สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1

ประกวดราคาซื้อรถลากจูง ขนาด
ไม่ต่ากว่า 500 แรงม้า แบบ
ขับเคลือน 6x6 (ใช้งานในพื้นที
เหมือง) Spec.704704_1 จ่านวน
2 คัน

49,220,000.00

49,220,000.00 e-bidding บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสเน็ซ จ่ากัด

40,998,000.00 บริษัท ชานซ์ อินเตอร์ บิสเน็ซ จ่ากัด

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงบริเวณส่านักงานไทรน้อย
งานก่อสร้างรั้วก่าแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
ประมาณ 80 เมตร สูง 2 เมตร
พร้อมคอนกรีตบล็อก สูง 2 เมตร
บริเวณส่านักงาน กฟผ. ไทรน้อย

14,284,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด
11,790,414.35 e-bidding บริษัท ศรีรัตนการช่าง จ่ากัด

45,600,000.00
10,884,583.40 บริษัท ศรีรัตนการช่าง จ่ากัด

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ก่อสร้างจุดจอดเรือ บริเวณท่าเรือ
กฟผ.

27,616,700.00

หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง
21,997,457.60 e-bidding บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จ่ากัด

11,128,000.00
20,693,639.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปภาดา วิศวกรรม

4

5

ประกวดราคาซื้อTemperature
Calibrator (Dry Block) จ่านวน 2
SE. เลขที หปฟธ.(ซ.)21/2562
ประกวดราคาซื้อPower Circuit
Breaker จ่านวน 2 รายการ รวม
45 SE

749,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปภาดา วิศวกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พลลภัส ก่อสร้าง 53
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดเวกเจริญเงินดี
738,300.00 e-bidding บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จ่ากัด

49,113,000.00

บริษัท เอเอส โซลูชัน เทคโนโลยี จ่ากัด
23,192,215.82 e-bidding บริษัท ทีซีซีแอล จ่ากัด

19,898,708.08
21,824,737.21
20,788,414.89
781,100.00 บริษัท เอเอส โซลูชัน เทคโนโลยี
จ่ากัด
746,296.84
11,889,838.00 บริษัท ทีซีซีแอล จ่ากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

40,990,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009497
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

10,884,583.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024058
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

19,895,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024228
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

738,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009455
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

11,889,838.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009517
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่
6

7

8

9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างตัดเครืองแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประจ่าปี 2562

ประกวดราคาซื้อFlexible
Borescope จ่านวน 2 SE เลขที
หปฟธ.(ซ.)26/2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านบ่ารุงรักษาสนามหญ้า ภายใน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านบ่ารุงรักษาสนามหญ้า ภายใน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

10 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านท่าความสะอาดถนนและลาน
คอนกรีต ภายในรั้วชั้นนอก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

บ.วัชราภรณ์ การ์เมนท์ จ่ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,500,000.00

1,473,379.30

5,350,000.00

บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จ่ากัด
5,350,000.00 e-bidding บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จ่ากัด

1,406,707.60
3,940,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริง

7,155,086.69

บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ่ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริง
7,155,086.69 e-bidding บริษัท เอเจนเทค จ่ากัด

3,808,665.00
3,100,000.00
6,924,943.60 บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี
อินเตอร

6,756,808.35 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024215
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

7,155,086.69

บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปิลาเป็ง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มลฑา คลีนนิง
7,155,086.69 e-bidding บริษัท เอเจนเทค จ่ากัด

6,756,808.35
6,990,000.00
6,797,710.00
6,924,943.60 บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี
อินเตอร

6,756,808.35 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024216
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

9,314,231.42

บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ปิลาเป็ง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มลฑา คลีนนิง
9,321,071.85 e-bidding บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร

6,756,808.35
6,990,000.00
6,797,710.00
8,900,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แม่เมาะวงษ์วัน

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แม่เมาะวงษ์วัน

1,407,692.00 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จ่ากัด

แบบ สขร.1

8,874,305.33

1,406,707.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 7000038507
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

3,100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009463
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

8,874,305.33 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024213
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านท่าความสะอาดถนนและลาน
คอนกรีต ภายในรั้วชั้นนอก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

9,314,231.42

9,321,071.85 e-bidding บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร

8,900,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แม่เมาะวงษ์วัน

12 ประกวดราคาจ้างผลิต และจัดหา
อุปกรณ์ I/O Unit (Small RTU)
and Accessories จ่านวน 10 ชุด

2,140,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แม่เมาะวงษ์วัน
2,138,573.20 e-bidding บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริงจ่ากัด

8,874,305.33
2,100,000.00 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริง
จ่ากัด

2,100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024166
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

13 ซื้อเครืองปอกสายไฮดรอลิค
(Skiving Machine) จ่านวน 1
รายการ (1000299166)
14 จ้างงานปรับปรุงประปาหมู่บ้าน
แม่หล่วง หมู่ 7 ต.นาสัก

438,700.00

บริษัท สยาม เจเนอรัล อินสตรูเมนท์ จ่ากัด
บริษัท เอ็มเทค ซัพพลาย เอ็นจิเนียริง จ่า
438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานซ่า-เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ่ากัด

2,256,000.00
2,387,000.00
406,600.00 บริษัท ฮานซ่า-เฟล็กซ์ (ประเทศไทย)
จ่ากัด

406,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157368
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

245,830.73

245,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ยู แอนด์ เอ็น ซัพพลาย

245,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ยู แอนด์ เอ็น ซัพ
พลาย

245,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053592
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

15 จ้างปรับปรุงท่อส่งน้่าเพืออุปโภค
บริโภคจากอ่างเก็บน้่าแม่จางเข้าสู่
หมู่บ้านแม่จาง หมู่ 1 ต.นาสัก
16 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
(SPLIT TYPE) จ่านวน 80 เครือง

370,288.66

370,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ยู แอนด์ เอ็น ซัพพลาย

370,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ยู แอนด์ เอ็น ซัพ
พลาย

370,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053591
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

4,123,380.00

3,214,018.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี

2,579,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี

2,579,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009407
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

บริษัท เอ็นทรัสท์ อินเตอร์คอร์ป จ่ากัด
หจก.ล่าปางวิศวกรรม
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เอ็ม เอส อิควิพเม้นท์

3,003,550.00
2,889,000.00
2,977,300.00

8,874,305.33 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024214
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

17 ประกวดราคาซื้อProtective Relay
Test Set จ่านวน 1 ชุด เลขที
หปฟธ.(ซ.)34/2562

18 ประกวดราคาซื้อรถขุดตักล้อยาง
ขนาดไม่ต่ากว่า 70 แรงม้า จ่านวน
1 คัน

19 ประกวดราคาซื้อInterfacial
tension tester for insulating oil
จ่านวน 1 ชุด เลขที หปฟธ.(ซ.)
36/2562
20 ประกวดราคาซื้อรถปั้นจันล้อยาง
แบบใช้งานพื้นทีเรียบ บูมไฮดรอลิค
ขนาดไม่ต่ากว่า 50 ตัน
spec.472904

21 ประกวดราคาซื้อInsulation
Power Factor Test Set จ่านวน
2 SE

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,745,000.00

2,821,590.00 e-bidding บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จ่ากัด

2,762,740.00 บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด

2,996,000.00

บริษัท พาวเวอร์ เทสติ้ง โปรดัก จ่ากัด
บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด
บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด
บริษัท อินเตอร์รอแยลเอ็นจิเนียริง จ่ากัด
2,800,000.00 e-bidding บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จ่ากัด

1,658,500.00
2,533,974.00
2,086,500.00
2,539,000.00
2,970,000.00 บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จ่ากัด

856,000.00

บริษัท มาสเตอร์อิมแทคท์ จ่ากัด
บริษัท ยนต์ตระการเครืองจักรกล จ่ากัด
844,587.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน จ่ากัด

29,960,000.00

4,280,000.00

บริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์ จ่ากัด
15,051,333.00 e-bidding บริษัท จตุวิศว์ จ่ากัด

บริษัท ชูไก จ่ากัด (มหาชน)
บริษัท โปรแมช (ประเทศไทย) จ่ากัด
4,280,000.00 e-bidding บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด

บริษัท อินเตอร์รอแยลเอ็นจิเนียริง จ่ากัด
บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์ จ่ากัด

2,170,000.00
2,247,000.00
818,015.00 บริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์
จ่ากัด

713,400.00
13,884,885.00 บริษัท จตุวิศว์ จ่ากัด

10,165,000.00
13,700,000.00
3,081,600.00 บริษัท อินเตอร์รอแยลเอ็นจิเนียริง
จ่ากัด
2,588,000.00
2,850,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,533,974.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009448
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

2,800,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009540
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 28/5/2019

710,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009457
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

13,740,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009498
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

2,588,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009441
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

22 ประกวดราคาซื้อAir-Core Neutral
Grounding Reactor (NGR)
จ่านวน 6 EA

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,500,000.00

2,497,219.50 e-bidding บริษัท ซัมวา (ไทยแลนด์) จ่ากัด

2,142,354.00 บริษัท ซีเมนส์ จ่ากัด

4,815,000.00

บริษัท ซีเมนส์ จ่ากัด
บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด
4,409,887.00 e-bidding บริษัท ทีจีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ากัด

1,837,147.20
2,035,140.00
2,999,999.00 บริษัท ทีจีเอ็ม (ไทยแลนด์) จ่ากัด

24 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

103,404.80

บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด
103,404.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จ่ากัด

25 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

103,404.80

103,404.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล จ่ากัด

26 ประกวดราคาซื้อรถกระเช้า
Hydraulic (Boom Lift แขนงอ)
จ่านวน 1 EA เลขที หจบน-ห. (ซ.)
1/2562

3,210,000.00

2,885,433.33 e-bidding บริษัท คอสโม ทรัค เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ

2,838,300.00 บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด
จ่ากัด

2,129,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009465
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

4,601,000.00

บริษัท ฟาสเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ่ากัด
บริษัท ไฟว์บอนด์ จ่ากัด
บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จ่ากัด
4,550,000.00 e-bidding บริษัท ยนต์ตระการเครืองจักรกล จ่ากัด

2,664,300.00
2,597,960.00
2,129,300.00
4,547,000.00 บริษัท ยนต์ตระการเครืองจักรกล
จ่ากัด

4,547,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009512
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

23 ประกวดราคาซื้อ Multi
Functional Electrical
Apparatus Tester จ่านวน 1 ชุด
เลขที หปฟธ.(ซ.)38/2562

27 ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคช
นิดตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ากว่า 145
แรงม้า แบบ LONG REACH
BOOM จ่านวน 1 รายการ

3,486,060.00
114,567.04 บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จ่ากัด

3,103.00 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล
จ่ากัด

1,837,147.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009520
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

2,999,959.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009494
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

114,567.04 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158292
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019
3,103.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158305
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

28 ประกวดราคาซื้อDisplacement
Probe Tester จ่านวน 1 ชุด เลขที
หปฟธ.(ซ.)42/2562
29 ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถยนต์
โดยสารรับ-ส่งนักเรียน เขือนอุบล
รัตน์ จ่านวน 2 คัน
30 ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถยนต์
โดยสารรับ-ส่งนักเรียน เขือนอุบล
รัตน์ จ่านวน 2 คัน
31 ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถยนต์
โดยสารรับ-ส่งนักเรียน เขือนอุบล
รัตน์ จ่านวน 2 คัน
32 ประกวดราคาจ้างงานจ้างรถยนต์
โดยสารรับ-ส่งนักเรียน เขือนอุบล
รัตน์ จ่านวน 2 คัน
33 จ้างซ่อมเครืองตรวจวัดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใน
บรรยากาศทัวไปชนิดอัตโนมัติ ยีห้อ
METONE รุ่น BAM 1020
หมายเลขเครือง K17799 พร้อมค่า
อะไหล่ และค่าบริการซ่อมทัวไป
จ่านวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
535,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

530,220.66 e-bidding บริษัท บลิสส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ่ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

530,000.00 บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จ่ากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

521,881.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009502
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

6,214,560.00

บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จ่ากัด
6,214,560.00 e-bidding บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

521,881.80
5,749,920.00 บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

6,214,560.00

6,214,560.00 e-bidding บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024108
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

6,214,560.00

6,214,560.00 e-bidding บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024109
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

6,214,560.00

6,214,560.00 e-bidding บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 บริษัท เชิดชัยมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

5,749,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024110
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

113,527.00

113,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ่ากัด

113,527.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ่ากัด

113,527.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053207
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

5,749,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024107
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

34 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อส่ง
น้่า ขนาด 600 มม. SUMP 1 NW
และ SUMP 1C2 จ่านวน 2 รายการ

35 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC,
Notebook, Tablet และ
Monitor)รับประกัน 1 ปี และงาน
ให้บริการซ่อมแซมแก้ไขต่อเนือง
(PC, Notebook และ Monitor
ต่อเนืองเป็นเวลา 4 ปี

36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา
ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล๊อกพร้อม
ลวดหนาม 5 เส้นความยาว 86
เมตร บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ล่าปาง 2

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
3,430,420.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

3,430,420.00 e-bidding บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จ่ากัด

บริษัท สุรสีห์ การโยธา จ่ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทย เอนจิเนียริง เเอนด์ เทคนิค
อล เซอร์
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พีบีดี ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดโปรสเกลส์
104,003,037.00 101,169,441.60 e-bidding บริษัท ไทยทรานสมิชชัน อินดัสทรี จ่ากัด

833,530.00

บริษัท มิชชัน อินโฟ เทคโนโลยี จ่ากัด
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัน (ไทยแลนด์) จ่ากัด
บริษัท เอสวีโอเอ จ่ากัด (มหาชน)
833,530.00 e-bidding บริษัท เอียมละออก่อสร้าง จ่ากัด

บริษัทแพทพีบีคอนสตรัคชัน จ่ากัด
ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,190,290.60 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พีบีดี ซัพพลาย

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,818,421.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024236
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 15/5/2019

3,339,320.00
2,818,421.00
3,821,184.00
92,811,800.00 บริษัท ไทยทรานสมิชชัน อินดัสทรี
จ่ากัด

94,709,252.40
96,466,650.36
99,503,933.10
901,646.20 ราชพฤกษ์ วิศวกรรมกรุ๊ป

819,171.00
811,060.00

92,811,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009619
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

811,060.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024210
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,410,112.00 e-bidding บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ่ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

37 ประกวดราคาซื้อMachinery
Analyzer พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
จ่านวน 3 รายการ รวม 1 ชุด เลขที
หปฟธ.(ซ.)44/2562

5,350,000.00

38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง
ปรับปรุงห้องน้่าหญิง อาคาร ท.101
ชั้น 7-10 เพือรองรับอารยสถาปัตย์
บริเวณส่านักงานใหญ่ กฟผ.
อ่าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

930,900.00

39 ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อ
เครืองปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
จ่านวน 75 ชุด และ Load Center
จ่านวน 3 ชุด

3,269,778.85

3,269,778.85 e-bidding บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด

3,140,000.00 บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด

3,140,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009530
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

40 ประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์
ประเภท TYPE C แบบ Full HD
พร้อมอุปกรณ์ จ่านวน 1 ชุด

1,200,540.00

1,108,682.64 e-bidding บริษัท แม็กโครแมช จ่ากัด

1,195,000.00 บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากัด

1,180,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009507
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 17/5/2019

41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ซ่อมแซมห้องน้่า อาคารทีท่าการ
ท.101

716,900.00

บริษัท ไอ แคม พลัส จ่ากัด
790,896.27 e-bidding สมจินดา

บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จ่ากัด
928,624.83 e-bidding บริษัท 100 พี.เอส.ไอ. จ่ากัด

3,196,090.00 บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ่ากัด

แบบ สขร.1

3,662,824.00
880,182.54 บริษัท 100 พี.เอส.ไอ. จ่ากัด

1,188,700.00
770,400.00 สมจินดา

3,196,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009528
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 30/5/2019

877,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024202
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

770,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024137
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

42 ประกวดราคาจ้างจัดแสดง
นิทรรศการผลงานวิจัย และ
ผลงานสิงประดิษฐ์ของ กฟผ.ในงาน
EGAT INNOVATION
SHOWCASE 2019 ระหว่างวันที
7-8 พฤษภาคม 2562 ณ
หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1-2
ส่านักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
2,000,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,000,000.00 e-bidding บริษัท ไพร์มไทม์ จ่ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

823,900.00

1,999,274.00
1,890,835.52
296,604.00 บริษัท ยูนีค คอนโทรล จ่ากัด

823,900.00

บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด
626,485.00 e-bidding บริษัท ยูนีค คอนโทรล จ่ากัด

237,968.00
296,604.00 บริษัท ยูนีค คอนโทรล จ่ากัด

45 จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน เลขที
111/7 และโรงจอดรถ, บ้านพัก
เลขที 111/8, บ้านเลขที 111/14
สถานีไฟฟ้าแรงสูงน้่าพอง

260,300.00

บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชันแนล จ่ากัด
260,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดคนรักงานคอนสตรัคชัน

237,968.00
244,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดคนรักงานคอน
สตรัคชัน

46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ก่อสร้างคอนกรีตหุ้มขาเสาสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง 115 เควี. พิษณุโลก1พิจิตร จ่านวน 13 ต้น

608,830.00

608,830.00 e-bidding บริษัท เอียมละออก่อสร้าง จ่ากัด

642,000.00 บริษัท เอียมละออก่อสร้าง จ่ากัด

44 ประกวดราคาซื้อเครืองมือวัด
พลังงาน 3 รายการ จ่านวน 4 ชุด

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทยกล้าแลนด์ 2001 คอนส

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,968,888.00 บริษัท มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชัน จ่ากัด 1,808,043.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024219
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

บริษัท มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชัน จ่ากัด
บริษัท ไอเดีย มาสเทอร์ จ่ากัด
626,485.00 e-bidding บริษัท ยูนีค คอนโทรล จ่ากัด

43 ประกวดราคาซื้อเครืองมือวัด
พลังงาน 3 รายการ จ่านวน 4 ชุด

แบบ สขร.1

653,770.00

296,604.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009513
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

296,604.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009514
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

244,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053719
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

642,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024223
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

47 พร้อมติดตั้งเครืองบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ (Global
Positioning System GPS มี
ระยะเวลาเช่า 24 เดือน เริมตั้งแต่
วันที 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที 31
พฤษภาคม 2564 เพือติดตั้งกับ
ยานพาหนะของฝ่าย อสร.
48 ประกวดราคาซื้อปรับปรุง
Protective Relay for Ststion
Service รฟ.เขือนปากมูล
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์
(ท.119) เขือนรัชชประภา
50 ซื้อFrequency Response
Analyzer จ่านวน 1 ชุด
51 จ้างสอบเทียบเครือง Ion
Chromatography จ่านวน 2
รายการ
52 จ้างงานบริการทางวิชาการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อมด้าน
นิเวศวิทยาแหล่งน้่า และการประมง
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครืองที 4-7 และ
โครงการเหมืองลิกไนต์ แม่เมาะ
ปี 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

267,072.00

226,343.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จ่ากัด

225,675.84 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จ่ากัด

225,675.84 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002790
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

5,350,000.00

3,370,000.00 e-bidding บริษัท ซี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริง จ่ากัด

1,808,300.00 บริษัท ซี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริง จ่ากัด

1,808,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009516
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

2,782,000.00

บริษัท เอบีบี จ่ากัด
2,236,093.21 e-bidding บริษัท เพอร์เฟค โอเอ กรุ๊ป จ่ากัด

2,915,750.00
2,079,000.00 บริษัท เพอร์เฟค โอเอ กรุ๊ป จ่ากัด

1,605,000.00

1,284,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด

1,281,860.00 บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จ่ากัด

107,000.00

1,075,350.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จ่ากัด

1,075,350.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

107,000.00 บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จ่ากัด

1,005,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2,079,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024148
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019
1,273,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157837
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019
107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053827
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019
1,005,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053812
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

53 จ้างเหมาด่าเนินการงานท่าความ
สะอาดอาคารโรงไฟฟ้า กฟผ.เขือน
วชิราลงกรณ
54 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ กฟผ. ผ่านทาง
หนังสือพิมพ์

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

211,218.00

211,218.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ โปรเทคชัน จ่ากัด

7,000,000.00

5,749,784.10 e-bidding บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จ่ากัด

55 จ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าโรงไฟฟ้า
น้่าพองเชือมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ค่าบงพัฒนา

216,140.00

56 ซื้อไม้หลัก จ่านวน 5 รายการ
(1000303319)

174,624.00

57 ซื้อไม้หลัก จ่านวน 5 รายการ
(1000303319)

174,624.00

58 ซื้อไม้หลัก จ่านวน 5 รายการ
(1000303319)

บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จ่ากัด
บริษัท วัชรพล จ่ากัด
บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จ่ากัด
216,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมเพือน

หจก.วันธิชาก่อสร้าง
174,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุ่มที 94

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

208,650.00 บริษัท เบสท์ โปรเทคชัน จ่ากัด

5,650,000.00 บริษัท วัชรพล จ่ากัด

5,320,000.00
5,250,000.00
5,355,921.66
208,650.00 หจก.วันธิชาก่อสร้าง

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

208,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053490
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019
5,250,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024275
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

186,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053912
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 16/5/2019

188,656.32
32,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.จางเหนือ กลุ่มที 94

32,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157510
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

174,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.สบป้าด กลุ่มที
103

32,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.สบป้าด กลุ่มที 103

32,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157513
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

174,624.00

174,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุ่มที 81

32,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.จางเหนือ กลุ่มที 81

32,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157515
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

59 ซื้อไม้หลัก จ่านวน 5 รายการ
(1000303319)

174,624.00

174,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.สบป้าด กลุ่มที
3

32,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.สบป้าด กลุ่มที 3

32,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157516
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

60 ซื้อไม้หลัก จ่านวน 5 รายการ
(1000303319)

174,624.00

174,624.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
16

32,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 16

32,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157519
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

61 ประกวดราคาซื้อเครืองปรับอากาศ
จ่านวน 18 เครือง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

839,950.00

830,200.00 e-bidding บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ่ากัด

789,000.00 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์
จ่ากัด

642,963.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009510
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

62 จ้างก่อสร้างระบบระบายน้่า ความ
ยาวประมาณ 70 เมตร สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 3
63 จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน เลขที
300/8, 300/9, 300/12, และ
300/13 สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ

128,400.00

บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จ่ากัด
บริษัท เฮงสูง จ่ากัด
หจก.ที เค แอร์
128,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดคนรักงานคอนสตรัคชัน

642,990.00
651,844.00
796,000.00
122,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดคนรักงานคอน
สตรัคชัน

122,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053718
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

337,500.00

337,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย์

333,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย์

333,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053852
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 15/5/2019

64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน เลขที
125, 125/4, 125/5, 125/6,
125/7 สถานีไฟฟ้าแรงสูงเลย

747,700.00

747,700.00 e-bidding บริษัท สิงห์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชัน จ่ากัด

662,000.00 บริษัท สิงห์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน
สตรัคชัน จ่ากัด

662,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024258
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

293,180.00

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พลอย การโยธา
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต
293,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนกซัส เซิร์ฟ จ่ากัด

740,000.00
664,000.00
747,700.00
284,620.00 บริษัท เนกซัส เซิร์ฟ จ่ากัด

65 ซื้อGear Motor Shifting Head
Drive 7.5kW. จ่านวน 2 EA.
(1000303430)

283,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157640
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

66 ซื้ออุปกรณ์การ์ดเรล จ่านวน 8
รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

371,290.00

371,290.00 เฉพาะเจาะจง สหทรัพย์การค้า

367,010.00 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

67 จ้างเหมาบริการด้านช่าง จ่านวน 1
คน ปฏิบัติงานทีฝ่ายสิงแวดล้อม
โครงการ ปี 2562
68 จ้างปะผุท่าสีและเปลียนอะไหล่
รถยนต์ ISUZU TFR32HR กฟผ.
03-0308 ทะเบียน 81-2120 นบ.
จ่านวน 1 งาน

425,688.80

หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง
135,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอ็น พี ซับคอนแทรค จ่ากัด

278,895.50
319,063.30
134,914.16 บริษัท เอ็น เอ็น พี ซับคอนแทรค
จ่ากัด

205,975.00

205,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเพ้นท์(ล่าปาง) จ่ากัด

191,958.00 บริษัท ดีเพ้นท์(ล่าปาง) จ่ากัด

191,958.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053735
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

69 จ้างจัดหาอุปกรณ์ระบบแสดงผล
ระบบไฟฟ้าอาคารควบคุมคุณภาพ
น้่าพร้อมติดตั้ง จ่านวน 1 งาน

499,583.00

499,583.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ่ากัด

485,459.00 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ่ากัด

485,459.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053741
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

70 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ GPS
Tracking พร้อมระบบบันทึก
ติดตามข้อมูลการใช้รถยนต์

845,835.00

845,835.00

752,793.13 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จ่ากัด

730,801.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024242
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

202,230.00

บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี จ่ากัด
บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จ่ากัด
202,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จ่ากัด

71 จ้างเหมา Overhaul Dewatering
Area Sump Agitator จ่านวน 1
งาน
72 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ควบคุมฯ
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

300,000.00

คัดเลือก

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ่ากัด

3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง พัทลุงคอนสตรัคชัน

761,251.50
735,876.45
201,160.00 บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จ่ากัด

297,000.00 พัทลุงคอนสตรัคชัน

278,895.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157911
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

134,914.16 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053780
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

195,810.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053810
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019
297,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053909
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 15/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

73 เช่าพร้อมติดตั้งเครืองบันทึกข้อมูล
การเดินทาง (GPS) พร้อมอุปกรณ์
มีระยะเวลาเช่า 84 เดือน เริม
ตั้งแต่วันที 1 กรกฎาคม 2562 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2564เพือติดตั้ง
กับยานพาหนะ และเครืองจักร

468,018.00

416,016.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จ่ากัด

348,413.40 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชัน จ่ากัด

348,413.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002820
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

74 จ้างเหมาทาสีหมายเลขเสาไฟฟ้า
และข้อความแหล่งจ่ายไฟฟ้า
จ่านวน 1 งาน
75 จ้างซ่อมประตูม้วน จ่านวน 1 JB
ใบสอบราคาเลขที 2000400071

218,280.00

218,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธรรมจักร์ เอ็นจิเนียริง

218,280.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธรรมจักร์ เอ็นจิ
เนียริง

218,280.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053726
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลากัวร์เทค จ่ากัด

499,690.00 บริษัท ลากัวร์เทค จ่ากัด

499,690.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053713
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

76 จ้างซ่อม Electric Reach Truck
จ่านวน 1 งาน

160,179.00

160,179.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิง (ประเทศไทย)
จ่ากัด

158,039.00 บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิง
(ประเทศไทย) จ่ากัด

157,290.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053795
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

77 จ้างซ่อมรถ Forklift จ่านวน 1 งาน

194,740.00

194,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิง (ประเทศไทย)
จ่ากัด

192,600.00 บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิง
(ประเทศไทย) จ่ากัด

192,065.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053793
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

78 จ้างรื้อและจัดเก็บอุปกรณ์ 115 kV
ที สฟ.พล จ่านวน 1 งาน

492,200.00

487,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิติญา อิเลคทริค จ่ากัด

487,278.00 บริษัท กิติญา อิเลคทริค จ่ากัด

487,278.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053813
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

79 ซื้อSteel Plate, Hex. Bolt, Hex.
Nut, Square Tube เเละ
Copper Bar รวม 6 รายการ
(1500151642)

163,865.79

163,865.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท สองชัย จ่ากัด

8,677.70 บริษัท สองชัย จ่ากัด

8,677.70 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157597
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

161,475.84 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พิริยะเทรดดิ้ง

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

80 ซื้อSteel Plate, Hex. Bolt, Hex.
Nut, Square Tube เเละ
Copper Bar รวม 6 รายการ
(1500151642)

163,865.79

163,865.79 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พิริยะเทรดดิ้ง

81 ซื้อSteel Plate, Hex. Bolt, Hex.
Nut, Square Tube เเละ
Copper Bar รวม 6 รายการ
(1500151642)

163,865.79

163,865.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล จ่ากัด

82 จ้างตัดเครืองแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. เขือนอุบลรัตน์ ประจ่าปี
2562 จ่านวน 321 ชุด
83 จ้างงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ร้านอาหาร จ่านวน 7 แห่ง ภายใน
โรงไฟฟ้าพลังน้่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

487,500.00

487,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วีนัส

412,164.00 ร้าน วีนัส

412,164.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053950
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

267,500.00

267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จ่ากัด

260,625.00 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ่ากัด

260,625.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053897
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

84 จ้างเหมาค่าของ ค่าแรง ค่า
ด่าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
กฟผ. ส่านักงานบ้านดอน
85 ซื้อต้นทองอุไร ความสูง 120 ซม.
จ่านวน 1 รายการ (ได้รับการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม 7%)
86 จ้างตัดสูทให้คณะกรรมการ กฟผ.
จ่านวน 11 ชุด เลขที 1200131516

167,088.79

178,784.96 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร ปานะบุตร

160,000.00 นางสุภาพร ปานะบุตร

160,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053809
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 16/5/2019

126,000.00

126,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย

126,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย

126,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157787
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

340,000.00

247,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลลิโป้ เทเลอร์ จ่ากัด

247,170.00 บริษัท ฟิลลิโป้ เทเลอร์ จ่ากัด

247,170.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006439
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

2,824.80 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอมเมอร์เชียล
จ่ากัด

161,475.84 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157599
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

2,824.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157600
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

87 จ้างงานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสังคม
ทัศนคติและความคิดเห็นของ
ประชาชนทีมีต่อการด่าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ปี 2562

351,492.33

351,492.33 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

328,497.50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

328,497.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053927
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

88 ซื้อสายไฟฟ้าชนิด NYY ขนาด 4x70
SQMM. มีความยาวสาย 400 เมตร

481,500.00

474,331.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิเนียริง จ่ากัด

335,468.11 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์
เอ็นยิเนียริง จ่ากัด

328,704.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157990
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

89 ซื้อBAR ROUND 10705 BU
DIA.25.4x3000 mm.
(1400141051)
90 จ้างซ่อมระบบเครืองยนต์ รถ
โดยสารปรับอากาศ ยีห้อ
DAEWOO หมายเลข กฟผ.
03-0888 ขศ.

182,970.00

182,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี เอ็นจิเนียริง

154,657.80 บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี เอ็นจิเนียริง

154,657.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157918
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

521,200.21

521,200.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

521,200.21 บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด

521,200.21 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024238
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

3,750,350.00 บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชัน
จ่ากัด

3,745,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053928
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 30/5/2019

91 จ้างด่าเนินการบริหารการสือสาร
ภารกิจ กฟผ. ผ่านเครือข่าย
โซเชียลมีเดีย เลขที หจก.(จ.)
14/2562

92 ซื้อยางนอกพร้อมจุ๊งบต่อเติมลมใหม่
รถ หมายเลขรหัส กฟผ.71-0161
จ่านวน 32 SE
เลขที
1500151059

5,000,000.00

428,000.00

3,750,350.00

คัดเลือก

บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชัน จ่ากัด

บริษัท ฟร้อนท์เพจ จ่ากัด
บริษัท มอร์ แดน เวิร์ค จ่ากัด
388,281.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ่ากัด

4,553,920.00
4,451,200.00
388,281.60 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ่ากัด

388,281.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157871
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

93 ซื้อจาระบี High Performance
Multipurpose Extreme
Pressure (S2) NLGI 2 Grease
จ่านวน 1,800 KG. (1500151794)

208,008.00

208,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ่ากัด

211,860.00 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ่ากัด

211,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157857
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

94 ซื้อของเพือใช้ในกิจกรรมรอมฏอน
จ่านวน 4 รายการ

348,990.13

348,990.13 เฉพาะเจาะจง ฟาตินอิเล็กทรอนิกส์

348,990.13 ฟาตินอิเล็กทรอนิกส์

348,990.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157878
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 2/5/2019

95 ซื้อยาง 12.00R24-18-20 PLY รถ
หมายเลข รหัส กฟผ.70-0076
จ่านวน 1 รายการ
เลขที
1500152617

160,500.00

108,500.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ่ากัด

108,500.03 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ่ากัด

108,500.03 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157876
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

96 ซื้อเครืองอัดสายไฮดรอลิค
(1000300870)

321,000.00

299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล ลัค จ่ากัด

299,600.00 บริษัท ดั๊บเบิ้ล ลัค จ่ากัด

299,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157910
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

97 จ้างเหมาฯ จัดน่าผู้ปฏิบัติงานไป
ศึกษาดูงาน 2019 Japan Design
Invention Expo (JDIE) ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น (งาน
เลขที 1200132033)

176,517.00

174,517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จ่ากัด

174,517.00 บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จ่ากัด

174,517.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053954
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

98 จ้างเหมาถางหญ้าป่าพร้อมขนทิ้ง
90 ไร่ จ่านวน 1 งาน

143,487.00

143,487.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.แม่เมาะ กลุ่มที
177

134,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.แม่เมาะ กลุ่มที 177

134,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053930
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

99 จ้างตัดเย็บเครืองแต่งกาย
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ประจ่าปี 2562
ของฝ่ายบ่ารุงรักษาโยธา จ่านวน
172 ชุด (1200131351)

145,049.20

132,952.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จ่ากัด

120,482.00 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จ่ากัด

120,482.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006427
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

100 ซื้อยารักษาโรค จ่านวน 3 รายการ
เลขที 1400141366

500,000.00

499,720.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

499,719.28 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ่ากัด

499,719.28 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157835
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

101 จ้างท่าน้่าดืมบรรจุขวด ขนาด 350
มิลลิลิตร จ่านวน 3,000 โหล

121,980.00

121,980.00 เฉพาะเจาะจง เพ็ชรไช น้่าดืม

121,980.00 เพ็ชรไช น้่าดืม

121,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053870
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 7/5/2019

102 จ้างจัดประกวด Egat Animation
Awards 2019 เยาวชนสร้างสรรค์
สือ 50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้า
เพือชีวิตทีดีกว่า ภาคใต้ เลขที
1200131923

500,000.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

467,200.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

467,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053881
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

103 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Internet of
Things for Business เลขที
1200132290
104 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จ่านวน 1
รายการ (ได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิม 7%)
105 ซื้อตลับหมึก จ่านวน 4 รายการ

107,000.00

63,310.00 บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิง เซ็นเตอร์
จ่ากัด

63,310.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053865
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

63,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จ่ากัด

101,000.00

101,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย

101,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย

101,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157959
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

137,888.76

137,888.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิงส์ ออฟ โทนเนอร์ จ่ากัด

102,784.20 บริษัท คิงส์ ออฟ โทนเนอร์ จ่ากัด

102,784.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158136
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

106 ซื้อตลับหมึก จ่านวน 4 รายการ

137,888.76

137,888.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จ่ากัด

107 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดทีมี
ส่วนผสมของ CEMENT ก่าลังอัด
ประลัยไม่น้อยกว่า 350 KSC
(Cylinder) จ่านวน 1 รายการ

162,212.00

108 จ้างจัดการประกวด Animation
50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้าเพือ
ชีวิตทีดีกว่า ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที
1200131919

500,000.00

32,100.00 บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จ่ากัด

32,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4150279094
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

162,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนก

169,916.00 บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล
แอนด์ คอนก

169,916.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157875
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 3/5/2019

499,904.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

467,200.00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

467,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053842
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

109 ซื้อยารักษาโรค จ่านวน 14 รายการ
ใบเบิกเลขที 1400141427

500,000.00

478,845.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด

478,845.33 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จ่ากัด

478,845.33 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157880
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 16/5/2019

110 จ้างเหมาจัดภูมิทัศน์บริเวณเหมือง
แม่เมาะ จ่านวน 1 งาน

115,239.00

115,239.00 เฉพาะเจาะจง กมลพรล่าปางซัพพลาย

110,060.20 กมลพรล่าปางซัพพลาย

110,060.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053993
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 30/5/2019

111 ซื้อยารักษาโรคจ่านวน 5 รายการ
เลขที 1400141426

500,000.00

435,468.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด

435,444.53 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ่ากัด

435,444.53 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157995
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 16/5/2019

112 จ้างเหมาก่าจัดวัชพืชบริเวณเขือน
แม่จาง คลองส่งน้่าแม่จาง จ่านวน
1 งาน
113 จ้างเหมาก่าจัดวัชพืชเขือนแม่ขาม
จ่านวน 1 งาน

294,950.85

294,950.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
107

275,655.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 107

275,655.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053996
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 28/5/2019

232,490.67

232,490.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.บ้านดง กลุ่มที
42

217,281.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.บ้านดง กลุ่มที 42

217,281.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053998
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

114 จ้างเหมาก่าจัดวัชพืชอ่างพักน้่า,
อ่างพักน้่าขี้เถ้าใหม่, บ่อดักตะกอน
รฟ.4-13 Main Drain
Bio-wetland Ash Water Lake
Bio-wetland

232,490.67

232,490.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
36

217,281.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 36

217,281.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053983
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

115 จ้างเหมาก่าจัดวัชพืชแนวท่อส่งน้่า
กิวลม จ่านวน 1 งาน

241,165.70

241,165.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.บ้านดง กลุ่มที
49

225,388.50 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.บ้านดง กลุ่มที 49

225,388.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053984
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

116 จ้างเหมาก่าจัดวัชพืชฝายท่าสี,
คลองส่งน้่าท่าสี-แม่ขาม จ่านวน 1
งาน

173,500.50

173,500.50 เฉพาะเจาะจง หสม.กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.บ้านดง กลุ่มที1

173,500.50 หสม.กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.บ้านดง
กลุ่มที1

173,500.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053985
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

117 จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดู
งานต่างประเทศ ณ ประเทศเกาหลี
ใต้ ระหว่างวันที 10-13 มิถุนายน
2562 จ่านวน 16 คน
(1200132316)

480,000.00

444,478.00 เฉพาะเจาะจง เลิฟยูทัวร์

441,268.00 เลิฟยูทัวร์

441,268.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053860
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

118 จ้างจัดประกวด Egat Animation
Awards 2019 เยาวชนสร้างสรรค์
สือ 50 ปี กฟผ. นวัตกรรมไฟฟ้า
เพือชีวิตทีดีกว่า ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที
1200131917

500,000.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

467,200.00 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

467,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053867
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

119 จ้างจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ให้แก่คณะกรรมการ กฟผ. และ
ผู้บริหารระดับสูง ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เลขที หจก.(จ.)
18/2562

10,000,000.00

120 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืชแนว
สาย 230 KV. RPB-SRT ในพื้นที
ราบป่าโปร่ง จ่านวน 660 ไร่ และ
พื้นทีราบป่าทึบ/ป่าทึบเนินเขา
จ่านวน 327 ไร่

200,670.00

214,716.90 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ กล้าถินภู

214,716.90 นายพิพัฒน์ กล้าถินภู

214,716.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053935
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

121 จ้างเหมาติดตั้ง POWER
CONTROL CABLE ขนาดและ
ชนิดต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ FIELD
DEVICES ของเครืองจักร
RECLAIMER 4 และสายพาน R4
จ่านวน 1 งาน

493,056.00

493,056.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธรรมจักร์ เอ็นจิเนียริ

493,056.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ธรรมจักร์ เอ็น
จิเนียริ

493,056.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053864
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

8,935,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จ่ากัด

8,935,784.00 บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส
จ่ากัด

8,769,720.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053892
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 8/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

122 จ้างจัดการประกวด Animation 50
ปี กฟผ. นวัฒกรรมไฟฟ้าเพือชีวิต
ทีดีกว่า ภาคกลาง เลขที
1200131925

500,000.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศิลปากร

467,200.00 มหาวิทยาลัยศิลปากร

467,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053877
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

123 ซื้อทรายหยาบ จ่านวน 1 รายการ

192,600.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปางบุญรักษ์

192,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปางบุญรักษ์

192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158413
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 28/5/2019

124 ซื้อMixed Bed Ion Exchanger
Resin ส่าหรับน้่าบริสุทธิ์ปราศจาก
แร่ธาตุในระบบ Generator Stator
Cooling โรงไฟฟ้ากระบี จ่านวน
300 ลิตร

205,440.00

205,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิไพศาล จ่ากัด

205,440.00 บริษัท อิทธิไพศาล จ่ากัด

205,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157997
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

125 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช
แนวสาย 115 kV HY1-PU Tower
1-107 เป็นสภาพพื้นทีราบป่าโปร่ง
จ่านวน 744 ไร่

123,392.40

123,392.40 เฉพาะเจาะจง พยง สังสุวรรณ์

115,320.00 พยง สังสุวรรณ์

115,320.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053882
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 13/5/2019

126 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
23

53,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 23

53,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053988
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

127 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
153

53,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 153

53,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053992
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

128 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
182

56,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 182

56,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053989
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

129 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
181

55,250.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 181

55,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053990
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

130 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
180

55,050.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 180

55,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053991
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

131 จ้างเหมาถากหญ้ารอบโคนและขุด
หลุมใส่ปุ๋ย จ่านวน 6 รายการ

346,252.00

346,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่มที
228

51,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที 228

51,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053987
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

132 จ้างเผยแพร่ตราสัญลักษณ์ กฟผ.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT
HD เลขที 1200132586
133 จ้างซ่อมรถ หมายเลข กฟผ.
03-0932 ทะเบียน 40-1821 เลขที
1500152935
134 จ้างแปลรายงานเพือการพัฒนา
อย่างยังยืน กฟผ. ประจ่าปี 2561
เลขที 1200132380
135 จ้างตัดเครืองแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ.เขือนอุบลรัตน์ (ทีไป
ปฏิบัติงานที สปป.ลาว) ประจ่าปี
2562 จ่านวน 107 ชุด

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ่ากัด (มหาชน)

200,000.00 บริษัท อสมท จ่ากัด (มหาชน)

200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053906
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 14/5/2019

235,400.00

235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงเจริญบัส บอดี้ จ่ากัด

235,400.00 บริษัท จงเจริญบัส บอดี้ จ่ากัด

235,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053949
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

180,000.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด โมเดิร์นพับลิซิง

149,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด โมเดิร์นพับลิซิง

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053908
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 15/5/2019

217,531.00

217,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วีนัส

194,633.00 ร้าน วีนัส

194,633.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053946
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

136 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับใช้ในงาน
บ่ารุงรักษาทัวไป

383,193.75

383,193.75 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสีเซรามิค

309,920.15 ร้านบ้านสีเซรามิค

309,920.15 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158103
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

437,630.00

สหทรัพย์การค้า
หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไบเนียน ดายี เอเจนซี
437,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จ่ากัด

333,305.00
325,665.20
353,795.50
437,630.00 บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จ่ากัด

137 จ้างจัดส่ง EGAT News และ EGAT
Magazine ประจ่าปี 2562 เลขที
1200132701

437,630.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053952
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

138 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 3
รายการ ดังนี้ 1. SSD ส่าหรับเครือง
Server ขนาดไม่น้อยกว่า 480 GB
จ่านวน 25 EA 2. SSD ส่าหรับ
เครือง Server ขนาดไม่น้อยกว่า
280 GB จ่านวน 5 EA 3. HDD
ส่าหรับเครือง Server ขน

394,562.50

394,562.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางล่าภู (ดิจิทาวน์) จ่ากัด

320,866.25 บริษัท บางล่าภู (ดิจิทาวน์) จ่ากัด

320,866.25 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158480
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

139 จ้างจัดอบรมหลักสูตร R
Programming for Data Science
เลขที 1200132669
140 ซื้อยางมะตอยน้่า จ่านวน 2 รายการ

321,000.00

155,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอทีซี จ่ากัด

155,150.00 บริษัท เอไอทีซี จ่ากัด

155,150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053913
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

464,380.00

464,380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วรา แอสโซซิเอท

318,325.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วรา แอสโซซิเอท

318,325.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158168
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

141 จ้างรื้อถอนเสาวิทยุและอาคาร
สถานีโทรมาตรเขือนอุบลรัตน์
(สถานีโทรมาตรวัดสว่างวารี(TD04)
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม)

273,920.00

273,920.00 เฉพาะเจาะจง เมืองประชา อิเล็กทรอนิกส์และสือสาร

261,294.00 เมืองประชา อิเล็กทรอนิกส์และ
สือสาร

261,294.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054019
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

142 จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอนสาย
เคเบิลไฟฟ้าของระบบ POWER
LINE 22 kV. และระบบไฟฟ้า
เครืองสูบน้่าภายในพื้นทีเหมืองแม่
เมาะ จ่านวน 1 งาน

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จ่า

321,000.00 บริษัทอินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จ่า

321,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053957
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 21/5/2019

143 ซื้อขวดเพชร และฝาบรรจุน้่าดืม

168,525.00

168,525.00 เฉพาะเจาะจง เตยหอมพลาสติก

169,595.00 เตยหอมพลาสติก

169,595.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4150279407
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 22/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

2,083,290.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

145 จ้างจัดท่าภาพวาด 3 มิติ ณ ศูนย์
การเรียนรู้ กฟผ. ส่านักงานกลาง
เลขที 1200132777
146 จ้างติดตั้งและงานรื้อถอนระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง 22 kV. บริเวณบ่อ C
จ่านวน 1 งาน
147 จ้างตรวจประเมินระบบบริหาร
จัดการความมันคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตามมาตราฐาน
ISO/IEC 270012013 เลขที
1200132888

135,000.00

135,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์

135,000.00 นายรัฐธีร์ ศรีจันทร์อินทร์

135,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054025
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

125,190.00

125,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทนแนนซ์ จ่า

125,190.00 บริษัทอินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จ่า

125,190.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054011
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

321,000.00

275,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จ่ากัด

275,000.00 บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย)
จ่ากัด

275,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054029
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

148 ซื้อยารักษาโรคจ่านวน 4 รายการ
เลขที 1400141628

500,000.00

497,547.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด

497,547.81 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จ่ากัด

497,547.81 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158200
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

149 จ้างวางสือโฆษณาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน
2562 ผ่านสือโทรทัศน์ เลขที หจก.
(จ.) 21/2562

1,500,000.00

0.00 บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จ่ากัด

1,377,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054036
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

บริษัท คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิง จ่ากัด

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จ่ากัด
บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จ่ากัด
บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จ่ากัด

2,075,800.00 บริษัท ตั้ง จ่ากัด

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

2,200,000.00

คัดเลือก

บริษัท ตั้ง จ่ากัด

รำคำที่เสนอ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

144 จ้างจัดท่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เลขที
1200132717

1,480,484.10

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

แบบ สขร.1

1,477,135.00
1,377,090.00
1,309,680.00

2,033,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002841
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

150 จ้างเหมาจัดด่าเนินงานตลาดปันสุข
เลขที 1200132659

200,000.00

199,020.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ ตระกูลใจดี

197,950.00 นายไพบูลย์ ตระกูลใจดี

197,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054015
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 23/5/2019

151 ซื้อชุดคียก์ าร์ด

143,594.00

143,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จ่ากัด

127,929.20 บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จ่ากัด

127,798.66 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158388
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 30/5/2019

193,001.25

แสงพิบูลย์กาญจนบุรี
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไบเนียน ดายี เอเจนซี
193,001.25 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสีเซรามิค

130,540.00
136,936.46
162,399.25 ร้านบ้านสีเซรามิค

153 ซื้อผ้าคลุมเตียง จ่านวน 3 รายการ

355,058.10

สหทรัพย์การค้า
หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไบเนียน ดายี เอเจนซี
355,058.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไบเนียน ดายี เอเจนซี

170,397.50
169,632.45
169,006.50
353,784.80 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไบเนียน ดายี เอ
เจนซี

154 จ้างเหมาจัดสถานทีและตกแต่งเวที
ส่าหรับงานวันสิงแวดล้อม กฟผ. ปี
2562
155 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ Fc 240 Ksc
Cylinder จ่านวน 60 คิว

200,000.00

187,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรีพลัส

187,500.00 ร้านทรีพลัส

187,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054133
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

154,080.00

154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จ่ากัด

160,500.00 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

152,796.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158435
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 28/5/2019

431,424.00

หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง
431,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีพระยาการพิมพ์ จ่ากัด

152,796.00
186,180.00
431,424.00 บริษัท สีพระยาการพิมพ์ จ่ากัด

152 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่าหรับใช้ในงาน
บ่ารุงรักษาทัวไปของแผนก

156 จ้างเผยแพร่สือถวายพระพรทาง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เลขที
1200133045

162,399.25 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158245
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

353,784.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158449
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 30/5/2019

431,424.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054049
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

157 จ้างเผยแพร่สือถวายพระพรทาง
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เลขที
1200133046
158 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว
จ่านวน 3 คัน และรถบรรทุก 10
ล้อ จ่านวน 1 คัน บรรทุก Tools
Container,ลังใส่อุปกรณ์เครืองมือ
จาก กฟผ. ไทรน้อย น่าส่ง
โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา เลขที
1200133137

124,173.50

124,173.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด (ม

124,173.50 บริษัท เนชัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด
(มหาชน)

124,173.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054046
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 28/5/2019

102,250.00

102,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส จ่ากัด

102,250.00 บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส
จ่ากัด

102,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054040
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

159 จ้างท่าความสะอาดพื้นทีสูง
ภายนอกอาคารศูนย์การเรียนรู้
กฟผ. ส่านักงานกลาง เลขที
1200133109

500,000.00

363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนนิงโซลูชัน จ่ากัด

363,800.00 บริษัท คลีนนิงโซลูชัน จ่ากัด

363,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054058
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

160 ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)
แบบ Smart TV

103,800.00

103,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเค บิ๊กบาย

161 จ้างบ่ารุงรักษาซอฟต์แวร์ QlikView
และ QV Xtract (ชือซอร์ฟแวร์
ใหม่ คือ Xtract Universal)
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที 1
มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม
2563 เลขที 1200132890

391,174.17

302,093.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลีโคเทค จ่ากัด

302,093.24 บริษัท พลีโคเทค จ่ากัด

302,093.24 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054090
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

162 จ้างท่าหมันสุนัขและขนย้ายสุนัข
เร่ร่อนในพื้นที กฟผ.เหมืองแม่เมาะ
จ่านวน 1 งาน

486,695.00

486,695.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มลฑา คลีนนิง

486,315.00 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด มลฑา คลีนนิง

486,315.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054084
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 31/5/2019

83,960.00 หจก.ทีเค บิ๊กบาย

83,960.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4150279735
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 24/5/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 มิถุนำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

163 ซื้อยารักษาโรค จ่านวน 3 รายการ
ใบเบิกเลขที 1400141687

200,000.00

174,024.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย)

174,024.80 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย)

174,024.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158442
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 27/5/2019

164 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพือใช้ในงานพิธี
เปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
ส่านักงานกลาง จ่านวน 6 รายการ
ใบเบิกเลขที 1000307198

167,315.90

167,315.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อาร์.พี.อีเลคตริคซัพพล

167,315.90 ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อาร์.พี.อีเลคตริค
ซัพพล

167,315.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158466
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

165 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารทีท่าการ
บสส.ยะลา1 จ.ยะลา

319,965.00

319,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์ จ่ากัด

317,790.00 บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์
จ่ากัด

317,790.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054111
คุณสมบัติตรงตามข้อก่าหนด 29/5/2019

