สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

1 ซื อCable Connector Size
2XL จํานวน 6 PC
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141,240.00

138,030.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั อีลีเท็ค อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

138,030.00 บริ ษทั อีลีเท็ค
อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2 ซื อเครื องสํารองไฟฟ้าแล
ะป้ องกันไฟกระชาก
(UPS) เลขที
1100033073
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ซื อเครื องตรวจวัดปริ มา
ณออกซิ เจนในนํา
จํานวน 1 SE
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

137,709.00

114,757.50 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั บางลําภู (ดิจิทาวน์) จํากัด

108,754.80 บริ ษทั บางลําภู
(ดิจิทาวน์) จํากัด

160,500.00

144,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั หริ กุล ซายเอนซ์ จํากัด

144,450.00 บริ ษทั หริ กุล ซายเอนซ์
จํากัด

4 ซื อEthernet Switch for
IEC 61850
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

419,440.00

323,140.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ไอบีคอน จํากัด

303,880.00 บริ ษทั ไอบีคอน จํากัด

5 ซื อHigh Pressure Water
Jet Wash จํานวน 1 EA
(1000283353)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,400.00

126,260.00 เฉพาะเจาะจง

สุ วรรณสวัสดิa เอ็นจิเนี ยริ ง

124,013.00 สุ วรรณสวัสดิa
เอ็นจิเนี ยริ ง

6 ซื อPC 3D Engineering
Workstation จํานวน 1
SE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428,000.00

381,776.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ออฟติมมั ซิ สเต็ม

321,000.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด
ออฟติมมั ซิ สเต็ม

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

138,030.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
108,754.80 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
140,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
303,880.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
124,013.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
321,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน

4110150281
01.08.2561

4110150285
08.08.2561

4110150436
06.08.2561

4110150446
06.08.2561

4110150525
06.08.2561

4110150541
09.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

10

11

12

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

7 ซื อAuto Program
Temperature จํานวน 10
EA (1000278192)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

266,965.00

266,965.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ควิปไลน์ อินเตอร์ เอ็นจิเนี ยริ ง จ

222,453.00 บริ ษทั ควิปไลน์
อินเตอร์ เอ็นจิเนี ยริ ง จ

8 ซื อBattery
ของรถยกทํางานบนทีสู ง
ยีห้อ GENIE จํานวน 8
ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

102,000.00

101,864.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั ฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด

110,424.00 บริ ษทั ฟาสเตอร์
เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด

9 จ้างซ่อมเครื อง Oil
Tester จํานวน 1 SE
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

104,860.00

104,860.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์
จ

100,000.00 บริ ษทั แอดวานซ์
เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์
จ

จ้างซ่อมประตูมว้ น
อาคาร ท.mmmn
(1200121129)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

181,900.00

181,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั บูม มารี น แอนด์ ยอชติง จํากัด

181,900.00 บริ ษทั บูม มารี น แอนด์
ยอชติง จํากัด

จ้างวิทยากรภายนอกอบร
มหลักสู ตร Machine
Learning วันที 20-24
สิ งหาคม 2561
(1200121542)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างตัดเย็บเครื องแต่งกาย
ผูป้ ฏิบตั ิงาน กฟผ.

107,000.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั อาซ์คมี โซลูชนั แอนด์
คอนซัลแทนท

107,000.00 บริ ษทั อาซ์คมี โซลูชนั
แอนด์ คอนซัลแทนท

166,599.00

150,302.90 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ ม จํากัด

146,204.80 บริ ษทั เคลฟเวอร์
ยูนิฟอร์ ม จํากัด

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

ด
222,453.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
110,424.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
100,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
181,900.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
107,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

4110150607
07.08.2561

4110151275
27.08.2561

4120049847
23.08.2561

4120049882
03.08.2561

4120049911
02.08.2561

146,204.80 เป็ นผูเ้ สนอราคา 4140006132
ตําสุ ด
20.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

13

14

15

16

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
ประจําปี 2561
(1200121852)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื อเครื องเ
ก็บตัวอย่างฝุ่ นละออง
เครื องเก็บตัวอย่างฝุ่ นละ
อองรวมในบรรยากาศโด
ยทัวไป ขนาดไม่เกิน 100
ไมครอน (TSP ชนิ ด
High Volume Air
Sample) จํานวน 2 SE
เครื องเก็บตัวอย่างฝุ่ นละ
อองในบรรยาก
ประกวดราคาซื อDielectr
ic Dissipation Factor and
Resistivity Test Set
จํานวน 1 Set เลขที
หซ.(ซ.)vw/yzw
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อCable
17 Pair
สําหรับระบบควบคุม
(RTU) 7 RL
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อระบบค
อมพิวเตอร์ สาํ หรับระบบ

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
1,730,190.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008841
ตําสุ ด
02.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

1,819,000.00

1,819,000.00 e-bidding

บริ ษทั ไคเนติคส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษทั สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จํากัด

1,741,960.00 บริ ษทั ไคเนติคส์
1,782,000.00 คอร์ ปอเรชัน จํากัด

2,107,900.00

1,949,968.00 e-bidding

บริ ษทั แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์
จ
บริ ษทั สตาร์ ดมั เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ เทสติง โปรดัก จํากัด

1,316,100.00 บริ ษทั แอดวานซ์
1,553,000.00 เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์
2,086,500.00 จ

1,313,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008847
ตําสุ ด
07.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

636,650.00

580,475.00 e-bidding

บริ ษทั สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จํากัด
บริ ษทั เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์ เนชันแนล (

561,750.00 บริ ษทั สายไฟฟ้าไทย576,730.00 ยาซากิ จํากัด

554,260.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008848
ตําสุ ด
10.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

1,000,450.00

1,000,450.00 e-bidding

บริ ษทั สหธุรกิจ จํากัด
บริ ษทั เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)

765,799.00 บริ ษทั สหธุรกิจ จํากัด
962,978.60

765,799.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008854
ตําสุ ด
07.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

17

18

19

20

21

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
ป้ องกันเพลิงไหม้อตั โน
มัติ จํานวน 17 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อชุดตรว
จวัดอุตุนิยมวิทยาชนิ ดเค
ลือนย้ายได้ จํานวน 4 SE
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อThermo
vision Camera จํานวน 1
Set หซ(ซ.)v{/yzw
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อValve
Seat Leak Detection
จํานวน ๑ Set เลขที
หซ.(ซ)๕๑/๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื ออุปกรณ์
สื อสารระบบชุมสายข้อมู
ล IP-MPLS พร้อมติดตัง
ปี งบประมาณ 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อตูส้ าํ หรั
บติดตังเครื องมือตรวจวัด
ก๊าซในบรรยากาศโดยทัว

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,354,000.00

2,354,000.00 e-bidding

บริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จํากัด
บริ ษทั ไคเนติคส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษทั วีพีดี อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

2,289,000.00 บริ ษทั
2,312,500.00 เพทโทร-อินสตรู เมนท์
2,352,930.00 จํากัด

1,605,000.00

1,605,000.00 e-bidding

บริ ษทั พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เทอร์ โมสแกน จํากัด

1,593,230.00 บริ ษทั เทอร์ โมสแกน
1,571,295.00 จํากัด

3,210,000.00

3,188,600.00 e-bidding

บริ ษทั พี แอนด์ เอ เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั เอ็นวีเอ็มเอส จํากัด

2,950,000.00 บริ ษทั พี แอนด์ เอ
2,894,029.00 เทคโนโลยี จํากัด

79,340,000.00

69,012,453.40 e-bidding

บริ ษทั เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชนั จํากัด
บริ ษทั แทนเจอรี น จํากัด

706,200.00

706,200.00 e-bidding

บริ ษทั จิรนที แอสโซซิ เอสท์จาํ กัด
บริ ษทั สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จํากัด
บริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วิส จํากั

67,877,000.00 บริ ษทั เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค
68,976,245.00 โซลูชนั จํากัด

706,200.00 บริ ษทั นี ดีส ซัพพลาย
660,000.00 แอนด์ เซอร์ วิส จํากั
635,580.00

2,280,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
1,571,295.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
2,950,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

5110008858
10.08.2561

5110008861
21.08.2561

5110008862
17.08.2561

67,624,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008863
ตําสุ ด
07.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
635,580.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008867
ตําสุ ด
17.08.2561
และคุณสมบัติต

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

22

23

24

25

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
ไป แบบเคลือนย้ายได้
พร้อมอุปกรณ์ประกอบร
ะบบการตรวจวัด จํานวน
3 SE
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อDC
Power Supply
สําหรับระบบควบคุม
(RTU) จํานวน 2 รายการ
(341 EA)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อเครื องป
รับเทียบความถูกต้องก๊า
ซโอโซนมาตรฐาน
จํานวน 1 SE
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ซื อMET TEAM จํานวน
1 ชุด เลขที
หซ.(ซ)zv/yzw
โดยวิธีคดั เลือก
ประกวดราคาซื ออุปกรณ์
Fiber Optic และ Rack
19 นิ ว
สําหรับระบบควบคุม
(RTU) จํานวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง
รงตามข้อกําหน
ด

994,030.00

725,203.20 e-bidding

บริ ษทั ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนี ยริ งจําก
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ออฟติมมั ซิ สเต็ม

1,070,000.00

1,070,000.00 e-bidding

909,500.00

908,858.00 คัดเลือก

บริ ษทั เมเชอร์ โทรนิ กซ์ จํากัด
บริ ษทั เมสเชอร์ เมนท์เอเชี ย จํากัด

746,860.00 บริ ษทั เมเชอร์ โทรนิ กซ์
876,330.00 จํากัด

951,872.00

750,819.00 e-bidding

บริ ษทั เอ.เอ็ม. คอมมิวนิ เคชัน แอนด์ ซัพ
บริ ษทั เจนเนซิ ส ไฮเทค จํากัด
บริ ษทั ซิ มโฟนี คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหา
บริ ษทั อีโนวา อินทิเกรชัน จํากัด
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ออฟติมมั ซิ สเต็ม
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีเอชวี ซี สเต็ม เอ็นจิ

820,000.00 บริ ษทั ซิ มโฟนี
601,616.06 คอมมูนิเคชัน จํากัด
555,651.00 (มหา
569,760.02
733,955.80
699,900.00

บริ ษทั ไคเนติคส์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จํากัด
บริ ษทั สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จํากัด

641,529.20 บริ ษทั ซายน์ แอ็ดวานซ์
687,517.80 เอ็นจิเนี ยริ งจําก

1,023,990.00 บริ ษทั
1,035,000.00 สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส
1,005,800.00 จํากัด

641,529.20 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008871
ตําสุ ด
14.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
1,000,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008872
ตําสุ ด
20.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
746,860.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
554,581.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

5110008883
23.08.2561

5110008888
17.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

กทรอนิ กส์ (e-bidding)

26

27

28

29

ประกวดราคาซื อAccess
ory
สําหรับระบบควบคุม
(RTU) จํานวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื อเครื องป
รับอากาศแบบแยกส่ วนช
นิ ดตังพืนหรื อชนิ ดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ตากว่
ํ า 40,000
บีทียู พร้อมติดตัง
จํานวน 15 EA. เลขที
หพจร.(ซ.) v/yzw
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bid
ซื ออุปกรณ์สือสารโทรค
มนาคมแบบ DWDM
พร้อม Accessories
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

บริ ษทั จอย วิชนั จํากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เอ็น โซลูชนั จํากัด
อะธี น่า ไอ.ที.
บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล เน็ทคอม โซลูชนส์
ั จ
บริ ษทั สหธุรกิจ จํากัด
ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ออฟติมมั ซิ สเต็ม

778,960.00
768,501.82
852,212.20
639,990.00
462,989.00 บริ ษทั สหธุรกิจ จํากัด
497,849.60

บริ ษทั ส. พันแสน จํากัด
บริ ษทั สุ ปรี ม ซี เอ็น บี คอร์ ปอเรชัน จํา
บริ ษทั ออลล์ เอ็นนี ธิ ง จํากัด
หจก.ที เค แอร์
บริ ษทั เฮงสู ง จํากัด
บริ ษทั เอส แอนด์ เอ็น โซลูชนั จํากัด

661,260.00 บริ ษทั เฮงสู ง จํากัด
753,146.25
712,500.00
765,000.00
651,630.00
756,757.50

853,432.00

608,402.00 e-bidding

770,400.00

768,000.00 e-bidding

7,918,000.00

7,918,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย จํากัด

7,918,000.00 บริ ษทั เอเอ็มอาร์ เอเซี ย
จํากัด

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

462,989.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008893
ตําสุ ด
21.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
650,025.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5110008909
ตําสุ ด
17.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

7,918,000.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด
2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา
ตําสุ ด
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

5110008911
28.08.2561

5120023064
06.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

30

31

32

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023065
ตําสุ ด
06.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023066
ตําสุ ด
06.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023067
ตําสุ ด
06.08.2561

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

33

34

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023068
ตําสุ ด
06.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023069
ตําสุ ด
06.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

35

36

37

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
(60 เดือน) เริ มตั
ประกวดราคาเช่ารถตูพ้ ร้
อมพนักงานขับรถ
จํานวน 1 คัน
เป็ นรถใหม่ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน
เพือใช้ในงานโครงการเดิ
นเครื องและบํารุ งรักษาโ
รงไฟฟ้าบริ ษทั
ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด
(อค-บพ.) ระยะเวลา 5 ปี
(60 เดือน) เริ มตั
จ้างจ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจ
สัมพันธ์ศึกษาดูงานการพั
ฒนาโครงการพลังงานห
มุนเวียน ณ
ประเทศญีปุ่ น
ระหว่างวันที 27
สิ งหาคม - 1 กันยายน
2561 (6 วัน 3 คืน
รวมวันเดินทางไป-กลับ)
ผูเ้ ดินทาง จํานวน 22 คน
โดยวิธีคดั
ประกวดราคาจ้างจัดจ้าง
ทํา CONSOLE RACK
WITH CHAIR
สําหรับควบคุมระบบ
(SCADA FOR
RCC,CCS,GCC,MC
จํานวน 34 ชุด

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

รายชื อผู้เสนอราคา

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

2,556,280.00

2,080,080.00 e-bidding

ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม คาร์ เร้นท์

2,555,555.00 ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ทีม
คาร์ เร้นท์

2,450,300.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023070
ตําสุ ด
06.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

2,193,500.00

2,010,000.00 คัดเลือก

บริ ษทั เอ็น.ซี .ซี . แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิ
บริ ษทั ทริ พเพิลเอท ทัวร์ (2007) จํากัด

2,080,856.61 บริ ษทั ทริ พเพิลเอท ทัวร์
1,738,715.76 (2007) จํากัด

1,738,715.76 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023081
ตําสุ ด
15.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

1,746,240.00

1,524,322.00 e-bidding

บริ ษทั ซี .อาร์ .เมทัลเวิคส์ จํากัด
ห้างหุ้นส่ วนจํากัดสหรัฐเพาเวอร์

1,429,734.00 บริ ษทั ซี .อาร์ .เมทัลเวิคส์
2,473,840.00 จํากัด

1,429,734.00 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023082
ตําสุ ด
14.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

สรุ ปผลการดําเนินการจัดซื อจัดจ้างตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2561 - 31 สิ งหาคม 2561
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

แบบ สขร.

วันที 14 มกราคม 2562

ลําดับ
ที

38

งานทีจัดซื อหรื อ
จัดจ้ าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทําแผ่น
วงจร PCB
พร้อมประกอบและบัดก
รี อุปกรณ์
สําหรับระบบควบคุม
(RTU)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
กทรอนิ กส์ (e-bidding)

วงเงินทีจัดซื อ
หรื อจัดจ้ าง

49,428,650.00

ราคากลาง

วิธีซือ
หรื อจ้ าง

42,501,149.00 e-bidding

รายชื อผู้เสนอราคา

บริ ษทั ควอลิโทรนิ คส์ จํากัด
บริ ษทั ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนี ยริ งจําก
ห้างหุ้นส่ วนจํากัดสหรัฐเพาเวอร์

ราคาทีเสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือก ราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้ าง

24,871,989.50 ห้างหุ้นส่ วนจํากัดสหรัฐเ
29,500,000.00 พาเวอร์
24,097,947.22

เลขทีและวัน
เหตุผล ทีของสัญญา
ทีคัดเลือก หรื อข้ อตกลง
โดยสรุป
ในการซื อ
หรื อจ้ าง

24,086,267.10 เป็ นผูเ้ สนอราคา 5120023091
ตําสุ ด
27.08.2561
และคุณสมบัติต
รงตามข้อกําหน
ด

