ลาดับ

1

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
จ้างเหมาบารุงรักษาระบบจ่ายไฟเหนือราง
ระยะเวลา 1 ปี

2

จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
มักกะสัน

3

จ้างจัดโครงการ ARL ร่วมใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
21,000,000.00

1,970,940.00

200,000.00

4

ซื้อเครือ่ งมือวัดสาหรับการตรวจสอบค่า Track
Geometry ของรางใช้งานที่ Main Line และศูนย์
ซ่อมบารุง

5,000,000.00

5

ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แท็บแลต สาหรับเฝ้า
ระวังการเดินรถไฟฟ้า จานวน 5 รายการ

499,583.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
จัดจ้าง
วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรไลน์ อิเลคตริคอล เน็ท
บริษัท เมโทรไลน์ อิเลคตริคอล
เวิร์ค จากัด ราคาที่เสนอ
เน็ทเวิร์ค จากัด
20,330,000.00 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เมอริท คอน
สตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,597,000.00
บาท
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- 2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อินสตรู ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อินสตรู
E-bidding
เมนท์ ราคาที่เสนอ 1,198,400.00 เมนท์
บาท
3. ธนวรรธน์ เจริญทรัพย์ ราคาที่
เสนอ 1,823,280.00 บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง

วิธคี ัดเลือก

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เยส ออร์ โน จากัด ราคาที่
เสนอ 197,950.00 บาท
บริษัท เยส ออร์ โน จากัด
2. บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จากัด ราคาที่
เสนอ 246,100.00 บาท
1. บริษัท เออแรนท์ ดีเวลอปเมนท์
จากัด
ราคาที่เสนอ 3,424,000.00 บาท
2. บริษัท 2001 อีรา จากัด ราคาที่
เสนอ 3,998,850.00 บาท
บริษัท เออแรนท์ ดีเวลอปเมนท์
3. บริษัท นัมเบอร์วนั โฮลดิ้ง จากัด
จากัด
ราคาที่เสนอ 3,930,000.00 บาท
4. บริษัท เอควิป จากัด ราคาที่เสนอ
4,110,000.00 บาท
5. บริษัท จี เนติก กรุป๊ จากัด ราคาที่
เสนอ 3,500,000.00 บาท

บริษัท ฟูจติ สึ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 423,000.00 บาท

บริษัท ฟูจติ สึ (ประเทศไทย)
จากัด

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610060

1 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
1,198,400.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.จ.610091

2 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
197,950.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟฟท.จ.610090

3 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
3,409,000.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610083

4 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610088

4 กรกฎาคม 2561

20,330,000.00

423,000.00

เหตุผลที่รับคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
จัดจ้าง

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610093

4 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610094

4 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
4,756,756.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.จ.610079

5 กรกฎาคม 2561

ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

6

จ้างเหมาซ่อมบารุงหนักเครือ่ งอัดอากาศ (Main Air
Compressor) ที่ชารุดของขบวนรถไฟฟ้า จานวน 2
ชุด

2,236,300.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด ราคาที่เสนอ 2,236,300.00
บาท

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด

2,236,300.00

7

ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบชุดควบคุมมอเตอร์ (IGBT
Phase Module) จานวน 1 ชุด

1,583,600.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 1,583,600.00 บาท

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด

1,583,600.00

8

จ้างปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสียเพื่อแก้ไขกรณีน้าจาก
รางระบายน้าไหลย้อนเข้าท่วมบ่อที่สถานีมักกะสัน
และศูนย์ซ่อมบารุงฯ

9

ซื้อชุดเชื่อมต่อลมระหว่างคัน ของรถซ่อมบารุง
(Service vehicle) จานวนว 3 รายการ

4,824,987.50

145,734.00

เหตุผลที่รับคัดเลือก

วิธคี ัดเลือก

1. กิจการร่วมค้า สมาร์ทเอ็กซ์เพิร์ท
(บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
ปอเรชั่น จากัด และ บริษัท เอ็นไว
รอนเม็นทอล เอ็กซ์เพิร์ท จากัด)
กิจการร่วมค้า สมาร์ทเอ็กซ์เพิร์ท
ราคาที่เสนอ 4,756,756.00 บาท
2. บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ 4,995,000.00 บาท

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด ราคาที่เสนอ 145,734.00 บาท จากัด

145,734.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610103

5 กรกฎาคม 2561

บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วสิ (ไทยแลนด์) จากัด

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
180,000.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610087

6 กรกฎาคม 2561

10

จ้างจัดเก็บเก้าอี้ของรถไฟฟ้าด่วน Express Line
จานวน 656 ตัว

180,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริง่ แอนด์
เซอร์วสิ (ไทยแลนด์) จากัด ราคาที่
เสนอ 180,000 บาท
2. บริษัทแม็กซ์ มูฟ จากัด ราคาที่
เสนอ 203,300 บาท

11

จ้างเหมาอัดล้อเข้าเพลา จานวน 8 เพลา

440,800.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วสิ
จากัด ราคาที่เสนอ 440,800 บาท

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์
เซอร์วสิ จากัด

440,800.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610096

6 กรกฎาคม 2561

12

จ้างซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ จานวน 1 งาน

126,581.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด ราคาที่เสนอ
126,581.00 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ จากัด

126,581.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610091

12 กรกฎาคม 2561

ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
จัดจ้าง

เหตุผลที่รับคัดเลือก

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

13

จ้างซ่อมชุดควบคุมเบรก (Distributor valve) ของ
รถซ่อมบารุง จานวน 2 ชุด

354,598.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด ราคาที่เสนอ 354,598.00 บาท จากัด

354,598.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610095

13 กรกฎาคม 2561

14

จ้างสอบเทียบพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพ
เครือ่ งมือวิศวกรรม จานวน 47 รายการ

124,120.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่น
เทคโนโลยี จากัด ราคาที่เสนอ
แนล เทคโนโลยี จากัด
124,120.00 บาท

124,120.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610095

17 กรกฎาคม 2561

บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น
จากัด

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
435,490.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610114

17 กรกฎาคม 2561

1. บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 435,490.00 บาท

ซื้อลังไม้แบบทึบสาหรับจัดเก็บล้อและเพลารถไฟฟ้า
จานวน 3 รายการ

437,095.00

16

จ้างบริการบารุงรักษาระบบลิฟต์ สถานีพญาไท ราช
ปรารภ รามคาแหง หัวหมาก บ้านทับช้าง และ
ลาดกระบัง จานวน 12 เครือ่ ง

327,420.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด ราคาที่เสนอ
327,420.00 บาท

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

327,420.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610116

19 กรกฎาคม 2561

17

ซ่อมแซมหลังคาสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง จานวน 1
งาน

461,705.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)
ราคาที่เสนอ 451,005.00 บาท

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จากัด (มหาชน)

451,005.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610072

20 กรกฎาคม 2561

18

ซื้อกระจกหน้ารถฝั่งผู้ช่วยคนขับ (Right windshield
Co driver) พร้อมติดตั้ง 1 ชิ้น

393,760.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 393,760.00 บาท

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด

393,760.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610120

20 กรกฎาคม 2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
2,033,000.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610109

23 กรกฎาคม 2561

15

19

ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จานวน 9
รายการ

วิธเี ฉพาะเจาะจง
2.บริษัท ซี ซินดิเคท จากัด ราคาที่
เสนอ 436,025.00 บาท

5,200,000.00

1. บริษัท ทีจเี อส เอ็นเตอร์ไพรส์
เน็ตเวิร์ค จากัด ราคาที่เสนอ
4,244,690.00 บาท
2. บริษัท คอม เทรดดิ้ง จากัด
ราคาที่เสนอ 4,280,000,000.00 บาท
3. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์
ประกาศเชิญชวนทั่วไป(ประเทศไทย) จากัด ราคาที่เสนอ บริษัท ออลอะเบาท์โซลูชั่น จากัด
E-bidding
5,159,005.00 บาท
4. บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์
เซอร์วสิ จากัด ราคาที่เสนอ
2,374,330.00 บาท
5. บริษัท ออลอะเบาท์โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 2,033,000.00 บาท

ลาดับ

20

21

22

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมบารุงรักษาระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน
และทางลาดเลื่อน จานวน 127 เครือ่ ง

ซื้ออะไหล่สารองสาหรับซ่อมบารุงงานระบบราง
จานวน 38 รายการ

ซื้อเครือ่ งมือวัดพิเศษวัดน้าหนักกดเพลาล้อ (Wheel
Weight mesduring Tool จานวน 1 เครือ่ ง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
3,500,000.00

17,978,675.00

14,659,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กรกฎาคม 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
จัดจ้าง

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610121

25 กรกฎาคม 2561

วิธคี ัดเลือก

1. บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 16,303,376.00 บาท
2. บริษัท ทีเค สหะกิจ จากัด ราคาที่
บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด
เสนอ 19,282,470.00 บาท
3. บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จากัด
ราคาที่เสนอ 17,978,675.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
16,303,376.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610027

26 กรกฎาคม 2561

วิธคี ัดเลือก

1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์
เซอร์วสิ จากัด ราคาที่เสนอ
14,498,500.00 บาท
2. บริษัท สแตนดาร์ด ซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ราคาที่เสนอ
14,637,600.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
14,498,500.00 ครบถ้วนถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610107

26 กรกฎาคม 2561

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด ราคาที่เสนอ
3,500,000.00 บาท

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์
เซอร์วสิ จากัด

3,500,000.00

เหตุผลที่รับคัดเลือก

