สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่
1

2

3

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อ Electric
Hydraulic Pump แรงดันไม่น้อย
กว่า 10,000 PSI. จานวน 3 EA.
เลขที่ หปฟธ.(ซ.)23/2562

ประกวดราคาซื้อ Hydraulic
Torque Wrench With Electric
Pump Sq. Dr. 1 1/2 นิ้ว แรงบิด
ไม่น้อยกว่า 11,400 ft-lb. เลขที่
หปฟธ.(ซ.)30/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมค่า
ของ ค่าแรง และค่าดาเนินการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับงานก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับวาง
วัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าวังน้อย
ชุดที่ 4

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,284,000.00

908,644.00 e-bidding บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

1,016,500.00

บริษัท เคพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2017
บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เอ็มทีอี จากัด
993,324.00 e-bidding บริษัท เบสท์เทรด เทคโนโลยี จากัด

6,077,600.00

บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด
บริษัท เคพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2017
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดินคนไทย
6,075,265.32 e-bidding บริษัท วินิธร จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทิพรัตน์ขนส่งและก่อสร้าง
บริษัท นรินทร์วัน การก่อสร้าง จากัด
บริษัท ศรีรัตนการช่าง จากัด
บริษัท ศรีภูมิการโยธา จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

690,150.00 บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

1,164,000.00
738,396.30
1,100,000.00
1,059,086.00 บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

872,050.00
844,230.00
1,016,000.00
5,771,615.64 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จากัด

5,483,974.58
5,390,000.00
5,983,855.51
5,220,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

690,150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009543
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

872,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009599
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

5,220,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024235
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่
4

5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้า
MEDIUM VOLTAGE TRAILING
CABLE ชนิด NTSCGEWOEU
จานวน 2,000 MR. (1000299838)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์บ้านสบป้าด

6

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เฉพาะกิจ สาหรับระบบควบคุม
(SCADA) จานวน 10 รายการ

7

ประกวดราคาซื้อ Flow
Measurement จานวน 1 EA
เลขที่ หปฟธ.(ซ.)41/2562

8

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่น
PM.10 แบบอัตโนมัติ พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ จานวน 6
รายการ (1000300687)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

5,600,000.00

5,599,994.80 e-bidding บริษัท โปรเกรสซิฟ อินเตอร์-เทรด จากัด

4,825,700.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

3,132,158.76

บริษัท นิกซ์ เคเบิ้ล จากัด
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จากัด
บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
3,132,100.00 e-bidding บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

5,058,000.00
5,564,000.00
4,960,520.00
2,400,000.00 บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

13,253,020.00

535,000.00

5,043,980.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เค.พี.ธุรกิจสารวจ
ห้างหุ้นส่วนจากัด กันธิญาเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ถนอมชัยค้าไม้
บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต
จากัด
11,344,782.00 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จากัด

326,350.00 e-bidding บริษัท ยูนีค คอนโทรล จากัด

บริษัท เอ็กซิออน(ประเทศไทย) จากัด
5,043,980.00 e-bidding บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,954,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009622
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

2,400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024266
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

2,841,972.52
2,647,888.00
2,795,000.00
2,647,888.00
2,953,200.00
10,277,350.00 บริษัท สหธุรกิจ จากัด

209,934.00 บริษัท ยูนีค คอนโทรล จากัด

335,980.00
4,979,000.00 บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

10,242,682.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009583
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

209,934.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009582
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

4,978,924.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009509
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่
9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัด
ระดับน้าใต้ดิน ส่งผ่านข้อมูลด้วย
ระบบไร้สาย (ลูกข่าย) จานวน 50
SE (1000301419)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
4,280,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

3,366,220.00 e-bidding บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จากัด

บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรูเมนท์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,859,000.00 บริษัท เอเชีย จีโอเทคนิคัล อินสตรู
เมนท์

8,634,900.00

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด
7,590,293.30 e-bidding บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จากัด

3,263,500.00
6,990,000.00 บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จากัด

11 ประกวดราคาซื้อ Mobile air
compressor จานวน 1 เครื่อง

4,000,730.00

บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จากัด
3,740,000.00 e-bidding บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จากัด

7,112,000.00
3,738,000.00 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จากัด

852,790.00

1,284,000.00

852,790.00

คัดเลือก

บริษัท นพรัตน์ จากัด

1,278,575.10 e-bidding บริษัท ที.เอส.วาย.เทคโนโลยี จากัด

บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จากัด
บริษัท เทอร์โมสแกน จากัด

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,869,954.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009573
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

2,889,000.00

10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ปรับปรุงห้องน้าชาย-หญิง อาคาร
ท.100 ลิฟต์ 6 ชั้น 1-6 เพื่อรองรับ
อารยสถาปัตย์

12 จ้างเหมางานบริการตัดเครื่องแต่ง
กายพนักงาน กฟผ. ประจาปี 2562
จานวน 900 ชุด
13 ประกวดราคาซื้อ Drone for
Electrical Equipment
Inspection จานวน 1 ชุด เลขที่
หปฟธ.(ซ)45/2562

แบบ สขร.1

820,657.90 บริษัท นพรัตน์ จากัด

1,277,980.00 บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จากัด

1,266,880.00
1,233,576.25

6,990,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024298
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/6/2019

3,738,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009596
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019
820,657.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024348
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019
1,266,880.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009567
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

14 ซื้อ Filter (กระดาษกรองฝุ่น),
Large Bypass in-line Filter และ
Filter For Bypass Line Water
Trap จานวน 3 รายการ
(1000302538)
15 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
กฟผ.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
238,060.02

16,050,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

238,060.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี จากัด

12,929,880.00

คัดเลือก

บริษัท จีไอเอส จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

267,072.00 บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

12,620,329.00 บริษัท จีไอเอส จากัด

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

267,072.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158649
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

12,600,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054312
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

16 ประกวดราคาจ้างทาใบ PAN
APRON จานวน 1 งาน

2,672,539.00

บริษัท นูแมพ จากัด
2,672,539.00 e-bidding บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เอ็นจิเนียริ่ง

17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Over
Crossing ข้ามแนวสายพาน (L1.1,
L2.1, L3.1 และ L4.1) บริเวณจุด
D จานวน 1 งาน

2,889,000.00

2,846,200.00 e-bidding บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด

2,680,000.00 บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด

2,680,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024311
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

18 จ้างติดตั้งบันไดแบบมีโกร่งครอบ
จานวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 1, สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 2, สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงพล, สถานีไฟฟ้าแรงสูง
สุรินทร์ 2

136,960.00

134,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ตระกูลมานะดี

130,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตระกูลมานะดี

130,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054097
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่
ทาการ กปอ-ช. และ TQM จานวน
1 งาน

17,002,300.00

17,002,300.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ดนูคอนสตรัคชั่น

12,891,360.00
2,636,480.00 บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เอ็นจิเนียริ่ง

แบบ สขร.1

14,113,300.00 หจก.ดนูคอนสตรัคชั่น

2,636,480.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024312
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

14,113,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024349
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

20 จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย โรงไฟฟ้าพระนครใต้
ปี 2562

649,976.85

649,976.85

21 ซื้อ CHANNEL STRUCTURAL
จานวน 2 รายการ (1400140133)

120,888.60

บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด
120,888.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง ล.โลหะภัณฑ์

22 ประกวดราคาจ้างวางสื่อโฆษณา
สื่อสาร 50 ปี กฟผ. ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์

23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยน
ระบบควบคุมอัตโนมัติสาหรับ
อาคาร (BAS) ท.100 ท.102 และ
ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบ
เครื่องส่งลมเย็น อาคาร ท.101

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

บริษัท นพรัตน์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

573,295.30 บริษัท นพรัตน์ จากัด

624,398.50
115,078.50 หจก.ลาปาง ล.โลหะภัณฑ์

30,000,000.00

29,943,600.00 e-bidding บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จากัด

29,585,500.00 บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป จากัด

16,585,000.00

บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จากัด
บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จากัด
บริษัท คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จากัด
บริษัท โปร อิมเมจ จากัด
บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ฮาวาส ริเวอร์ออร์คิด (ประเทศไทย)
16,560,480.57 e-bidding บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

26,958,992.40
28,654,814.00
29,478,823.14
29,987,502.00
27,230,430.00
29,670,124.00
16,037,160.00 บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จากัด

16,017,900.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

573,295.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024257
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

115,078.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158198
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019
29,230,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024294
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

16,037,160.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024336
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

24 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ สปอต
โฆษณา กฟผ. ผ่านข่าวต้นชั่วโมง
ทางสถานีวิทยุแม่ข่าย
กรุงเทพมหานครและเครือข่ายทั่ว
ประเทศ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

6,200,000.00

5,629,200.00 e-bidding บริษัท กู๊ด เน็ตเวิร์ค จากัด

5,778,000.00 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จากัด

2,195,640.00

บริษัท พลอย แอนด์ เพชร จากัด
บริษัท พีอิมเมจ แกรนด์ คริเอชั่น จากัด
บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จากัด
บริษัท ยูนีค มีเดีย จากัด
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จากัด
บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จากัด
2,195,640.00 e-bidding บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จากัด

4,940,000.00
5,844,200.00
5,140,000.00
5,698,392.00
4,924,140.00
5,100,000.00
1,976,000.00 บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และ
ก่อสร้าง จากัด

26 ซื้อสายไฟฟ้าชนิด SAC ขนาด 1x95
sq.mm. จานวน 3,500 MR.
(1000302919)
27 ซื้อ HEAT-SHRINKABLE BUSBAR
INSULATION TUBING จานวน
150 MR. (1000303023)

449,400.00

บริษัท อุดรวิภาดา จากัด
449,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง

1,780,000.00
468,125.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

456,890.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110157726
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

174,303.00

174,303.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง
จากัด

174,303.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์
เอ็นยิเนียริ่ง จากัด

174,303.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158709
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

28 ประกวดราคาซื้อเครื่อง RELAY
AND CURRENT TRANSFORMER
TEST SET จานวน 1 รายการ
(1000303008)

2,889,000.00

1,407,050.00 e-bidding บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิเนียริ่ง
จากัด

1,368,530.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์
เอ็นยิเนียริ่ง จากัด

1,368,530.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009538
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ขยายถนนภายในเขื่อนอุบลรัตน์
ระยะทาง 1,800 เมตร

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้นท์ จากัด

1,605,000.00

4,924,140.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024293
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

1,976,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024281
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

29 ประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ปาด
เศษโลหะอัตโนมัติ ในระบบ
สายพาน จานวน 3 ชุด
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวน
พลังงานบริเวณอาคาร ร.7 จานวน
1 งาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
เก็บวัสดุอุปกรณ์บารุงรักษาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ จานวน 1 งาน

1,500,000.00

32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุโมงค์
ดอกไม้ จานวน 1 งาน

33 ประกวดราคาจ้างเหมาทดสอบ
ความแข็งแกร่งของระบบ
(Penetration Test) ประจาปี 2562

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

930,900.00 e-bidding บริษัท แอโรฟลูอิด จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,090,000.00 บริษัท แอโรฟลูอิด จากัด

930,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024329
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

5,994,140.00

3,712,900.00 e-bidding บริษัท พนาทัศน์ จากัด

3,529,930.00 บริษัท พนาทัศน์ จากัด

3,529,930.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024355
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/6/2019

2,284,450.00

2,137,860.00 e-bidding บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด

2,074,730.00 บริษัท เอี่ยมละออก่อสร้าง จากัด

1,907,233.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024314
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

2,749,900.00

บริษัท เอี่ยมละออก่อสร้าง จากัด
2,375,400.00 e-bidding เจิดชัยคอนสตรัคชั่น

1,907,233.30
2,255,734.78 เจิดชัยคอนสตรัคชั่น

2,675,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด พรหม พฤกษา
บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จากัด
บริษัท พนาทัศน์ จากัด
2,675,000.00 e-bidding บริษัท เวอร์ทิเคิลเทค เทคนอลโลจี จากัด

2,310,023.00
2,291,405.00
2,357,210.00
2,300,964.88
2,400,000.00 บริษัท เอซีอินโฟเทค จากัด

บริษัท เอซีอินโฟเทค จากัด

2,247,000.00

2,255,734.78 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024346
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

2,247,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024292
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลาน และ
โรงเพาะชา หปฟม-ช. จานวน 1
งาน

35 จ้างงานทวนสอบรายงานการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO
14064-1 ของ กฟผ. ปี 2562

36 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม
โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิต
อาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 11

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
4,259,670.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,012,500.00 e-bidding บริษัท เอี่ยมละออก่อสร้าง จากัด

คัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที.เค.พี.ธุรกิจสารวจ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง
บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต
จากัด
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จากัด

1,498,000.00

1,127,780.00

1,500,000.00

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
1,500,000.00 e-bidding บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จากัด

บริษัท มอร์ริซ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
37 จ้างงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
แบบแฝด จานวน 1 หลัง 2
ครอบครัว สถานีไฟฟ้าแรงสูงศรีสะ
เกษ

2,516,640.00

38 ซื้อท่อ HDPE และท่อ PB จานวน 5
รายการ (1000303201)

182,328.00

1,756,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย์

182,328.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกลสซี่แลนด์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,654,211.02 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคล
ก่อสร้าง

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,440,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024313
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

4,000,000.00
3,440,000.00
3,987,890.00
1,509,930.50 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1,127,352.00
1,095,680.00
1,498,000.00 บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
จากัด

980,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054381
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/6/2019

1,498,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5130000571
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

1,450,000.00
1,756,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย์

167,155.40 บริษัทแกลสซี่แลนด์ จากัด

1,755,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024247
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/6/2019

167,155.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158367
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มไม้ยคู า
ลิปตัส ปริมาณ 21,500 ต้น เพื่อใช้
งานก่อสร้างแนวคันดินป้องกันน้า
ท่วม บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย

40 จ้างเหมารถบรรทุกเทท้ายน้าหนัก
บรรทุกไม่น้อยกว่า 90 เมตริกตัน
จานวน 1 งาน

41 ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแต่ง
กายผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนศรีนครินทร์
ประจาปี 2562 (จานวน 562 ชุด)

42 ซื้อหน้าแปลน ขนาด 250 มม.
Class 300 จานวน 50 EA.
(1000304169)
43 จ้างเหมาตัดเครื่องแต่งกาย
ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ
ประจาปี 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
2,760,600.00

28,087,500.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,496,150.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ตระกูลกิจ ซัพพลาย

46,063,500.00

คัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจากัด นราธิป 2559
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,105,675.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด นราธิป 2559

2,369,000.00
40,950,000.00 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จากัด

535,909.50

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง
จากัด
535,909.50 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ไชโยการ์เม้นท์

151,084.00

บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด
151,084.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรกลภัณฑ์

505,521.50
146,804.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรกลภัณฑ์

461,330.50

461,330.50 เฉพาะเจาะจง บ๊อบบี้

431,150.00 บ๊อบบี้

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,358,012.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009631
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

39,900,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024352
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

43,470,000.00
51,119,250.00
531,431.55 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

504,226.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024297
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

146,804.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158093
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019
431,150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054099
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

44 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทา
ความสะอาด อาคาร Boiler อาคาร
ZA-4 และห้องประชุมโรงไฟฟ้า
ทดแทน 4-7 (MMRP-1) ปี 2562

45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง
ซ่อมแซมโครงสร้าง เสา คาน พื้น
อาคารคลังพัสดุ 6 และคลัง 7

46 ซื้อรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสีดา จานวน
295 คู่ และรองเท้าผ้าใบไม่หุ้มข้อสี
ดา จานวน 36 คู่
47 จ้างงานปรับปรุงแพปล่อยปลา

48 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม
รณรงค์โครงการ ปลูกป่า กฟผ.
และกิจกรรมรณรงค์ร่วมเรียนรู้
โครงการ ชีววิถี กฟผ. เพื่อชีวิตที่
เพียงพอ ตามแบบพ่อที่พอเพียง
ประจาปี 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,647,000.00

1,646,730.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ซี.เจ.เอ็น.เพาเวอร์ ซัพพลาย

1,631,301.11 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูนทวีทรัพย์

9,095,000.00

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูนทวีทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจากัด กมลพรลาปางซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด เสมียนชัย
8,202,000.00 e-bidding บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จากัด

1,637,100.00
1,584,670.00
1,626,400.00
1,619,447.14
7,380,000.00 บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จากัด

264,800.00

บริษัท โรจณะ กรุ๊ป จากัด
บริษัท เทพวรนันท์ จากัด
256,525.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง

330,000.00

330,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนบดี

2,000,000.00

1,989,750.00 e-bidding นางสุวรรณา บุญกล่า

บริษัท คิด ให้ ครบ จากัด

8,095,767.77
8,162,000.00
256,525.00 รุ่งเรือง

330,000.00 ธนบดี

1,895,000.00 บริษัท คิด ให้ ครบ จากัด

2,000,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,584,670.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024306
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

7,380,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024351
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

256,525.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159354
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019
330,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054080
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019
1,979,928.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5130000574
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

49 ซื้อ NAS Storage Disk จานวน 1
ชุด และ เครื่องพิมพ์ปลอก
สายไฟฟ้า จานวน 1 ชุด
50 จ้างเหมากาจัดวัชพืชเขื่อนห้วยคิง
ตอนล่างและเขื่อนห้วยคิงตอนบน
จานวน 1 งาน
51 จ้างตรวจรับรองการให้ความ
เชื่อมั่นและสอบทานรายงานเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.
ประจาปี 2561 เลขที่ 1200132383

52 ประกวดราคาซื้อแผ่นใยสังเคราะห์
(Geotextile) และตาข่ายเสริมแรง
(Geogrid) สาหรับงานดินในการ
ก่อสร้างแนวคันดินป้องกันน้าท่วม
บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

313,510.00

274,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแนสดอทเน็ต จากัด

250,400.00 บริษัท บีแนสดอทเน็ต จากัด

250,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158467
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

190,850.55

190,850.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.แม่เมาะ
กลุ่มที่ 32

178,365.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.แม่เมาะ กลุ่มที่ 32

178,365.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053986
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

700,000.00

497,550.00

481,500.00 บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด

465,450.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054132
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

1,990,200.00

คัดเลือก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ
1,861,440.00 e-bidding บริษัท เกเบี้ยน โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
บิ๊กแฮปปี้ เทรดดิ้ง

472,940.00
642,000.00
1,590,000.00 บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

1,373,880.00
1,860,240.00
1,380,000.00

1,373,880.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009628
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

53 ประกวดราคาจ้างออกแบบ จัดพิมพ์
และจัดส่งรายงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน กฟผ. ประจาปี 2561

54 จ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อการดาเนินงานโรงไฟฟ้าจะ
นะ ปี 2562 (งานเลขที่ หจจชสพ
(จ.) 11/2562)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
850,000.00

1,177,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

777,248.00 e-bidding บริษัท สมอลวิลล์ จากัด

บริษัท ฮีซ์ จากัด
บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ
บริษัท ดับเบิ้ลยู จัสมิน แอดเวอร์ไทซิ่ง
บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จากัด
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่
บริษัท ภาพพิมพ์ จากัด
1,177,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

684,800.00 บริษัท ภาพพิมพ์ จากัด

832,460.00
616,855.00
656,980.00
690,000.00
746,860.00
698,924.00
1,100,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

682,981.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5130000576
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/6/2019

1,100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054281
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

55 ซื้อยาง ขนาด 225/75R16 MT
6PR จานวน 44 EA (1400141307)

210,447.60

210,447.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาปางทรัคไทร์ จากัด

220,287.32 บริษัท ลาปางทรัคไทร์ จากัด

220,287.32 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158355
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

56 จ้างซ่อมระบบสัญญาณเพลิงไหม้
อาคาร ท.001 และอาคาร ท.011
จานวน 2 รายการ
57 จ้างเหมาพร้อมติดตั้งชุด VIDEO
WALL ห้อง ม.56 จานวน 1 งาน

189,550.50

189,550.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม จากัด

186,180.00 บริษัท ซี เอส ไฟร์ อาราม ซิสเต็ม
จากัด

186,180.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054184
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

176,550.00

176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

176,550.00 บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

176,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054178
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/6/2019

58 ซื้อสายไฟฟ้า THWA ขนาด 70
SQ.MM. จานวน 10,000 MR.
(1000303711)

353,100.00

353,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง

340,260.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

337,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158397
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

59 ซื้อรองเท้านิรภัย ประจาปี 2562
จานวน 171 คู่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
340,688.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

340,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด พชรพลเทรดดิ้ง

60 ซื้อน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า จานวน
20 DR. (1000305553)

448,330.00

61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
ติดตั้งระบบ CCTV บริเวณเขื่อนดิน
ช่องเขาขาด ครั้งที่ 2

1,395,280.00

448,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์

1,395,280.00 e-bidding บริษัท สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์แอนด์เซอร์วิส
จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

218,703.72 บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จากัด

218,703.72 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158482
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

69,496.50 หจก.พชรพลเทรดดิ้ง

69,496.50

421,800.00 ร้าน จ.เจริญพาณิชย์

391,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158416
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

1,381,691.00 บริษัท สตาร์อีเลคโทรนิค เซลล์แอนด์
เซอร์วิส จากัด

4110158560
4/6/2019

1,374,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024378
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

62 จ้างเหมาถางหญ้าขนทิ้ง 1 ครั้ง ไม่
ขนทิ้ง 2 ครั้ง และตัดแต่งกิ่งพร้อม
หว่านปุ๋ยบัวตอง จานวน 7 รายการ

63 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 คน
เพื่อปฎิบัติงานประจาแผนกธุรการ
และบริการเขื่อนภูมิพล

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
737,765.00

894,734.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

737,765.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 174

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 174

98,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054297
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.แม่เมาะ
กลุ่มที่ 178

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.แม่เมาะ กลุ่มที่ 178

98,500.00

4120054299
14/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 171

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 171

98,500.00

4120054300
14/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 248

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 248

98,500.00

4120054301
14/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.บ้านดง
กลุ่มที่ 29

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.บ้านดง กลุ่มที่ 29

98,500.00

4120054303
17/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 214

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 214

98,500.00

4120054304
20/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 249

98,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 249

98,500.00

4120054305
14/6/2019

894,734.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด จุไรรัตน์ กรุ๊ป

880,866.80 ห้างหุ้นส่วนจากัด จุไรรัตน์ กรุ๊ป

880,866.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024350
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

64 ซื้อเสาไฟฟ้า คสล. ขนาดความสูง 9
เมตร จานวน 200 EA
(1000305518)
65 จ้างเหมาทาสีเสาวิทยุสื่อสาร ความ
สูง 20 เมตร ที่ สถานีทวนสัญญาณ
เขาคอหงส์ จ.สงขลา
66 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
(AED) จานวน 5 EA (1000304722)

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จากัด

417,300.00 บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จากัด

417,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158487
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

278,200.00

268,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

243,000.00 นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

243,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053907
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

481,500.00

463,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

463,999.99 บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

463,999.99 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158731
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

67 จ้างเหมา OVERHAUL PUMP
สาหรับระบบ WATER SUPPLY
สนามกอล์ฟ จานวน 1 งาน
68 จ้างเหมาปาดดันต้นไม้และวัชพืชใน
เขตเดินสายส่งไฟฟ้า แนวสาย
230kV. KA-TS จานวน 122 ไร่
(เขตรับผิดชอบหน่วยบารุงรักษา
สายส่งกระบี)่

367,010.00

367,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย จากัด

364,014.00 บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย
จากัด

364,014.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054148
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

145,092.00

145,092.00 เฉพาะเจาะจง นายเวียน สิทธิชัย

135,600.00 นายเวียน สิทธิชัย

135,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054246
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

69 จ้างตรวจเช็คบารุงรักษาและ
เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครนโรงงาน ใน
เหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน
70 จ้างเหมากาจัดตะกอนดินปนเปื้อน
คราบน้ามัน โรงไฟฟ้าจะนะ จานวน
1 JB
71 จ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. จานวน 242 ชุด

196,050.75

336,087.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พรรัก แมชชีนเนอรี่

335,980.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พรรัก แมชชีนเนอรี่

335,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054043
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

398,040.00

398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จากัด

464,380.00 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม
จากัด

399,912.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054278
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

285,540.20

285,540.20 เฉพาะเจาะจง ร้านซิก้า แมนช๊อพ

285,540.20 ร้านซิก้า แมนช๊อพ

285,540.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054376
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

72 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพน้าโครงการเหมืองแร่
ลิกไนต์แม่เมาะ และโครงการ
เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
เคมี จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
909,500.00

รำคำกลำง

872,167.70

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด

722,172.96 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด

655,107.50
801,858.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

655,107.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024396
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

73 ซื้อAuto Dome IP PTZ Camera
จานวน 2 SE (1000305697)

470,800.00

470,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีมูนิคส์ จากัด

466,520.00 บริษัท อีมูนิคส์ จากัด

461,170.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158924
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

74 ซื้อทรายถม (ทรายน้าจืด ปราศจาก
เม็ดกรวด) เพื่อใช้งานถมบดอัดลาน
จอดรถ โรงไฟฟ้าพระนครใต้

475,080.00

470,586.00 เฉพาะเจาะจง ส.การช่าง

470,586.00 ส.การช่าง

470,586.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158484
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

75 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ากว่า
60000 บีทียจู านวน 4 ชุดพร้อม
เครื่องควบคุมสลับ
เครื่องปรับอากาศ 2 ชุดพร้อม
ติดตั้งที่ตึก กคต-ส. กฟผ.ลาภูรา อ.
ห้วยยอด จ.ตรัง

385,200.00

372,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรังไพศาล แอร์ เซ็นเตอร์ จากัด

357,380.00 บริษัท ตรังไพศาล แอร์ เซ็นเตอร์
จากัด

357,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158909
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

76 จ้างงานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่
มีต่อการดาเนินงานของโครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์
ชายแดน (บริเวณจังหวัดน่าน)น่าน2-แม่เมาะ 3 (ส่วนที่พาดผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สาหรับ
รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนหงสาลิกไนต์ ปี 2562

823,900.00

816,006.08 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

762,622.50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

762,622.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054456
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

77 ซื้อ ELECTRONIC ENERGY
METER 1 PHASE 220-240 V.AC
50 HZ 5/100 A จานวน 95 EA

487,920.00

487,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิเนียริ่ง

480,804.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

477,755.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158659
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

78 จ้างเหมาฯ จัดสัมมนาด้านคิดเงินค่า
ไฟฟ้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ด้านคิดเงินค่าไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.
กับ กฟน.

118,000.00

118,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษมกิจ จากัด

118,000.00 บริษัท เกษมกิจ จากัด

118,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054064
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

79 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
แอร์รถบัส 6 ล้อ ยี่ห้อ HINO

134,670.20

134,670.20 เฉพาะเจาะจง ดี.ซี. แอร์บัส

134,670.20 ดี.ซี. แอร์บัส

134,670.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054098
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

80 เช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม
พนักงานขับรถ สาหรับรับ-ส่ง
ผู้ปฏิบัติงานบารุงรักษาภาคสนาม
ทั่วประเทศ จานวน 83 คัน
ระยะเวลาเช่า 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

19,369,765.95

19,369,765.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จากัด

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

19,369,765.95 บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์
จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

19,367,823.75 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054628
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/6/2019

81 จ้างค่าวัสดุค่าแรงซ่อมหัวเก๋ง,
ตัวถังและช่วงล่างของรถบรรทุก
จานวน 3 คัน จานวน 58 รายการ

196,345.00

188,234.40 เฉพาะเจาะจง โรงกลึง ส.ไพบูลย์

188,234.40 โรงกลึง ส.ไพบูลย์

188,234.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054214
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

82 อุปกรณ์ EGAT RTU สาหรับ
โรงไฟฟ้า จานวน 12 รายการ

494,607.50

466,883.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริเวอร์พลัสจากัด

288,354.30 บริษัท ริเวอร์พลัส จากัด

288,354.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159171
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/6/2019

บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่งจากัด

54,077.80 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

54,077.80

4110159175
27/6/2019

83 จ้างปรับปรุงช่องเปิดทางเดินชั้น 2
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลาตะคอง
เลขที่ 1200132994
84 ซื้ออุปกรณ์ระบบหล่อลื่นของเครื่อง
ตักถ่าน จานวน 5 รายการ
(1000306873)
85 ซื้อ USB WIFI ADAPTER จานวน
200 EA เลขที่1000306485

428,000.00

422,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินการช่าง จากัด

422,650.00 บริษัท สินการช่าง จากัด

422,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054072
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

230,889.95

230,889.95 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเคที แมคคานิค ซัพพลา

230,479.07 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเคที แมคคานิค
ซัพพลา

230,479.07 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158575
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

145,520.00

145,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จากัด

145,520.00 บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี
จากัด

145,520.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158455
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

86 จ้างทาตู้ควบคุมการจ่ายจาระบี
จานวน 7 SE.

449,400.00

449,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

485,352.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิ
เนียริ่ง

479,360.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006470
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

87 จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมสะพาน
บริเวณร้านอาหารเรือนเขาแหลม
เขื่อนวชิราลงกรณ
88 จ้างเหมาถางหญ้าไม่ขนทิ้ง 1 ครั้ง
และขนทิ้ง 1 ครั้ง จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

140,058.72

140,058.72 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การโยธา

531,404.80

531,404.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.แม่เมาะ
กลุ่มที่ 115

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

140,058.72 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การ
โยธา

137,918.72 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054219
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

89,600.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.แม่เมาะ กลุ่มที่ 115

89,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054461
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุ่มที่ 74

81,920.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.จางเหนือ กลุ่มที่ 74

81,920.00

4120054462
24/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 243

87,040.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 243

87,040.00

4120054463
24/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 25

81,920.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 25

81,920.00

4120054464
24/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 91

76,800.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 91

76,800.00

4120054465
24/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุ่มที่ 93

79,360.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.จางเหนือ กลุ่มที่ 93

79,360.00

4120054466
21/6/2019

89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จานวน 8
รายการ

103,404.80

103,404.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

106,186.80 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

106,186.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158639
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

90 จ้างทา DUST COVER AND RAIN
CAP จานวน 6 รายการ

439,770.00

439,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูน พาร์ท แอนด์ ทูลส

439,770.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูน พาร์ท
แอนด์ ทูลส

439,770.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006465
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

91 จ้างเหมาต่ออายุเช่าสิทธิ์การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ Autodesk
Architecture Engineering
Construction Collection จานวน
5 Licenses (งานเลขที่
1200133149)

428,000.00

419,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์)
จากัด

418,370.00 บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด

418,370.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054276
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

92 จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์
เครื่องใช้สานักงาน และเอกสาร
ต่าง ๆ อาคาร ท.103 สานักงาน
ใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เลขที่1200133230

374,500.00

374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมน มูฟ ครับ จากัด

350,000.00 บริษัท แมน มูฟ ครับ จากัด

350,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054123
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

93 จ้างเหมาปลูกต้นไม้พร้อมรดน้า
หลังปลูก 5 รอบ จานวน 5 รายการ

345,896.76

345,896.76 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 166

66,402.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 166

66,402.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054240
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.สบป้าด
กลุ่มที่ 38

66,402.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.สบป้าด กลุ่มที่ 38

66,402.00

4120054241
10/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 132

66,402.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 132

66,402.00

4120054242
10/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 47

66,402.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 47

66,402.00

4120054243
10/6/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.นาสัก กลุ่ม
ที่ 173

57,660.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ต.นาสัก กลุ่มที่ 173

57,660.00

4120054244
10/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

94 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Smart
Transmission Grid Design เลขที่
1200132899
95 ซื้อน้ายาทดสอบปริมาณ Chloride
จานวน 3 ชุด และน้ายา
Electrode Wetting Agent
จานวน 1 ชุด (1500152739)

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
กาลัง

300,000.00 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้ากาลัง

300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054109
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/6/2019

127,758.00

127,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จากัด

127,758.00 บริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จากัด

127,758.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158622
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

96 เช่า TotaraLearn Software
License จานวน 1 รายการ ที่
หซก.(ซ.) ที่ 13/2562
97 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระ
เกียรติฯ แม่เมาะ ฮาล์ฟมาราธอน
ครั้งที่ 28 ประจาปี 2562 ผ่านป้าย
โฆษณาในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส
เลขที่ 1200133370

663,400.00

663,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิร์นนิ่ง รีซอร์สเซส จากัด

663,400.00 บริษัท เลิร์นนิ่ง รีซอร์สเซส จากัด

663,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159122
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

206,296.00

206,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด

206,296.00 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จากัด

206,296.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054152
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

98 ซื้อชุดวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับ
ประกอบตู้ EGAT RTU เพื่อใช้
ติดตั้งระบบ Digital Substation
99 ซื้อเครื่องชั่งสาหรับงานวิเคราะห์
(Analytical Balance) จานวน 1
ชุด

385,200.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่งจากัด

347,964.00 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

347,964.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159168
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

172,270.00

160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จากัด

160,500.00 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จากัด

160,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158871
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

100 ซื้อBATTERY จานวน 4 รายการ
(1400141900)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
206,798.90

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

206,798.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซางหลี

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

177,331.10 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

177,331.10 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158635
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

29,532.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ซางหลี

29,532.00

4110158636
10/6/2019

97,225.55 บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จากัด

96,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159120
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

101 ซื้อเครื่องมือทดสอบ Vibration
Meter จานวน 1 ชุด

107,000.00

102,944.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จากัด

102 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว
จานวน 1 คัน และรถบรรทุก 10
ล้อติดเครนสลิง จานวน 1 คัน
เลขที่ 1200133481

148,080.00

148,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส ทรานส์ เซอร์วิส จากัด

148,080.00 บริษัท พีแอนด์เอส ทรานส์ เซอร์วิส
จากัด

148,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054174
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

103 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ดาเนินการในงานผู้ช่วยแม่ครัว ทา
ความสะอาด ล้างจาน บริกร งาน
ซักรีด งานพัสดุ งานทั่วไป

400,000.00

400,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จุไรรัตน์ กรุ๊ป

400,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด จุไรรัตน์ กรุ๊ป

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4160054205
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/6/2019

104 ซื้อปั๊มน้า ขนาด 3 นิ้ว มีเกียร์ทดใน
ตัว จานวน 2 รายการ

171,735.00

171,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคารสินแมชชินเนอรี่ จากัด

171,735.00 บริษัท อาคารสินแมชชินเนอรี่ จากัด

171,735.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159002
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

105 จ้างเปลี่ยนม่านม้วนประเภท Sun
Screen และ Black Out สาหรับ
ห้องตาเสา ที่ทาการฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคใต้ จ.กระบี่ ประเภทละ 17 ชุด

475,800.00

475,800.00 เฉพาะเจาะจง ดับบลิวดีผ้าม่าน

475,800.00 ดับบลิวดีผ้าม่าน

470,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054245
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/6/2019

106 ซื้ออะไหล่ CATERPILLAR จานวน
18 รายการ (1400141901)

144,886.56

144,886.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จากัด

131,918.16 บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จากัด

131,918.16 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158705
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

93,946.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

93,946.00 บริษัท แอด ออน จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

107 จ้างทาชุดบอร์นิทรรศการ จานวน 2
ชุด เลขที่ 1200133288

150,000.00

93,946.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006471
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

108 จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล
จานวน 1 งาน

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

393,760.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

393,760.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054224
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/6/2019

109 จ้างผลิตและเผยแพร่การแข่งขัน
เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะ
ฮาร์ฟมาราธอน ประจาปี 2562
ผ่านป้ายโฆษณาบนรถไฟไทย เลขที่
1200133458

304,950.00

304,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จากัด

304,950.00 บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จากัด

304,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054208
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/6/2019

110 จ้างเหมาตัดฟันต้นไม้ วัชพืช และ
ถางป่าแนวสาย 115 KV TP-RN
ระหว่างเสาไฟฟ้าต้นที่ 64/2-117/1
ช่วงที่ 2

313,260.00

335,188.20 เฉพาะเจาะจง น.ส.อุไรวรรณ กิ่งแก้ว

313,260.00 น.ส.อุไรวรรณ กิ่งแก้ว

313,260.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054367
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

11 จ้างกาจัดปลวกจานวน 1 รายการ

257,313.60

257,313.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บั๊ค บี กอน จากัด

257,313.60 บริษัท บั๊ค บี กอน จากัด

257,313.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054371
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

112 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว
จานวน 1 คัน และรถบรรทุก 10
ล้อติดเครนสลิง จานวน 1 คัน
ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน
2562 (รวม 18 วัน) หยุดปฏิบัติงาน
วันที่ 15-16,19,22-23 มิถุนายน
2562 (รวม 5 วัน) เลขที่ 1200

170,000.00

170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส จากัด

170,000.00 บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส
จากัด

170,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054218
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

113 จ้างประเมินความสุข และจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ (การประเมิน
ความสุข ความพึงพอใจ ความ
ผูกพัน และสมดุลชีวิตกับการ
ทางานของบุคลากร กฟผ.) เลขที่
1200133476

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมหิดล

465,000.00 มหาวิทยาลัยมหิดล

465,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054231
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/6/2019

114 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช
แนวสายส่ง 230 KV. CP-SRT
STR.317-460 จานวน 803 ไร่
115 ซื้อ LOCKING ASSEMBLY จานวน
3 EA. (1400141858)

160,600.00

171,842.00 เฉพาะเจาะจง นางเจียม คงเหล่า

160,600.00 นางเจียม คงเหล่า

160,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054366
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

177,432.75

177,432.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

116 ซื้อน้ามันหล่อลื่นเทอร์ไบน์ (ISO VG
68) จานวน 20 ถัง (ขนาดจุ 208
ลิตรต่อถัง)

378,352.00

378,352.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมนันท์บริการ

444,007.20 บริษัท ประภากรออยล์ จากัด

117 จ้างทาตะแกรงสเตนเลส 10 x
16.15 นิ้ว (1400141141)

353,100.00

บริษัท ประภากรออยล์ จากัด
353,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ณนท์รพี อินสทรูเมนท์

374,500.00
353,100.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ณนท์รพี อินสทรู
เมนท์

118 จ้างทาหมวกแก๊ปทรง 5 ชิ้น ผ้า
คอมทวิวสีเหลือง จานวน 2,000 ใบ
เลขที่ 1200133382
119 จ้างเหมาเดินเครื่องสูบน้า จานวน 1
งาน

145,000.00

143,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

143,380.00 บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

143,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006473
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/6/2019

496,929.40

496,929.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พีบีดี ซัพพลาย

496,929.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีบีดี ซัพพลาย

496,929.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054267
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/6/2019

120 จ้างบารุงรักษาระบบขายวัตถุพลอย
ได้ จานวน 1 งาน

399,912.50

399,912.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จากัด

399,912.50 บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด

399,912.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054369
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

68,880.18 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

68,694.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159112
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019
373,455.68 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158974
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

353,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006480
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

121 ซื้อ Mixed Bed Ion Exchanger
Resin จานวน 300 ลิตร

192,600.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิไพศาล จากัด

192,600.00 บริษัท อิทธิไพศาล จากัด

192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159179
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

122 ซื้อยาสารองคลังเพื่อใช้รักษาระบบ
ทางเดินหายใจผิดปกติและยารักษา
ความดันโลหิตสูง จานวน 2 รายการ

445,548.00

445,578.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

445,548.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

445,548.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158823
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

123 ซื้อ LUBRICATING OIL,ENG 30
จานวน 10,000 LR. (1400142002)

438,700.00

438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

438,700.00 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

438,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158819
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

124 ซื้อแกลบเผา

182,970.00

182,970.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนี่ยน ดายี่ เอเจนซี

165,600.00 สมใจการเกษตร

135,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159048
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

125 ซื้ออะไหล่เครื่องจักร KOMATSU
จานวน 35 รายการ
(15001520831500152085,1500152087,15001
52089,15001520921500152094,15001521011500152102)

181,889.30

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี.เมดิเทค
สมใจการเกษตร
181,889.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสคอน (ไทยแลนด์) จากัด

168,000.00
135,000.00
181,889.30 บริษัท เบสคอน (ไทยแลนด์) จากัด

126 จ้างเหมาซ่อมเครื่องกวาดตะกอน
แบบโซ่ จานวน 1 งาน

429,508.70

429,508.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย จากัด

429,508.70 บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย
จากัด

429,508.70 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054384
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/6/2019

127 ซื้อPUMP ASSY P/N 9062585
จานวน 1 รายการ (1500153942)

117,700.00

117,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางพาร์ทซัพพลาย

117,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางพาร์ทซัพ
พลาย

117,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159246
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

181,889.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159121
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

128 จ้างผลิต Medium Rack จานวน 2
แบบ รวม 10 รายการ ดังนี้ 1
แบบมีแผงตาข่ายปิด ขนาด W
4000 x D 600 x H 2000 mm.
จานวน 6 ชุด2 แบบโล่งรอบด้าน
ขนาด W 4000 x D 600 x H
2000 mm. จานวน 4 ชุด

395,900.00

391,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอ็น.บี.โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
จากัด

312,440.00 บริษัท อาร์.เอ็น.บี.โปรดักส์ แอนด์
แพ็คเกจจิ้ง จากัด

312,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054460
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

129 จ้างรถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว
จานวน 3 คัน และรถบรรทุก 10
ล้อ จานวน 1 คัน บรรทุก Tools
Container,ลังใส่อุปกรณ์เครื่องมือ
จากโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา นาส่ง
กฟผ.ไทรน้อย ระหว่างวันที่ 15-17
มิถุนายน 2562

100,500.00

100,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส จากัด

100,500.00 บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส
จากัด

100,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054277
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

130 ซื้อยารักษาโรค จานวน 1 รายการ
เลขที่ 1400142124

200,000.00

132,840.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด

132,840.07 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จากัด

132,840.07 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158806
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

131 ซื้อพร้อมติดตั้งปั๊มน้าระบบน้่ดิบ
รอบอาคารที่ทาการ เขื่อนวชิราลง
กรณ
132 จ้างจัดทาบทพากย์เสียง
ภาษาอังกฤษประกอบวีดิทัศน์ ห้อง
นิทรรศการสายน้าแห่งความ
ภาคภูมิใจและห้องจากแสงแรกสู่
แสงนิรันดร์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
สานักงานกลาง เลขที่ 1200133599

143,166.00

143,166.00 เฉพาะเจาะจง อู่ทองพานิช

143,166.00 อู่ทองพานิช

143,166.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158961
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

350,000.00

337,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด

337,050.00 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ
จากัด

337,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054311
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

133 จ้างผลิตสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
เรื่อง Change สาหรับเผยแพร่ใน
หน่วยงานภูมิภาค เลขที่
1200133689

146,065.70

146,065.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

138,332.81 บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

138,332.81 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006478
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

134 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ
เลขที่ 1400142125

500,000.00

499,957.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,957.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,957.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158835
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

135 จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูลตามอาคาร
ต่างๆ จากบ่อเกรอะภายในบริเวณ
สานักงานกลาง กฟผ. เลขที่
1200133518

450,000.00

447,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

447,688.00 บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

447,688.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054373
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

136 จ้างบารุงรักษาโปรแกรมระบบ
e-learning เลขที่ 1200132946

169,060.00

169,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิร์นนิ่ง รีซอร์สเซส จากัด

169,060.00 บริษัท เลิร์นนิ่ง รีซอร์สเซส จากัด

169,060.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002852
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

137 ซื้อแผ่นกระดานเหล็กทางเดิน
นั่งร้าน จานวน 2 รายการ

490,862.50

490,862.50 เฉพาะเจาะจง ช.รุ่งเสริมกิจ

490,862.50 ช.รุ่งเสริมกิจ

490,862.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159169
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/6/2019

138 จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ผ่านสื่อ
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard)
เลขที่ 1200133740

300,000.00

286,829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮับส์ มีเดีย จากัด

286,829.00 บริษัท ฮับส์ มีเดีย จากัด

286,829.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054335
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

139 จ้างจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
รวม 18 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 - 11
กรกฎาคม 2562 เลขที่ หจก.(จ.)
25/2562

11,000,000.00

10,719,474.00

140 จ้างซ่อมปรับปรุงตัวถัง- สีรถ
หมายเลข กฟผ. 01-0095 ทะเบียน
นง-5941 เลขที่ 1500154017

278,200.00

บริษัท ออลเวย์ เวเคชั่น จากัด
278,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนูยนต์ จากัด

141 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จานวน 3 รายการ
(1200133125)

321,749.00

321,749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด

321,749.00 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด

321,749.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054341
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/6/2019

142 จ้างเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรรม
ของ กฟผ. ผ่านทางสถานีวิทยุ FM
90.5 MHz ในช่วงรายการพูดนอก
สภา เลขที่ 1200133826

256,800.00

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ พี มัลติมีเดีย จากัด

256,800.00 บริษัท เพาเวอร์ พี มัลติมีเดีย จากัด

256,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054401
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

143 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จานวน 6 ชุด
เลขที่ 1000307523

256,800.00

211,218.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางลาภู (ดิจิทาวน์) จากัด

167,690.40 บริษัท บางลาภู (ดิจิทาวน์) จากัด

167,690.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159123
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

144 จ้างอบรมหลักสูตร In House
Training จานวน 4 หลักสูตร
จานวน 1 งาน (1200133762)

204,000.00

198,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์

191,958.00 บริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์
คอนซัลแทนท์

191,958.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054389
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

10,719,474.00 บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส
จากัด

11,774,280.00
278,200.00 บริษัท ธนูยนต์ จากัด

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10,418,590.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054446
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

278,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054354
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

145 ซื้อเหล็ก H-Beam, เหล็ก
C-Channel, แผ่นเหล็ก
Checkered Plate ใบสอบราคา
เลขที่ 2000407455

153,438.00

137,216.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะเทรดดิ้ง

137,216.80 ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะเทรดดิ้ง

137,216.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159107
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

146 จ้างจัดทาบูธนิทรรศการ กฟผ. ใน
งาน Thailand Social Expo 2019
เลขที่ 1200133881
147 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช
แนวสาย 115 kV. หาดใหญ่1พัทลุง ช่วง Str.110-284 เป็น
สภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง จานวน
1,203 ไร่

500,000.00

499,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด

499,155.00 บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด

499,155.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054427
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

199,517.60

199,517.60 เฉพาะเจาะจง นายพยง สังสุวรรณ์

186,465.00 นายพยง สังสุวรรณ์

186,465.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054470
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/6/2019

148 จ้างออกแบบ ติดตั้ง และจัด
แสดงบูธนิทรรศการความปลอดภัย
ในงานวันปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 เลขที่
1200133987

192,600.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดียโรด จากัด

186,942.91 บริษัท มีเดียโรด จากัด

186,942.91 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054441
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

149 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ
ใบเบิกเลขที่ 1400142265

500,000.00

499,720.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,719.28 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,719.28 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159129
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

150 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ กฟผ. ทาง
สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง New18
รายการ New ข่าวค่า เลขที่
1200133980

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จากัด

321,000.00 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จากัด

321,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054497
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/6/2019

151 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทาง (GPS) พร้อม
อุปกรณ์ของยานพาหนะ จานวน 14
คัน

150,000.00

130,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จากัด

108,968.80 บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จากัด

108,968.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002868
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

152 ซื้อหน้ากากกรองอนุภาค

172,270.00

172,270.00 เฉพาะเจาะจง แม็คม่าแมน

172,270.00 แม็คม่าแมน

172,270.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159308
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/6/2019

153 ซื้อยา FORXIGA 10 MG., OSENI
25/30 MG., TOUJEO 300
UNITS/ML จานวน 3 รายการ

444,852.50

445,036.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

444,852.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด

444,852.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159326
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

154 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก
ผู้ปฏิบัติงาน ที่ สฟ.นราธิวาส
จานวน 2 หลัง (บ.192/5 และ บ.
192/6)

380,003.00

380,003.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

380,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

380,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054504
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

155 จ้างเหมาค่าของ-ค่าแรง งานซ่อม
ค้ายันต้นไม้ (เหล็ก) ภายใน
สานักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เลขที่
1200134125

176,421.60

176,421.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศกรโยธากิจ

176,421.60 ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

176,421.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054528
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

156 จ้างเหมาดาเนินการบารุงรักษาป่า
และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่า
บ้านนากอก ตาบลภูฟ้า อาเภอบ่อ
เกลือ จังหวัดน่าน เนื้อที่จานวน
100 ไร่ (ปลูกปี 2559) เลขที่
1200132617

101,650.00

101,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว สุปราณี ดวงพันธ์

95,000.00 นางสาว สุปราณี ดวงพันธ์

95,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054529
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

157 จ้างเหมาดาเนินการบารุงรักษาป่า
และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่า
บ้านดงผาปูน ตาบลบ่อเกลือใต้
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื้อที่
จานวน 100 ไร่ (ปลูกปี 2559)
เลขที่ 1200132620

101,650.00

101,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ บุญอินทร์

95,000.00 นายสมศักดิ์ บุญอินทร์

95,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054531
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

158 จ้างเหมาดาเนินการบารุงรักษาป่า
และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่า
บ้านน้าแคะ ตาบลดงพญา อาเภอ
บ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื้อที่จานวน
100 ไร่ (ปลูกปี 2559) เลขที่
1200132621

101,650.00

101,650.00 เฉพาะเจาะจง นายถม อักขระ

95,000.00 นายถม อักขระ

95,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054534
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

159 จ้างเหมาดาเนินการบารุงรักษาป่า
และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่า
บ้านดอนไชย ตาบลป่าแลวหลวง
อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เนื้อที่
จานวน 100 ไร่ (ปลูกปี 2559)
เลขที่ 1200132622

101,650.00

101,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสยาม วงค์เทพ

95,000.00 นางสยาม วงค์เทพ

95,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054535
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

160 จ้างบารุงรักษาป่า กฟผ. ปกป่า
ป้องน้า ตามรอยพ่อ จานวน 300
ไร่ ปี 2562 เลขที่ 1200132761

327,420.00

327,420.00 เฉพาะเจาะจง นายกัญชนก มหามิตร

306,000.00 นายกัญชนก มหามิตร

306,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054544
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

161 จ้างจัดทาสื่อนิทรรศการบ้านเบอร์
5 พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้
กฟผ. สานักงานกลาง เลขที่
1200134231

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

149,800.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054547
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/6/2019

162 จ้างบารุงรักษาป่า กฟผ. ปกป่า
ป้องน้า ตามรอยพ่อ จานวน 300
ไร่ ปี 2562 เลขที่ 1200132762

327,420.00

327,420.00 เฉพาะเจาะจง นาง เนตรนภา นุเทพสุ

306,000.00 นาง เนตรนภา นุเทพสุ

306,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054549
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

163 เช่ารถตู้โดยสาร พร้อมคนชับ
จานวน 11 คัน ปฏิบัติงานตั้งแต่
25-29 มิ.ย. 2562 เป็นระยะเวลา 5
วัน (1200134204)

122,260.88

122,260.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีม คาร์เร้นท์

122,260.88 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีม คาร์เร้นท์

122,260.88 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054557
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/6/2019

164 จ้างจัดหลักสูตร PR ยุคดิจิตัลและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่
1200133506

181,900.00

181,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

170,000.00 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

170,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054564
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/6/2019

165 จ้างบารุงรักษาป่า กฟผ. ปกป่า
ป้องน้า ตามรอยพ่อ จานวน 300
ไร่ ปี 2562 เลขที่ 1200132764

327,420.00

327,420.00 เฉพาะเจาะจง นายสังคม ดวงเต๋ชะ

306,000.00 นายสังคม ดวงเต๋ชะ

306,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054568
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

166 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช
แนวสาย 115 kV. HY2-PTN
Str.179-290 เป็นสภาพพื้นที่ราบ
ป่าโปร่ง จานวน 460 ไร่ และ
สภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จานวน 235
ไร่

329,827.50

329,827.50 เฉพาะเจาะจง นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

308,250.00 นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

308,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054438
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/6/2019

167 จ้างบารุงรักษาป่า กฟผ. ปกป่า
ป้องน้า ตามรอยพ่อ จานวน 300
ไร่ ปี 2562 เลขที่ 1200132763

327,420.00

327,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพร พรหมวงศนันท์

306,000.00 นางสมพร พรหมวงศนันท์

306,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054570
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

168 จ้างต่ออายุการบารุงรักษาโปรแกรม
AFT Fathom, AFT Arrow, AFT
Impulse และ PV Elite

385,200.00

329,527.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีออน อินโฟเทค เซาท์อีสท์ เอเซีย จากัด

329,527.90 บริษัท นีออน อินโฟเทค เซาท์อีสท์
เอเซีย จากัด

329,527.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054641
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

169 จ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาและข่าว
ประชาสัมพันธ์ กฟผ. ผ่านสถานี
วิทยุ เลขที่ 1200134225

450,000.00

428,214.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

428,214.00 บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

428,214.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054604
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 5 กรกฎำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

170 เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อม พขร.
จานวน 10 คัน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่และที่ทางานปกติ เพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการซ่อม
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 2
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 23
กรกฎาคม 2562 (1200134109)

477,967.33

477,967.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามรุ่งโรจน์ทรานสปอร์

456,781.33 ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามรุ่งโรจน์
ทรานสปอร์ต

456,781.33 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054636
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/6/2019

171 จ้างเหมาซ่อมแซมคลังพัสดุ
(Workshop) ที่ สฟ.สตูล

217,210.00

217,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์ จากัด

215,070.00 บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์
จากัด

215,070.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054706
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/6/2019

