ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

1

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังและจัดการควบคุม
โครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสาหรับแผนกระบบ
โทรคมนาคม (Network Monitoring &
Management Software System) จานวน 1
ระบบที่หอ้ ง CER อาคาร Mainwork Shop ในศูนย์
ซ่อมบารุงคลองตัน

2

จ้างผู้ให้บริการห้องพยาบาลประจาสถานีรถไฟฟ้า
มักกะสันและศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน จานวน 12
เดือน

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
จัดจ้าง

1. บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- โซลูชั่นส์ จากัด ราคาที่เสนอ
4,200,000.00
E-bidding
4,200,000.00 บาท
2. บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จากัด
ราคาที่เสนอ 4,300,000.00 บาท
659,999.88

คัดเลือก

บริษัท ดับเบิลยู เอเซีย จากัด
ราคาที่เสนอ 659,999.88 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จากัด

บริษัท ดับเบิลยู เอเซีย จากัด

1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อิน
โนเวชั่น จากัด ราคาที่เสนอ
3,176,081.00 บาท
ประกาศเชิญชวนทั่วไป3,183,250.00
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนลาภ ซัพ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จากัด
E-bidding
พลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ราคาที่
เสนอ 3,180,254.00 บาท

3

วิทยุสื่อสารดิจิตอล (Digital Trunk Radio) พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 50 เครื่อง

4

จ้างเหมาบริการพนักงานอานวยการประจาสถานี
รถไฟฟ้า จานวน 14 อัตรา

1,871,994.96

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จากัด
ราคาที่เสนอ 1,872,604.10 บาท

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จากัด

5

ซื้อตัวเดรนน้าอัตโนมัติ (Auto Drain) ของระบบ
เครื่องทาลม จานวน 3 รายการ

153,082.76

คัดเลือก

1. บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น
จากัด ราคาที่เสนอ 153,082.76
บาท

บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จากัด

6

จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีและเก็บของเสีย ที่
ศูนย์ซ่อมคลองตัน จานวน 1 งาน

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด หน่อนิล เอ็นจิ
เนียริ่ง ราคาที่เสนอ 3,740,000.00
บาท
2. บริษัท ที.เอ็น.เอส.ซี. จากัด
ราคาที่เสนอ 3,740,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อินสตรู
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- เมนท์ ราคาที่เสนอ 3,886,347.00
4,497,210.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด หน่อนิล เอ็นจิเนียริ่ง
E-bidding
บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธนวรรธน์
เจริญทรัพย์ ราคาที่เสนอ
4,199,108.00 บาท
5. บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอร์
ปอเรชั่น จากัด ราคาที่เสนอ
4,245,225.00 บาท

ราคา

เหตุผลที่รบั คัดเลือก

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
4,200,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

659,999.88

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
3,170,089.00 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างรายเดิมตาม
1,871,994.96 สัญญาจ้างเลขที่ รฟฟท.จ.600054
ลงวันที่ 6/10/60
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
153,082.76 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
1,869,999.88 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

รฟท.ซ.610049

2/5/2561

รฟฟท.จ.610066

2/5/2561

รฟท.ซ.610052

3/5/2561

รฟฟท.จ.610060

3/5/2561

รฟท.ซ.610059

8/5/2561

รฟท.จ.610050

10/5/2561

ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
จัดจ้าง

เหตุผลที่รบั คัดเลือก

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

650,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟฟท.จ.610047

10/5/2561

บริษัท เยส ออร์ โน จากัด

350,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟฟท.จ.610063

11/5/2561

บริษัท ไทยคาร์บอนไฟเบอร์ จากัด

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
740,440.00 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

รฟท.ซ.610036

16/5/2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
3,745,000.00 ครบถ้วนถูกต้องและเป็นตัวแทน
จาหน่าย

รฟท.จ.610066

16/5/2561

7

โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะเวลา 5
ปี

1. บริษัท อินดิโกล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป
จากัด ราคาที่เสนอ 650,000.00
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธี บาท
800,000.00
บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จากัด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป 2. บริษัท นอร์ธ สตาร์ บิสซิเนส
คอนซัลติ้ง จากัด ราคาที่เสนอ
786,000.00 บาท

8

จ้างจัดโครงการน้อมนาศาสตร์พระราชา สร้าง
สัมพันธ์ สร้างคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แผ่นดิน

350,000.00

9

ซื้ออะไหล่ระบบ PIDS จานวน 2 รายการ

1. บริษัท ไทยคาร์บอนไฟเบอร์
จากัด ราคาที่เสนอ 740,440.00
ประกาศเชิญชวนทั่วไป748,000.00
บาท
E-bidding
2. บริษัท ทีเค สหะกิจ จากัด
ราคาที่เสนอ 750,000.00 บาท

10

จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าหลัก (Main
Transformer) ของขบวนรถไฟฟ้าด่วน express 03
จานวน 1 ชุด

11

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยส ออร์ โน จากัด
เสนอราคา 350,000.00 บาท

3,798,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด
ราคาที่เสนอ 3,798,500.00 บาท

บริษัท เอ็น ไอ บี โกลบอล จากัด

จ้างจัดงานทาบุญศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่
ประจาปี

245,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรี สตูดิโอ จากัด ราคาที่
เสนอ 237,540.00 บาท

บริษัท ทรีสตูดิโอ จากัด

12

ซื้อน้ามันหล่อลื่นชุดเกียร์ส่งกาลังของระบบตัว
รถไฟฟ้า MOBILUBE DELVAC SYNTHETIC GEAR

410,340.72

เฉพาะเจาะจง

13

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงานสนับสนุนด้าน
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 2 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน

487,920.00

เฉพาะเจาะจง

ราคา

237,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610061

17/5/2561

บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จากัด
บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 410,340.72 บาท

410,340.72

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610029

18/5/2561

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จากัด
ราคาที่เสนอ 487,278.00 บาท

487,278.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610056

21/05/2561

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จากัด

ลาดับ

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

14

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book) จานวน 25
เครื่อง

15

ซื้ออะไหล่ Radio Base Station จานวน 3 เครื่อง
สาหรับใช้งานที่สถานีรถไฟฟ้า 2 สถานี และศูนย์
ซ่อมบารุงคลองตัน

16

จ้างเหมาอัดล้อเข้าเพลามอเตอร์ (Motor Axle)
จานวน 8 เพลา

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
จัดจ้าง

1. บริษัท ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์ส
เทรนนิ่ง จากัด ราคาที่เสนอ
713,690.00 บาท
ประกาศเชิญชวนทั่วไป762,375.00
2.บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จากัด บริษัท ดิเอนเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง จากัด
E-bidding
ราคาที่เสนอ 753,815.00 บาท
3. บริษัท เท็นซอฟท์ จากัด ราคาที่
เสนอ 699,512.50 บาท

20,223,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยคาร์บอนไฟเบอร์ จากัด
บริษัท ไทยคาร์บอนไฟเบอร์ จากัด
ราคาที่เสนอ 20,223,000.00 บาท

470,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จากัด
จากัด ราคาที่เสนอ 470,800 บาท

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด สตาร์ กรุ๊ป 42
ราคาที่เสนอ 1,442,360.00 บาท
2. บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิส
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- เต็ม (ประเทศไทย) จากัด ราคาที่
1,600,000.00
บริษัท เอ็ม แอนด์ ที เอ็กซ์เพอร์ทสี จากัด
E-bidding
เสนอ 1,369,600.00 บาท
3. บริษัท เอ็ม แอนด์ ที เอ็กซ์เพอร์
ทีส จากัด ราคาที่เสนอ
1,367,000.00 บาท

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
713,690.00 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

รฟฟท.ซ.610067

21/5/2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
20,223,000.00 ครบถ้วนถูกต้องและเป็นตัวแทน
จาหน่าย

รฟท.ซ.610043

22/05/2561

รฟท.จ.610074

24/5/2561

รฟท.ซ.610054

28/5/2561

ราคา

470,800.00

เหตุผลที่รบั คัดเลือก

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
1,367,000.00 ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคา
ต่าสุด

17

ซื้อชุดไมโครโฟนและลาโพงพร้อมติดตั้ง

18

ซื้ออะไหล่ระบบ CCTV จานวน 6 รายการ

444,050.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกคอนเน็กซ์ จากัด ราคาที่
บริษัท โกคอนเน็กซ์ จากัด
เสนอ 444,050.00 บาท

444,050.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟท.ซ.610075

28/5/2561

19

บริการข่าวประชาสัมพันธ์จ้างเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์

428,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
จากัด เสนอราคา 428,000.00 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
บาท

428,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนถูกต้อง

รฟฟท.จ.610074

28/5/2561

20

ซื้ออะไหล่สารอง V-mount ของขบวนรถไฟฟ้า

2,996,856.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จากัด
จากัด ราคาที่เสนอ 2,996,856.00

รฟท.ซ.610070

30/5/2561

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
2,996,856.00 ครบถ้วนถูกต้องและเป็นตัวแทน
จาหน่าย

ลาดับ

21

22

23

งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซึ้อจัดจ้าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จากัด ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วิธีการจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รบั การคัดเลือก
จัดจ้าง

ราคา

เหตุผลที่รบั คัดเลือก

เลขที่สัญญา

ใบสั่งซื้อ/สัญญา
ลงวันที่

ซื้อตัววัดแรงดันไฟฟ้า Voltage sensor

2,600,000.00

1. บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น
จากัด ราคาที่เสนอ 2,245,502.00
บาท
บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จากัด
2. บริษัท ซี ซินดิเคท จากัด ราคาที่
เสนอ 2,321,151.00 บาท

2,209,550.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.ซ.610053

31/5/2561

ซ่อมแซมรางน้าภายนอกอาคาร Main Work Shop
และlnfra Work Shop ที่ศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน

1. บริษัท อัลโร สเปคเซียลลิสท์
จากัด ราคาที่เสนอ 904,150.00
ประกาศเชิญชวนทั่วไป- บาท
1,414,101.30
บริษัท อัลโร สเปคเชียลลิสท์ จากัด
E-bidding
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด หน่อนิล เอ็นจิ
เนียริ่ง ราคาที่เสนอ 997,240.00
บาท

904,150.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.จ.610061

31/05/2561

1,590,000.00

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอราคาต่าสุด

รฟท.จ.610062

31/5/2561

จ้างซ่อมแซมระบบประตูและหน้าต่างตามสถานี
รถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบารุงคลองตัน

คัดเลือก

1. บริษัท สมาร์ท เทอร์มินิล จากัด
ราคาที่เสนอ 2,440,700.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อินสตรู
ประกาศเชิญชวนทั่วไป2,500,000
เมนท์ ราคาที่เสนอ 1,590,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเทค อินสตรูเมนท์
E-bidding
บาท
3. บริษัท เวอร์เด้ อินเวชั่น จากัด
ราคาที่เสนอ 2,109,580.00 บาท

