 124,655.00 บาท

อราคาต่ำสุด

[2019-08-20]

22,898.00

ตกลงราคา บจก.ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป

22,898.00 บจก.ดาต้า เอ็นทรี่ กรุ๊ป
ราคา 22,898.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271799
อราคาต่ำสุด
[2019-08-21]

492,200.00

ตกลงราคา บจก.ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล

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

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271844
อราคาต่ำสุด
[2019-08-21]

85,600.00

ตกลงราคา บจก.ธนโชติภัทร

75,000.00 บจก.ธนโชติภัทร
ราคา 75,000.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271918
อราคาต่ำสุด
[2019-08-22]

4,280.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

4,280.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 4,280.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271940
อราคาต่ำสุด
[2019-08-22]

7,597.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

7,597.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 7,597.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271951
อราคาต่ำสุด
[2019-08-22]

45,475.00

ตกลงราคา บจก. ไทยซิน รีซอร์สเซส

45,475.00 บจก. ไทยซิน รีซอร์สเซส
ราคา 45,475.00 บาท

spec

130271995
[2019-08-22]
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103 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type) และตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
นิติบุคคลอาคารชุด ดี คอนโด รามคำแหง
104 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาหนองจอก ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กทม.
105 เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดดับอาร์คด้วยอากาศ
AIR CIRCUIT BREAKER (ACB) จำนวน 3
ชุด (2 INCOMING & 1 TIE)
พร้อมดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 SET
106 ซื้อ MCCB ที่ คาณะสถาปัตยกรมศาสตร์ ฯ

26,964.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

123,599.12

ตกลงราคา บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส

26,964.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 26,964.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271989
อราคาต่ำสุด
[2019-08-22]

112,350.00 บจก.โย เจ เจริญ
อิเล็คทริคแอนด์เซอร์วิส
ราคา 112,350.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130271992
อราคาต่ำสุด
[2019-08-22]

1,319,524.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อวาตา อิเล็คทริค 1,059,300.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด spec
(มาตรา 7) จำกัด
ราคา 1,059,300.00 บาท

104,228.70

ตกลงราคา บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า

107 ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนฯ ที่
บจก. ไทยนคร พัฒนา
108 ซื้อตู้ Outdoor FDF พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
(24 Fibers) จำนวน 65 ชุด

486,636.00

ตกลงราคา บจก. อี อาร์ เอ็น
เอ็นจิเนียริ่ง
อื่น ๆ บริษัท คิม พาวเวอร์
จำกัด

109 จ้างกรองน้ำมันหม้อแปลง เพื่อใช้งานที่
บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
โรงงานบางพลี
110 เช่าอุปกรณ์ 115kV CT จำนวน 12 ชุด
Ratio 2000/5 A C400 HAEFELY รุ่น

82,689.60

497,978.00

579,726.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

วิธีพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป
ระเทศไทย

ฝธค.(บร.2)
003/2562
(130272902)
[2019-08-22]
spec
130272162
89,730.20 บจก.ไทยมงคลการไฟฟ้า
[2019-08-23]
ราคา 89,730.20 บาท
130272170
486,636.00 บจก. อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง spec
[2019-08-23]
ราคา 486,636.00 บาท
ซื้อตู้ Outdoor FDF
497,978.00 บริษัท คิม พาวเวอร์ จำกัด spec
พร้อมอุปกรณ์ประกอ
ราคา 497,978.00 บาท
บ (24 Fibers)
จำนวน 65 ชุด
[2019-08-23]
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272235
82,689.60 เทพารักษ์ เซอร์วิส
อราคาต่ำสุด
[2019-08-26]
ราคา 82,689.60 บาท
579,726.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272506
อราคาต่ำสุด
[2019-08-26]
ไทย
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IOSK123 สำหรับใช้งานที่
สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู
111 เช่าอุปกรณ์ 115kV CVT จำนวน 9 ชุด
Ratio 69000:119.5/69 and 11935/69V
ยี่ห้อ NISSIN รุ่น WV115-10H
สำหรับใช้งานที่ สถานีไฟฟ้าย่อยบางปู
(ซอย1B)
112 ซื้อตู่้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ที่
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ราคา 579,726.00 บาท
635,580.00

ตกลงราคา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป
ระเทศไทย

635,580.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272510
อราคาต่ำสุด
[2019-08-26]
ไทย
ราคา 635,580.00 บาท

98,921.50

ตกลงราคา บริษัท
ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

130272207
[2019-08-26]

113 ซื้อพร้อมติดตั้ง Air Circuit Breaker ขนาด
3,200 A ที่ นิติบุคคลอาคารชุด บางกอก
ริเวอร์ พาร์ค
114 ซื้ออุปกรณ์ประกอบการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้
า ที่ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

333,797.20

ตกลงราคา บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง
จำกัด

98,921.50 บริษัท ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง spec
จำกัด
ราคา 98,921.50 บาท
333,792.20 บริษัท ทวีรัชต์ เทรดดิ้ง จำกัด spec
ราคา 333,792.20 บาท

162,377.85

ตกลงราคา บริษัท ไทยภิวัฒ
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

spec

130272263
[2019-08-26]

115 จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงดันกลาง
เพื่อใช้งานที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
116 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่
องค์การเภสัชกรรม

181,855.06

ตกลงราคา บจก.สายใต้ดิน

223,416.00

ตกลงราคา บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง

ถูกต้องตามข้อกำหนด
และราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130272414
[2019-08-27]
130272514
[2019-08-28]

117 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3
สถานที่
118 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 24/0.4 เควี
และทดสอบ Protection Relay จำนวน 2
สถานที่

85,600.00

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

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

130272713
[2019-08-29]
130272717
[2019-08-29]

227,054.00

146,188.75 บริษัท ไทยภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 146,188.75 บาท
179,760.00 บจก.สายใต้ดิน
ราคา 179,760.00 บาท
223,416.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 223,416.00 บาท
85,600.00 บจก.อี อาร์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 85,600.00 บาท
227,054.00 บจก.พีเอ็มเอส เพาเวอร์
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 227,054.00 บาท

130272257
[2019-08-26]
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119 จ้างเปลี่ยนปะเก็นหม้อแปลง จำนวน 2
สถานที่
120 จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นที่ระ
บบปรับอากาศ เพื่อใช้งานที่
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
121 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer (Oil type), ตู้ Main
distribution board (MDB) เพื่อใช้งานที่
บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม
122 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่ บจก.บุณยพรหม
2548
123 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ Distribution
Transformer และตู้ Main Distribution
Board (MDB) เพื่อใช้งานที่
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
124 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24 Cores (Aerial) บริเวณ
หน้าที่ทำการไปรษณีย์ตลิ่งชัน ถนนฉิมพลี

125 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง Optical Fiber Cable

45,958.64

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

258,604.02

ตกลงราคา นายเฉลา ดารุสรัมย์

6,206.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

6,206.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 6,206.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272893
อราคาต่ำสุด
[2019-08-30]

21,999.20

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

21,999.20 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 21,999.20 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272896
อราคาต่ำสุด
[2019-08-30]

12,840.00

ตกลงราคา เทพารักษ์ เซอร์วิส

12,840.00 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 12,840.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน 130272901
อราคาต่ำสุด
[2019-08-30]

131,623.91

ตกลงราคา บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

131,623.91 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 131,623.91 บาท

427,768.88

ตกลงราคา บริษัท ไวร์เออ แอนด์

427,768.88 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส spec

45,958.64 เทพารักษ์ เซอร์วิส
ราคา 45,958.64 บาท
241,686.00 นายเฉลา ดารุสรัมย์
ราคา 241,686.00 บาท

ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด
ถูกต้องตามข้อกำหนดและเสน
อราคาต่ำสุด

spec

130272722
[2019-08-29]
130272867
[2019-08-30]

จ้างงานรื้อย้ายติดตั้งส
าย ADSS Optical
Fiber Cable 6,24
Cores (Aerial)
บริเวณ
หน้าที่ทำการไปรษณีย์
ตลิ่งชัน ถนนฉิมพลี
[2019-09-02]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
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(MEA Communication) บริเวณ
ถนนพระราม 2 (พระราม 2 ซอย 60)

ไวร์เลส จำกัด

จำกัด
ราคา 427,768.88 บาท

126 จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง ADSS Optical Fiber
Cable 6,12,24,96 Cores (In Subduct)
บริเวณ หน้าเดอะมอลล์บางแค
ถนนเพชรเกษม

464,065.42

อื่น ๆ

บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด

464,065.42 บริษัท บีเทล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 464,065.42 บาท

spec

127 จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้งสาย ADSS Optical
Fiber Cable (MEA) บริเวณ
ถ.รามอินทรา(ใกล้แยกเมืองมีน) หน้า พีพี
เซรามิก

251,287.36

อื่น ๆ

บริษัท
เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด

251,287.36 บริษัท เกรทคอมมูนิเคชั่น
เน็ทเวอร์ค จำกัด
ราคา 251,287.36 บาท

spec

128 ซื้อ PANEL BOARD ตั้งพื้นภายใน ขนาด
70x200x50 cm. , MCCB ที่
สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2

69,100.60

69,100.60 บริษัท ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
ราคา 69,100.60 บาท

spec

ตกลงราคา บริษัท
ที.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Optical Fiber
Cable (MEA
Communication)
บริเวณ ถนนพระราม
2 (พระราม 2 ซอย
60)
[2019-09-02]
จ้างงานรื้อย้ายติดตั้ง
ADSS Optical Fiber
Cable 6,12,24,96
Cores (In Subduct)
บริเวณ
หน้าเดอะมอลล์บางแ
ค ถนนเพชรเกษม
[2019-09-02]
จ้างงานรื้อย้าย
ติดตั้งสาย ADSS
Optical Fiber
Cable (MEA) บริเวณ
ถ.รามอินทรา(ใกล้แย
กเมืองมีน) หน้า พีพี
เซรามิก
[2019-09-02]
130273048
[2019-09-03]
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แบบ สขร. ๑

ภายในบริเวณที่ทำการไปรษณีย์หนองจอก
129 พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า Dry type
24kV-416/240V ขนาด 2000 kVA
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

2,923,240.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อิลีเท็ค
1,913,160.00 บริษัท อิลีเท็ค
(มาตรา 7) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา 1,913,160.00 บาท

spec

ฝธค.(รฟ.2)
012/2562
(130273031)
[2019-09-30]
วันที่ 09-09-2019
เวลา 13:11:32
พิมพ์โดย อดิศร
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