ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กันยายน 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เหตุผลที่รับคัดเลือก
จัดจ้าง
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จากัด ราคาที่
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
วิธเี ฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จากัด
225,342.00
เสนอ 225,342.00 บาท
ครบถ้วนถูกต้อง

1

เช่ารถยนต์ส่วนกลางสาหรับปฏิบัติงาน
จานวน 5 คัน ระยะเวลา 5 เดือน

225,342.00

2

ซื้อ Distributor valve type KE1dvSL ของ
รถซ่อมบารุง (Service vehicle) จานวน 1
รายการ

309,444.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
ราคาที่เสนอ 309,444.00 บาท

3

ซ่อมบารุงและแก้ไขตู้ควบคุม Movable
Conductor Rail บริเวณ Track 25-26โดย
วิธเี ฉพาะเจาะจง

7,000,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท เมโทรไลน์ อิเลคตริคอล
เน็ทเวิร์ค จากัด ราคาที่เสนอ
4,770,060.00 บาท

4

เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ขาว-ดา
จานวน 10 เครือ่ ง

992,728.60

วิธคี ัดเลือก

5

จ้างเหมาซ่อมแซมและฟื้นฟูแคร่สารอง
(Bogie Spare) จานวน 4 แคร่

20,972,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

6

จ้างเหมาฟื้นฟูตู้คอนเทนเนอร์สารองของ
ระบบ ACU

20,865,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

7

8

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

รฟฟท.ช. 610114

1 กันยายน 2561

309,444.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610134

6 กันยายน 2561

บริษัท เมโทรไลน์ อิเลคตริคอล
เน็ทเวิร์ค จากัด

4,770,060.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610111

7 กันยายน 2561

บริษท ริโก้ (ประเทสไทย) จากัด
บริษท ริโก้ (ประเทสไทย) จากัด
ราคาที่เสนอ 992,728.60 บาท

992,728.60

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610118

12 กันยายน 2561

20,758,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610122

17 กันยายน 2561

20,758,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610123

17 กันยายน 2561

บริษัท เอ็นไอบี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 20,758,000.00
บริษัท เอ็นไอบี โกลบอล จากัด
บาท
บริษัท เอ็นไอบี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 20,758,000.00
บริษัท เอ็นไอบี โกลบอล จากัด
บาท

ซื้อเครือ่ งมือทางไฟฟ้าสาหรับงานซ่อมบารุง
จานวน 1 ชุด

1. บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
ราคาที่เสนอ 1,657,640.79
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- บาท
1,753,797.95
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด
E-bidding
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ชิน มาร์
เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ
2,955,000.00 บาท

1,655,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610133

19 กันยายน 2561

ซื้อรอกกันตกเเบบดึงกลับอัตโนมัติ จานวน
10 ชุด

1. บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จากัด
ราคาที่เสนอ 382,525.00 บาท
2. บริษัท ศิวะบุตร เอ็นจิเนียริง่ บริษัท เซฟตี้ แฟคทอรี่ จากัด
จากัด ราคาที่เสนอ 392,690.00
บาท

382,525.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟฟท.ซ.610121

21 กันยายน 2561

399,110.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน กันยายน 2561
วิธกี ารจัดซื้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
เหตุผลที่รับคัดเลือก
จัดจ้าง
1. บริษัท บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท
จากัด ราคาที่เสนอ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- 2,239,510.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
2,236,728.00
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จากัด
2,236,728.00
E-bidding
2. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด
เพรส จากัด ราคาที่เสนอ
2,542,748.00 บาท

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

9

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้าน
งานบริการลูกค้าของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จากัด ระยะเวลา 13 เดือน

10

จ้างบริการข่าวสารและการเผยแพร่ข่าวสาร
บริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ 12 เดือน

208,008.00

11

จ้างปรับปรุงราวกันตกที่ชั้นชานชาลาสถานี
หัวหมาก

800,000.00

จ้างเหมาซ่อมบารุงใหญ่ (Overhaul)
12 เครือ่ งกลึงล้อรถไฟแบบติดใต้พื้น
(Underfloor wheel lathe)
ซื้อกล่องควบคุมระบบเบรกรถไฟฟ้า (Brake
13 electronic control unit) ของระบบเบรก
รถไฟฟ้า จานวน 2 ชุด

14

งานจ้างซ่อมแซมกระจกสถานีรถไฟฟ้า
มักกะสัน

15 งานจ้างซ่อมแซมรางน้าตามสถานี

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
ราคาที่เสนอ 208,008.00 บาท

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

บริษัท ไทย ฟอร์จนู เอส เทรดดิ้ง
ประกาศเชิญชวนทั่วไปบริษัท ไทย ฟอร์จนู เอส เทรดดิ้ง
จากัด
E-bidding
จากัด
ราคาที่เสนอ 599,290.00 บาท

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

รฟฟท.จ.610125

21 กันยายน 2561

208,008.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟฟท.จ.610123

24 กันยายน 2561

599,290.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.จ.610131

25 กันยายน 2561

14,535,950.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทย
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทย
แลนด์) จากัด ราคาที่เสนอ
แลนด์) จากัด
14,498,500.00 บาท

14,498,500.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610130

26 กันยายน 2561

4,173,000.00

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
บริษัท วิสุทธิเ์ กษม (ประเทศไทย)
จากัด ราคาที่เสนอ
จากัด
4,173,000.00 บาท

4,173,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610137

26 กันยายน 2561

838,850.04

วิธเี ฉพาะเจาะจง

1. บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล
คอร์ปอเรชั่น จากัด ราคาที่เสนอ
838,850.04 บาท
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อิน ปอเรชั่น จากัด
สตรูเมนท์ ราคาที่เสนอ
951,872.00 บาท

838,850.04

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.จ.610141

27 กันยายน 2561

976,880.04

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
ปอเรชั่น จากัด ราคาที่เสนอ
ปอเรชั่น จากัด
976,880.04 บาท

976,880.04

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.จ.610142

27 กันยายน 2561

