สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่
1

2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร
สแกนภาคพื้นดิน (TERRESTRIAL
LASER SCANNER) พร%อมอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 3 รายการ
(1000297752)

ประกวดราคาซื้อProgrammable
Relay Test Set จํานวน 2 SE

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

11,309,900.00

10,500,000.00 e-bidding

บริษัท เอเชี่ยน แอรโรสเปซ เซอรวิส จํากัด

8,599,000.00 บริษัท ฮอลลีวู%ด อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

4,780,000.00 e-bidding

บริษัท ฮอลลีวู%ด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท จีไอเอส จํากัด
บริษัท เปFนเลิศพัฒนา จํากัด
บริษัท พาวเวอร เทสติ้ง โปรดัก จํากัด

8,880,000.00
7,099,999.99
11,000,000.00
3,177,900.00 บริษัท ยูนิเพาเวอร เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด

บริษัท อินเตอรรอแยลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ยูนิเพาเวอร เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด
225,545.30 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

3,328,000.00
3,391,900.00
227,161.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

5,350,000.00

3

ซื้ออะไหลZ ยี่ห%อ SIEMENS จํานวน 4
รายการ (1400140173)

225,545.30

4

จ%างงานสํารวจข%อมูลที่ดิน ข%อมูล
เจ%าของที่ดิน และจัดทําสมุดระวาง
แผนที่สําหรับโครงการปรับปรุง
โครงขZายโทรคมนาคม ระยะที่ 16
(TNRP-L16-OP)115 กิโลโวลต
ลําพูน 3 (Junction) - ห%างฉัตรและ
230 กิโลโวลต พิษณุโลก

4,654,500.00

4,070,280.00

วิธีซื้อหรือจาง

คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

บริษัท ซี.บี. การสํารวจ จํากัด

3,437,696.00 มูลนิธิสถาบันธนารักษศึกษา

บริษัท ที่ปรึกษา 225 ที จํากัด
บริษัท เมอรคิวรี่ แลนด แอนด ลอวเยอร
มูลนิธิสถาบันธนารักษศึกษา

3,474,360.00
3,569,520.00
3,375,636.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

8,870,300.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009578
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

3,391,900.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009674
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

227,161.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159235
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019
3,375,636.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054591
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่
5

6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ประกวดราคาจ%างจัดทําแผนที่
เส%นระดับเสียง (Noise Contour
Map) โรงไฟฟgาแมZเมาะ ประจําปh
2562

ประกวดราคาซื้อกล%องวีดีทัศน
ประเภท Type B แบบ Full HD
จํานวน 1 รายการ (1000299814)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
815,340.00

500,760.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

815,340.00 e-bidding

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

543,560.00 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุiป
(ประเทศ) จํากัด

511,995.00

500,760.00 e-bidding

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุiป (ประเทศ)
จํากัด
บริษัท จีโอนอยซ (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เอส.ที.คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

ห%างหุ%นสZวนจํากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย
บริษัท ซูเพิรบ คอมพ จํากัด
บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด
ห%างหุ%นสZวนจํากัด ทิพวรรณ อีเล็คทรอนิค
บริษัท เดZนชัยเทค จํากัด

420,000.00
212,930.00
449,400.00
449,000.00
518,800.00 บริษัท เดZนชัยเทค จํากัด

7

ประกวดราคาซื้อลําโพง พร%อมตู%
ลําโพง จํานวน 5 รายการ พร%อม
ติดตั้งใช%งาน

525,370.00

525,370.00 e-bidding

8

ประกวดราคาจ%างเหมาขนย%ายกอง
มูลดินทราย จํานวน 1 งาน

9,617,721.75

9,617,721.75 e-bidding

647,296.50
419,000.00 บริษัท อัยยา อินเตอรเทรดดิ้ง จํากัด

ห%างหุ%นสZวนจํากัด อ.สายจีน

9,553,603.60 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ปฐมศิริ การโยธา

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ปฐมศิริ การโยธา
หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสํารวจ
ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางบุญรักษ

5,867,029.35
9,159,735.00
6,955,000.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

497,550.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024354
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 3/7/2019

447,260.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110158633
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 3/7/2019

518,800.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009646
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019
5,867,029.35 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024413
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่
9

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

ประกวดราคาซื้อพร%อมติดตั้งระบบ
Data Center สZวนกลาง รองรับ
ข%อมูลภาคใต%รับประกัน 1 ปh และ
งานให%บริการบํารุงรักษาและ
ซZอมแซมแก%ไขตZอเนื่อง 4 ปh

10 ประกวดราคาจ%างกZอสร%างDrop
Structure และทZอลอด บริเวณที่ทิ้ง
ดินด%านทิศตะวันตก

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

13,137,460.00

15,076,222.00 e-bidding

10,700,000.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จํากัด

13,924,958.60 บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด

12,610,164.00

6,783,800.00 e-bidding

บริษัท ภูไฟ คอรปอเรชั่น จํากัด

6,037,971.00 หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสํารวจ

6,730,300.00
6,683,800.00
4,750,900.00 บริษัท โค%ดสวีท จํากัด

11 ประกวดราคาซื้องานซื้อสิทธิการใช%
โปรแกรมระบบ IT Service
Management รับประกัน 1 ปh และ
งานให%บริการบํารุงรักษาตZอเนื่อง 2 ปh

5,340,000.00

4,899,458.67 e-bidding

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางมงคลกZอสร%าง
หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสํารวจ
บริษัท โค%ดสวีท จํากัด

12 ประกวดราคาจ%างเหมาตัดเครื่อง
แตZงกายผู%ปฏิบัติงานเหมืองแมZเมาะ
ประจําปh 2562 จํานวน 1 งาน

4,700,000.00

3,299,221.28 e-bidding

บริษัท เน็กซเจ็น คอมมิวนิเคชั้น จํากัด
ห%างหุ%นสZวนจํากัด ไชโยการเม%นท

4,834,500.00
3,269,221.28 บริษัท เคลฟเวอร ยูนิฟอรม จํากัด

6,409,300.00 e-bidding

บริษัท เคลฟเวอร ยูนิฟอรม จํากัด
บริษัท วZองวัฒนาการเม%นท จํากัด
บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม%นท (ประเทศไทย) จํากัด

3,145,414.80
3,190,570.94
4,000,000.00 บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม%นท (ประเทศ
ไทย

13 ประกวดราคาซื้อArray Equipment
พร%อมอุปกรณประกอบ รวม 4
รายการ เลขที่ หปฟธ.(ซ.)52/2562

6,420,000.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

12,610,164.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 3000002856
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

6,648,124.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024410
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

4,725,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009633
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 2/7/2019

3,145,414.80 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024394
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 2/7/2019

4,000,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009675
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 19/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

14 จ%างติดตั้งอุปกรณระบบควบคุม
เครื่องสูบน้ําแบบ SCADA ที่ SUMP
1C2 จํานวน 1 งาน

15 ประกวดราคาจ%างบํารุงรักษาและ
ซZอมแซมแก%ไขอุปกรณระบบ
กล%องโทรทัศนวงจรปtด (CCTV)
จํานวน 1 งาน
16 ซื้อรองเท%านิรภัย 163 คูZ

17 จ%างกZอสร%างกZอสร%างบ%านพัก
พนักงานแบบบ%านแฝด จํานวน 1
หลัง สฟ.สระบุรี 5

18 ประกวดราคาซื้อหินคลุก ปริมาณ
4,000 ลูกบาศกเมตร เพื่อใช%งาน
กZอสร%างแนวคันดินปgองกันน้ําทZวม
บริเวณพื้นที่โรงไฟฟgาวังน%อย

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
5,350,000.00

4,999,949.50

310,246.50

2,352,000.00

2,011,600.00

ราคากลาง

4,926,280.00

วิธีซื้อหรือจาง

คัดเลือก

4,999,949.50 e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

คัดเลือก

1,955,240.00 e-bidding

ผูไดรับการคัดเลือก

บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จํากัด

4,844,211.00 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

บริษัท โกโต วิศวกรรม จํากัด
บริษัท เพาเวอร ฟอรม จํากัด
บริษัท ที ซี เอ็ม คอนซัลติ้ง กรุiป จํากัด

4,874,545.50
4,890,970.00
4,640,600.00 บริษัท ที ซี เอ็ม คอนซัลติ้ง กรุiป จํากัด

กลุZมค%ารZวม ซีเอชที แอนด ซี เอ็ม เอส จํากัด
310,246.50 เฉพาะเจาะจง เสรีชัยคอมเมอรเชียล

1,937,736.99

ราคาที่เสนอ

4,900,000.00
303,216.60 เสรีชัยคอมเมอรเชียล

บริษัท เอ.ซี. ซัคเซส (2001) จํากัด

2,056,560.06 หจก.ศ.ทรัพยสมุทร

บริษัท เอ็กซทรีม แอดวานซ จํากัด
หจก.ศ.ทรัพยสมุทร
ทิพรัตนขนสZงและกZอสร%าง

2,224,809.86
1,931,350.00
1,520,000.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ส.ศิวโรจน ขนสZง

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ภัสสรชัยมงคล
ห%างหุ%นสZวนจํากัด ส.ศิวโรจน ขนสZง
ห%างหุ%นสZวนจํากัดศิริศรพาณิชย 2011
บริษัท โชคดีมีโชค จํากัด
วิชญพิมพ

1,797,600.00
1,305,400.00
1,880,000.00
1,800,000.00
1,596,000.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

4,844,211.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024388
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

4,640,600.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024419
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 10/7/2019

303,216.60 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159464
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019
1,931,350.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024372
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

1,305,400.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009673
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

19 ประกวดราคาจ%างเหมาตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือและสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจํานวน 12
สถานี

749,000.00

695,500.00 e-bidding

20 ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพระบบ
ดิจิตอล 5 สี จํานวน 1 เครื่อง

5,778,000.00

5,160,000.00 e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท ริโก% (ประเทศไทย) จํากัด

21 จ%างตรวจรับรองรายงานเพื่อการ
พัฒนาอยZางยั่งยืน กฟผ. ประจําปh
2561 ด%วยบริการ Content Index
Service (Comprehensive in
accordance option) แบบเรZงดZวน
(Fast Track Timeline) สําหรับ
องคกรประเภท Corporate

270,000.00

บริษัท ไฮเดลเบิรก กราฟฟtคส (ประเทศไทย)
223,870.28 เฉพาะเจาะจง Global Reporting Initiative

22 ซื้อทรายหยาบ จํานวน 200 ลูกาศก
เมตร (1000304661)

102,720.00

102,720.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางบุญรักษ

23 ประกวดราคาซื้อLaser Shaft
Alignment จํานวน 2 ชุด เลขที่
หปฟธ.(ซ.)56/2562

1,048,600.00

1,006,799.00 e-bidding

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

652,700.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

4,960,000.00 บริษัท ริโก% (ประเทศไทย) จํากัด

5,100,000.00
208,161.42 Global Reporting Initiative

96,300.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางบุญรักษ

บริษัท อินโนวาเอนจิเนียริ่ง จํากัด

1,037,900.00 บริษัท แอดวานซ ไซแอม เทค จํากัด

บริษัท แอดวานซ ไซแอม เทค จํากัด
บริษัท ซัมมิท เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด

1,023,776.00
1,194,120.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

652,700.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024409
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

4,960,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009653
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

208,161.42 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4220000537
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

96,300.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159490
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019
1,023,776.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009662
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

24 ประกวดราคาจ%างบริษัทฯ ภายนอก
ผลิตและเผยแพรZขZาวสาร กฟผ.
ทางสถานีโทรทัศน ประจําปh 2562

25 ประกวดราคาจ%างบริการรักษาความ
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่โรงไฟฟgา
กระบี่ฯ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
9,100,000.00

10,857,536.10

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

9,087,000.00 e-bidding

10,857,536.10 e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

บริษัท ดี ดับเบิ้ล ดี จํากัด

7,930,000.00 บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด

บริษัท เทเลคาสต จํากดั
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด

7,500,000.00
7,693,300.00

พี.อิมเมจ แกรนด ครีเอชั่น
บริษัท ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด
บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัยเอกพิทักษ จํากัด

26 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสZวน
ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน พร%อม
ติดตั้ง ณ โรงไฟฟgาเขื่อนนเรศวร
และ โรงไฟฟgาเขื่อนแควน%อยบํารุง
แดน

393,760.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด เซอรวิส เอส.
ที.ที.ทวีทรัพย จํากัด
บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร
389,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จํากัด

27 จ%างเหมาตรวจสอบถังน้ํามันขนาด
ใหญZ ปh 62

171,200.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาคอน อินสเปFคชั่น เทคโนโลยีส จํากัด

28 จ%าง Overhual และ Calibrate
เครื่อง Thermal Spray Coating
จํานวน 1 งาน เลขที่ หจฟธ.(จ.)
10/2562

4,226,230.71

4,226,230.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเธนทิค เท็กซ คอรปอเรชั่น จํากัด

8,411,000.00
7,749,000.00
8,390,000.00
10,461,186.70 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด
เซอรวิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย จํากัด

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7,749,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024431
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 23/7/2019

10,379,856.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024465
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

10,379,856.00
10,500,000.00
83,460.00 บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จํากัด

96,567.50 บริษัท ดาคอน อินสเปFคชั่น
เทคโนโลยีส จํากัด
4,226,230.71 บริษัท ออเธนทิค เท็กซ คอรปอเรชั่น
จํากัด

83,460.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160045
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

96,300.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054605
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019
4,226,230.71 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054599
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

29 ประกวดราคาซื้อHIGH VACUUM
PUMP จํานวน 1 SE

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
1,070,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

1,002,590.00 e-bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

บริษัท แพลนท อีควิปเม%นท จํากัด

30 จ%างทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
และสะพานชมวิว สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ จํานวน 1 งาน

440,840.00

บริษัท นิวแม็ก จํากัด
บริษัท ไอยรา วิศวกรรม จํากัด
440,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จันทราช 26

31 จ%างเหมาหุ%มยาง (RUBBER
LAGGING) จํานวน 4 รายการ

462,625.20

462,625.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จํากัด

32 ประกวดราคาจ%างกZอสร%างจ%างติดตั้ง
ระบบแจ%งเหตุเพลิงไหม% อาคาร ท.
106

9,095,000.00

33 จ%างปรับปรุงปgาย ศูนยการเรียนรู%
กฟผ. ลําตะคอง สถานที่ บริเวณ
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟgาลําตะ
คอง ระยะที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 1200132995

7,737,300.00 e-bidding

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

998,000.00 บริษัท นิวแม็ก จํากัด

823,900.00
880,000.00
430,140.00 หจก. จันทราช 26

469,045.20 บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จํากัด

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

818,550.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5110009659
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

430,140.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054788
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019
469,045.20 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054503
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 3/7/2019

บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

4,094,462.00 บริษัท จารดีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

4,094,462.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024464
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

160,500.00

129,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดมอนด ไลท ดีไซน จํากัด

129,470.00 บริษัท ไดมอนด ไลท ดีไซน จํากัด

129,470.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054229
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 25/7/2019

34 ซื้อโคมไฟ LED จํานวน 12 EA.
(1500153784)

192,600.00

182,328.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปาง เอ็น.ที.เอส พาร

182,328.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปาง เอ็น.ที.เอส
พาร

182,328.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159154
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

35 จ%างกZอสร%างงานกZอสร%างถนน คสล.
บริเวณบ%านพัก 35 ไรZ พื้นที่ประมาณ
600 ตร.ม. ความหนาประมาณ 15
ซม.

555,000.00

523,300.00

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

518,400.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

518,400.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024418
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต

518,950.00

คัดเลือก

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

36 จ%างกZอสร%างกZอสร%างกําแพงกันดิน
พร%อมรั้วคอนกรีตบล็อก สฟ.เดิม
บางนางบวช

850,000.00

37 ประกวดราคาจ%างวางสื่อโฆษณา
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ปh 2562 ผZาน
สื่อโทรทัศน

3,000,000.00

38 ประกวดราคาจ%างกZอสร%างงาน
ปรับปรุง LOG BOOM บริเวณ
ด%านหน%าเขื่อนอุบลรัตน

5,778,000.00

ราคากลาง

681,954.60

วิธีซื้อหรือจาง

คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

หจก.ศ.ทรัพยสมุทร

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

789,720.19 ห%างหุ%นสZวนจํากัด สุพรรณณา กZอสร%าง

2,984,000.00 e-bidding

ห%างหุ%นสZวนจํากัด สุพรรณณา กZอสร%าง
บริษัท วินเนอร มีเดีย (ประเทศไทย) จํากัด

681,954.60
2,573,350.00 บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จํากัด

5,684,910.00 e-bidding

บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โนวาอินเตอร แอ็ด จํากัด
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จํากัด

2,830,982.46
2,628,990.00
2,966,147.00
5,526,418.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ปภาดา วิศวกรรม

4,989,999.00
5,056,000.00
185,110.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

681,954.60 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024440
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

2,803,227.73 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024412
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 9/7/2019

4,989,999.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024432
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

39 ซื้อโตiะพับอเนกประสงค จํานวน 3
รายการ เลขที่ 1000307918

200,000.00

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ปภาดา วิศวกรรม
ภัทรภาดา
190,460.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด นาวาเฟอรนิเจอร

40 ซื้อโคมไฟ PCS 3w LED
waterproof par light จํานวน 50
SE. (1000307480)

208,650.00

208,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด

208,650.00 บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด

205,975.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159479
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 25/7/2019

41 จ%างติดตั้งระบบไฟฟgาแสงสวZาง
บริเวณถนนรอบเหมืองแมZเมาะ
จํานวน 1 งาน

489,418.00

489,418.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ%าทิพยช%าง เอ็นจิเนียริ่ง

481,500.00 หจก.เจ%าทิพยช%าง เอ็นจิเนียริ่ง

481,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054428
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 3/7/2019

42 ซื้อเครื่องดูดทรายพร%อมติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด เลขที่ หซฟธ.(ซ.)
2/2562

802,500.00

802,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเทค จํากัด

802,500.00 บริษัท แมชชีนเทค จํากัด

802,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159752
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

185,110.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159296
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ผูไดรับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

2,999,000.00

44 ซื้อทรายถม หรือทรายขี้เปFด จํานวน
1 รายการ

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางบุญรักษ

160,500.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางบุญรักษ

160,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159577
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 9/7/2019

45 ซื้อลวดเชื่อม Stainless จํานวน 2
รายการ (1000307443)

248,240.00

248,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียซูเดอรจํากัด

254,660.00 บริษัทเอเซียซูเดอรจํากัด

254,660.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159712
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

46 ซื้อเก%าอี้ CH3 เบาะหุ%มหนังเทียมสี
ดํา มีท%าวแขน ขา 5 แฉก จํานวน 50
ตัว (เลขที่ 1100036188)

197,950.00

151,672.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คเมน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

151,672.50 บริษัท แอ็คเมน อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด

151,672.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159348
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

47 จ%างทํา Junction box type CT 7
จํานวน 6 SE.

256,800.00

212,823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)

175,266.00 บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด
(มหาชน)

174,303.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054571
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

48 ซื้อชุดผจญเพลิง จํานวน 12 ชุด

491,130.00

491,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ยูเนี่ยน สตีล จํากัด

491,130.00 บริษัท บางกอก ยูเนี่ยน สตีล จํากัด

491,130.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159523
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

2,100,000.00

1,999,564.26 e-bidding

บ%านโป€งเคมีไฟร
สมจินดา

2,999,000.00 การไฟฟgานครหลวง

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

43 จ%างตรวจสอบและบํารุงรักษา
อุปกรณในระบบไฟฟgา 11 kV และตู%
Main Distribution Board พร%อม
อุปกรณประกอบ ภายในสํานักงาน
กลาง กฟผ. เลขที่ หจก.(จ.)
24/2562

49 ประกวดราคาจ%างกZอสร%างงาน
ซZอมแซมบ%านพักผู%ปฏิบัติงาน เขื่อน
ศรีนครินทร

2,999,000.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟgานครหลวง

ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

585,504.00
1,647,800.00 สมจินดา

2,999,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054735
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 3/7/2019

1,647,800.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024426
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

50 ซื้อ Controller Modbus TCP 4th
generation 2xEthernet พร%อม
อุปกรณตZอพZวง 7 รายการ

192,619.26

192,619.26 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

51 ซื้อปุ•ยหมัก จํานวน 8 รายการ
(1000308218)

382,800.00

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

189,015.50 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

189,015.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159917
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

382,800.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ให%แรงงาน ต.บ%านดง กลุZม
ที่ 69

47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ให%แรงงาน ต.
บ%านดง กลุZมที่ 69

47,850.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159132
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุZมที่ 77
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุZมที่ 70
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุZมที่ 64
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 10
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 111
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุZมที่ 54
47,850.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 109
442,113.30 หจก.ลําปาง ล.โลหะภัณฑ

4110159133
8/7/2019
47,850.00
4110159138
8/7/2019
47,850.00
4110159139
8/7/2019
47,850.00
4110159141
9/7/2019
47,850.00
4110159142
9/7/2019
47,850.00
4110159143
8/7/2019
47,850.00
4110159144
8/7/2019
442,113.30 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159505
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

492,200.00 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศ
ไทย)จํากัด

492,200.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054509
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 2/7/2019

52 ซื้อเหล็กแผZน PLATE จํานวน 3
รายการ (1500153761)

427,636.20

ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุZมที่ 77
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุZมที่ 70
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุZมที่ 64
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
10
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
111
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.จางเหนือ
กลุZมที่ 54
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
109
427,636.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ลําปาง ล.โลหะภัณฑ

53 จ%างทําตู%ควบคุมไฟฟgาระบบ SCADA
สําหรับ SERIES PUMP 2 STAGE
ที่ SUMP 1SW จํานวน 1 งาน

492,200.00

492,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จํากัด

47,850.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

54 จ%างเหมาติดตั้งอุปกรณระบบแจ%ง
เหตุฉุกเฉินอาคารบ%านพักพนักงาน
กฟผ. เหมืองแมZเมาะ จํานวน 1 งาน

343,033.00

343,033.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด เอ็ม เอส อิควิพเม%นท

335,445.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด เอ็ม เอส อิควิพ
เม%นท

335,445.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054493
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

55 จ%างปรับปรุงพื้นดาดฟgาอาคาร
ควบคุม สถานีไฟฟgาแรงสูงน้ําพอง1

260,010.00

259,100.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

257,100.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

257,100.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054713
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

56 จ%างจัดพิธีลงนามความรZวมมือและ
มอบโลZโครงการที่ปรึกษาพลังงาน
และโครงการจักรยานยนตไฟฟgา
เบอร 5 เลขที่ หจก.(จ.) 27/ 2562

1,200,000.00

บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอรไทซิ่ง (ประเทศไทย)
จํากัด

1,187,700.00 บริษัท ฮาวาส ริเวอรออรคิด (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,162,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054684
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

บริษัท ฮาวาส ริเวอรออรคิด (ประเทศไทย) จํากัด

1,192,194.00

1,193,050.00

คัดเลือก

57 ซื้อ Digimatic Height Gage 0-300
mm เเละ Digimatic Height Gage
0-600 mm (1000304625)

142,310.00

บริษัท คิด ให% ครบ จํากัด
บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด
120,673.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุมิพล คอรปอเรชั่น จํากัด

1,198,400.00
1,187,700.00
118,170.59 บริษัท สุมิพล คอรปอเรชั่น จํากัด

58 จ%างกZอสร%างงานหุ%มตอมZอเสาสZง
สายสZง 115 กิโลโวลต อํานาจเจริญอุบลราชธานี1 เสาสZงต%นที่ 1/1

172,883.67

172,883.67 เฉพาะเจาะจง น้ําอิง

154,200.00 น้ําอิง

154,200.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054777
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

59 จ%างเหมารถขุดชนิดตีนตะขาบพร%อม
ติดตั้งหัวเจาะสกัดกระแทก จํานวน
1 งาน

187,250.00

187,250.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางมงคลกZอสร%าง

186,715.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปางมงคลกZอสร%าง

186,715.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054763
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

118,170.59 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159393
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

2,082,619.47

วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือก

2,523,670.00 บริษัท ดิ เอ็กซคลูซีฟ อินเซนทีฟ จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

2,140,000.00

61 ซื้อ BEARING SPHERICAL 220
400 128MM 2ROW จํานวน 4 SE.
(1400142176)

238,396.00

บริษัท เอ็ม เอส เวเคชั่น จํากัด
238,396.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปาง เอ็น.ที.เอส พารท

62 จ%างบํารุงรักษา S/W วิเคราะห
(Analytic Program) เปFนระยะเวลา
1 ปh เริ่มตั้งแตZ วันที่ 2 สิงหาคม
2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563
จํานวน 1 งาน

160,000.00

154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด

150,000.09 บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด

150,000.09 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054626
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

63 จ%างรื้อถอนสิ่งปลูกสร%างบริเวณที่ทํา
การ กปม-ช.(เกZา) ชุดที่ 3 จํานวน 1
งาน

297,460.00

297,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทรันโน คอนสครัคชั่น จํากัด

297,460.00 บริษัท ไทรันโน คอนสครัคชั่น จํากัด

297,460.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054813
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

64 จ%างเหมางานเทลานคอนกรีตบ%าน
ใหมZนาแขมพัฒนา หมูZ11 ตําบลแมZ
เมาะ อําเภอแมZเมาะ จังหวัดลําปาง
จํานวน 1 งาน

125,132.70

125,132.70 เฉพาะเจาะจง หจก. จันทราช 26

121,855.63 หจก. จันทราช 26

121,855.63 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054653
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

65 จ%างซZอมแซมหลังคาตาขZายคลุมฝุ€น
Chute L1.3, L3.3 และ L4.3
จํานวน 1 งาน

289,970.00

289,970.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด โพธิ์ทองการโยธา

289,407.18 ห%างหุ%นสZวนจํากัด โพธิ์ทองการโยธา

288,900.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054885
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

66 จ%างจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ญี่ปุ€น (งานเลขที่ หจจชสพ. (จ.)
14/2562)

2,033,000.00

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร (2007) จํากัด

1,932,417.86 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร (2007) จํากัด

1,932,417.86 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054681
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)
จํากัด

2,109,483.60

คัดเลือก

บริษัท ดิ เอ็กซคลูซีฟ อินเซนทีฟ จํากัด

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

60 จ%างเหมาเพื่อจัดการศึกษาดูงาน
ตZางประเทศ ด%านเทคโนโลยีความ
ปลอดภัยหม%อน้ํา

2,032,997.86

คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

แบบ สขร.1

2,060,568.00
243,532.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ลําปาง เอ็น.ที.เอส
พารท

2,006,010.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054836
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

240,536.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159485
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

67 ประกวดราคาจ%างกZอสร%างงาน
กZอสร%างทุZนสัญญาณเขตหวงห%าม
บริเวณด%านเหนือน้ําเขื่อนอุบลรัตน
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกZน

535,000.00

532,860.00 e-bidding

68 จ%างเหมาซZอมแซมประตูกระจก ชั้น
1 อาคาร ท.102 สนง.ใหญZ กฟผ.
เลขที่ 1200133462

200,000.00

69 จ%างจัดอบรมหลักสูตร Internet of
Things for Developer เลขที่
1200133839

รายชื่อผูเสนอราคา

ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

532,325.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธน.ฎา ทวีทรัพย

529,650.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 5120024447
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

234,286.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท 61รับเหมากรุiป จํากัด

228,552.00 บริษัท 61รับเหมากรุiป จํากัด

219,992.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054644
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

492,200.00

272,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอทีซี จํากัด

272,850.00 บริษัท เอไอทีซี จํากัด

272,850.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054576
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

70 ประกวดราคาจ%างตัดเย็บเครื่องแตZง
กายผู%ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนภูมิพล
ประจําปh 2562

620,172.00

444,606.40 e-bidding

409,100.00 ร%านมีเดีย2

409,100.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054837
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

71 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ%า จํานวน 9
รายการ

434,115.05

434,115.05 เฉพาะเจาะจง นางสาว อัจฉรา อินทรสัตกุล

422,307.60 นางสาว อัจฉรา อินทรสัตกุล

422,307.60 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159554
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

72 จ%างขุดฝ†งทZอร%อยสายไฟฟgา จํานวน
1 งาน

278,414.00

278,414.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ%าทิพยช%างเอ็นจิเนียริ่ง

278,200.00 หจก. เจ%าทิพยช%างเอ็นจิเนียริ่ง

278,200.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054720
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 19/7/2019

73 ซื้อไม%ดอกไม%ประดับ จํานวน 1
รายการ

147,000.00

147,000.00 เฉพาะเจาะจง กมลพรลําปางซัพพลาย

102,000.00 กมลพรลําปางซัพพลาย

102,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159619
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

ร%านมีเดีย2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

74 จ%างเหมาถางหญ%าป€าไมZขนทิ้ง
จํานวน 6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
465,321.60

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

465,321.60 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.แมZเมาะ
กลุZมที่ 177
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
245
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.จางเหนื่อ
กลุZมที่ 102
ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
176
ห%างหุ%นสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่ 142

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

65,280.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
แมZเมาะ กลุZมที่ 177

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

65,280.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120055000
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

71,040.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 245
71,040.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
จางเหนื่อ กลุZมที่ 102
73,920.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 176
74,880.00 ห%างหุ%นสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.นา
สัก กลุZมที่ 142
78,720.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%เเรงงาน ต.
นาสัก กลุZมที่ 206
365,362.20 บริษัท พรอสฟารมา จํากัด

71,040.00

4120055002
24/7/2019
71,040.00
4120055003
31/7/2019
73,920.00
4120055004
31/7/2019
74,880.00
4120055005
31/7/2019
78,720.00
4120055006
31/7/2019
365,362.20 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159306
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

75 ซื้อยารักษาโรคจํานวน 4 รายการ
เลขที่ 1400142266

400,000.00

ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%เเรงงาน ต.นาสัก กลุZมที่
206
365,362.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟารมา จํากัด

76 ซื้อ MACHINE BOLT, EYE NUT
และปรีฟอรมเข%าปลายสาย จํานวน
8 รายการ (1000307981)

271,780.00

271,780.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด บีบีซี เพาเวอร

283,550.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด บีบีซี เพาเวอร

283,550.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160037
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

77 จ%างทํากรอบรูปพร%อมพระบรมฉายา
ลักษณรัชกาลที่ 10

107,000.00

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลี่ กรุiป จํากัด

100,000.00 บริษัท โอลี่ กรุiป จํากัด

100,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054700
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 10/7/2019

78 จ%างผลิตและเผยแพรZภารกิจ กฟผ.
ในรายการเสนZหกีฬา (1200134024)

492,200.00

492,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรต ทิปส จํากัด

492,200.00 บริษัท สปอรต ทิปส จํากัด

492,200.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054613
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

79 จ%างจัดอบรมหลักสูตร โลกธุรกิจ
ทZามกลางความเปลี่ยนแปลงและ
การแขZงขันเชิงนวัตกรรม สําหรับ
ผู%บริหารระดับ 8-10 ประจําปh 2562
(1200133931)

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด พี คอนซัลแทนท จํากัด

481,500.00 บริษัท พี แอนด พี คอนซัลแทนท
จํากัด

481,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054654
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

80 จ%างซZอมเครื่องจักรกล หมายเลขรหัส กฟผ. 70-0102 เลขที่
1500154762

211,801.15

211,801.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด

211,801.15 บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด

211,801.15 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054602
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

81 ซื้ออุปกรณ Relay จํานวน 5 รายการ

182,970.00

182,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

173,340.00 บริษัท ซายน แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

168,257.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159990
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

82 จ%างผลิตและเผยแพรZสื่อ
ประชาสัมพันธ ศูนยการเรียนรู% กฟผ.
ลําตะคอง ผZานสื่อสังคมออนไลน
เลขที่ 1200134274

500,000.00

465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด (มหาชน)

465,450.00 บริษัท ฟารอีสท เฟมไลน ดีดีบี จํากัด
(มหาชน)

465,450.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054601
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

83 จ%างงานตรวจวัดคุณภาพน้ํา
โครงการโรงไฟฟgาบางปะกง
(ทดแทนเครื่องที่ 1 ถึง 2) ปh 2562

184,040.00

184,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส จํากัด

172,805.00 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส
จํากัด

172,805.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054790
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

84 จ%างซZอมเครื่องจักร หมายเลข-รหัส
กฟผ. 70-0123 เลขที่ 1500154777

177,880.01

177,880.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด

177,880.01 บริษัท เอเชีย ทรัค จํากัด

177,880.01 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054637
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

85 จ%างซZอมเครื่องจักร หมายเลข-รหัส
กฟผ. 70-0100 เลขที่ 1500155000

119,775.80

119,775.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโวZ กรุiป (ประเทศไทย) จํากัด

119,775.80 บริษัท วอลโวZ กรุiป (ประเทศไทย)
จํากัด

119,775.80 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054659
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

86 ซื้อยารักษาโรคจํานวน 8 รายการ
เลขที่1400142471

110,000.00

105,407.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

105,407.32 บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

105,407.32 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159474
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

87 จ%างจัดการศึกษาดูงานด%านกิจการ
ไฟฟgา และระบบแรงงานสัมพันธ
ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
กฟผ. (กกส.) ณ สาธารณรัฐ
ออสเตรียและราชอาณาจักรสเปน
ระหวZางวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่
7 สิงหาคม 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
10,000,000.00

ราคากลาง

7,512,470.00

วิธีซื้อหรือจาง

คัดเลือก

รายชื่อผูเสนอราคา

บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอรวิส จํากัด

บริษัท วี ทราเวลเลอร จํากัด
98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

7,501,770.00 บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอรวิส
จํากัด

7,287,770.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054740
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

7,966,578.00
94,160.00 บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร
(ไทยแลนด) จํากัด

94,160.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054795
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

88 จ%างเหมาตZออายุการเชZาซอฟตแวร
Autodesk Building Design Suite
Standard จํานวน 4 Licenses
จํานวน 1 งาน

107,000.00

89 จ%างเปลี่ยนระบบสูบน้ําเสียบZอเกรอะ
ท.101 เลขที่ 1200134347

374,500.00

364,687.16 เฉพาะเจาะจง บจก. พีเอสพี แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง

356,310.00 บจก. พีเอสพี แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง

356,310.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054705
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 10/7/2019

90 ซื้อเครื่อง Inverter UPS. Model
IV1005 ขนาด 5KVA แรงดัน Input
125 VDC แรงดัน Output 230
VAC จํานวน 2 เครื่อง

347,750.00

347,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีระบราเธอร จํากัด

342,400.00 บริษัท พีระบราเธอร จํากัด

342,400.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159473
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 4/7/2019

91 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 15 รายการ
ใบเบิกเลขที่ 1400142555

500,000.00

499,942.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

499,942.73 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จํากัด

499,942.73 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159494
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 8/7/2019

92 จ%างซZอม ULTRASONIC
FLOWMETER จํานวน 1 งาน

372,360.00

372,360.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

372,360.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ธีรวิญญ
เอ็นจิเนียริ่ง

372,360.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054779
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

93 ซื้อชุดผ%าปูที่นอน จํานวน 4 รายการ

120,963.50

120,963.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท งามเครื่องนอน จํากัด

120,963.50 บริษัท งามเครื่องนอน จํากัด

120,963.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159775
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

94 จ%างเปลี่ยนตู%ควบคุมระบบไฟฟgา
บริเวณสวนพฤกษชาติ (อาคาร
นันทนาการ) จํานวน 1 งาน

355,561.00

355,561.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เจ%าทิพยช%างเอ็นจิเนียริ่ง

355,240.00 หจก. เจ%าทิพยช%างเอ็นจิเนียริ่ง

355,240.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054783
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

95 จ%างถางตัดฟ†นต%นไม%และวัชพืช แนว
สาย 115 kV. YL2-BLG เปFนสภาพ
พื้นที่ภูเขาป€าทึบ รวม 50 ชZวง
จํานวน 502 ไรZ

343,769.60

343,769.60 เฉพาะเจาะจง นายรอมือลี ยูโซะ

321,280.00 นายรอมือลี ยูโซะ

321,280.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054688
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

96 ซื้อโซลZาเซลล พร%อมติดตั้ง จํานวน 1
ชุด เลขที่ 1100036464

430,000.00

429,712.00 เฉพาะเจาะจง กิจจารักษ โซลาร เอนเนอรจี

429,712.00 กิจจารักษ โซลาร เอนเนอรจี

429,712.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159742
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

97 จ%างถางตัดฟ†นต%นไม%และวัชพืชแนว
สายไฟ 230 KV. SRT-TS และพื้นที่
ราบป€าทึบ จํานวน 1,231 ไรZ

246,200.00

263,434.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน กล%าถิ่นภู

243,738.00 นายพิพัฒน กล%าถิ่นภู

243,738.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054759
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

98 จ%างถางตัดฟ†นต%นไม%และวัชพืชแนว
สาย 230 KV. CP-SRT พื้นที่ราบป€า
ทึบ จํานวน 1,590 ไรZ

318,000.00

340,260.00 เฉพาะเจาะจง นางเจียม คงเหลZา

314,820.00 นางเจียม คงเหลZา

314,820.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054767
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

99 จ%างเหมาคZาของและคZาแรง
ซZอมแซมห%องน้ํา กฟผ. สํานักงาน
บ%านดอน

257,000.00

274,990.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ทีเอชวี ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง

237,000.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ทีเอชวี ซีสเต็ม เอ็น
จิเนียริ่ง

237,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054848
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

100 จ%างจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
ผลงานสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
กฟผ. ในงาน Thailand Industry
Expo 2019 เลขที่ 1200134466

500,000.00

498,085.00 เฉพาะเจาะจง นายจักเรศ วงศสุวรรณ

498,085.00 นายจักเรศ วงศสุวรรณ

498,085.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054776
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 9/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

101 จ%างเหมาซZอมแซมบ%านพัก
ผู%ปฏิบัติงาน กฟผ.เปFนบ%านพักเรือนคูZ
จํานวน 1 หลัง คือ บ.104 ที่ สฟ.
สตูล

241,820.00

241,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไททศกัณฐคอนแทรกเตอร จํากัด

239,680.00 บริษัท ไททศกัณฐคอนแทรกเตอร
จํากัด

239,680.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054708
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 5/7/2019

102 ซื้อหินถม

147,125.00

147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทประเสริฐรุZงเรืองค%าวัสดุกZอสร%าง

147,125.00 บริษัทประเสริฐรุZงเรืองค%าวัสดุกZอสร%าง

147,125.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159625
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 9/7/2019

103 จ%างติดตั้งและรื้อถอนเต็นทภายใน
โรงไฟฟgาพระนครใต% เปFนระยะเวลา
12 เดือน

446,666.36

446,666.36 เฉพาะเจาะจง บลิส ไวนแอนดเบฟเวอเรจ

432,156.84 บลิส ไวนแอนดเบฟเวอเรจ

430,638.19 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054909
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 11/7/2019

104 ซื้อหินผสมคอนกรีต,หินเบอร3/8
และหินคลุกเกรด B

107,535.00

107,535.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ทZาทรายบายพาส

203,300.00 บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร จํากัด

128,132.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4150283439
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 10/7/2019

105 จ%างติดตั้งระบบไฟฟgาแรงสูง 22 KV.
ของ SWITCHGEAR NO.2, 4
จํานวน 1 งาน

470,800.00

บริษัท สหการค%าวัสดุ จํากัด
บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร จํากัด
บริษัท เพอรเฟค โอเอ กรุiป จํากัด
470,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด เมนเทนแนนซ จํากัด

144,450.50
128,132.50
144,450.50
470,800.00 บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด เมนเทน
แนนซ จํากัด

470,800.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054819
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

106 จ%างเหมาทําแผZนปgายอลูมิเนียมระบุ
หมายเลขครุภัณฑและหมายเลข
SERIAL NUMBER ของหม%อแปลง
ไฟฟgาพร%อมติดตั้ง จํานวน 1 งาน

222,453.00

222,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด เมนเทนแนนซ จํากัด

222,453.00 บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด เมนเทน
แนนซ จํากัด

222,453.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054875
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 25/7/2019

107 จ%างทําถ%วยรางวัล

230,000.00

172,205.80 เฉพาะเจาะจง สวัสดี คัพ

160,000.10 สวัสดี คัพ

160,000.10 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4140006523
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

108 จ%างทําแผZน STAINLESS SHIM
จํานวน 18 รายการ

326,457.00

326,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีพี เพาเวอร จํากัด

324,745.00 บริษัท ไอทีพี เพาเวอร จํากัด

324,745.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4140006519
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

109 ทําเสื้อป†‹นจักรยานแขนสั้น

260,000.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลเทค มารเก็ตติ้ง จํากัด

139,003.70 บริษัท อัลเทค มารเก็ตติ้ง จํากัด

139,003.70 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4140006522
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

110 จ%างเหมาล%อมรั้วลวดหนามพื้นที่
ฟŒ•นฟู West Dump ความยาว
3,000 เมตร จํานวน 1 งาน

526,440.00

495,410.00 เฉพาะเจาะจง หสม.กลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.บ%านดง กลุZมที่1

495,410.00 หสม.กลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.บ%านดง กลุZม
ที่1

495,410.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054840
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 23/7/2019

111 จ%างทําเสื้อแบบแขนสั้นคอกลม

126,000.00

115,348.14 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอ็ม.อินดัสตรี

110,745.00 ที.พี.เอ็ม.อินดัสตรี

110,745.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4140006536
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

112 ซื้อจักรยานแบบมีเกียร

193,000.00

192,279.00 เฉพาะเจาะจง ร%านสหกรณผู%ปฏิบัติงานการไฟฟgาฝ€ายผลิตแหZง
ประเทศไทย

191,958.00 ร%านสหกรณผู%ปฏิบัติงานการไฟฟgา
ฝ€ายผลิตแหZงประเทศไทย

191,958.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159994
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

113 ซื้อ STREET LIGHTING BRACKET
ขนาด 60x2400 mm. จํานวน 180
SE. (1000308489)

452,610.00

452,610.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด บีบีซี เพาเวอร

442,594.80 ห%างหุ%นสZวนจํากัด บีบีซี เพาเวอร

439,128.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159904
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

114 ซื้อ LED Rope Light และ LED T8
Color จํานวน 2 รายการ
(1000309324)

282,480.00

282,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด

285,690.00 บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด

280,340.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160038
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

115 จ%างเหมาซZอมแซมทาสีรั้วด%านหน%า
สถานีไฟฟgาแรงสูงยะลา 1 จ.ยะลา

142,103.74

142,103.74 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด บ%านคล%าโยธากิจ

139,100.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด บ%านคล%าโยธากิจ

139,100.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054806
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

116 ซื้อ Autodesk AEC Collection
Subscription จํานวน 7 ชุด

299,600.00

202,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรจี้ซอฟต โซลูชั่น จํากัด

202,230.00 บริษัท ซินเนอรจี้ซอฟต โซลูชั่น จํากัด

202,230.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160074
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 23/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

117 ซื้อโคมไฟถนน Solar Cells (จํานวน
59 ชุด) และ โคมไฟถนน LED
(จํานวน 57 ชุด)

244,400.00

244,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรดา จํากัด

120,767.69 บริษัท ไทยรดา จํากัด

120,767.69 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4150284255
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

118 ซื้อเสื้อป†‹นจักรยานแขนสั้น และเสื้อ
โปโล Staff จํานวน 2 รายการ

350,000.00

350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลเทค มารเก็ตติ้ง จํากัด

347,200.00 บริษัท อัลเทค มารเก็ตติ้ง จํากัด

347,200.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160178
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 23/7/2019

119 จ%างผลิตชุดมาสคอต กฟผ. ชนิดคน
สวม เลขที่ 1200134480

120,000.00

120 จ%างผลิตและเผยแพรZข%อมูลขZาวสาร
ภารกิจ กฟผ. ผZานทาง Website
และ Facebook 77 ขZาวเด็ด
(1200134610)

130,000.00

130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

130,000.00 บริษัท อะแดป ครีเอชั่น (ไทยแลนด)
จํากัด

130,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054842
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 12/7/2019

121 จ%างถางตัดฟ†นต%นไม%และวัชพืช แนว
สาย 230 kV. HY2-KNE เปFนสภาพ
พื้นที่ราบป€าโปรZง จํานวน 450 ไรZ
สภาพพื้นที่ราบป€าทึบ จํานวน 70 ไรZ
และสภาพพื้นที่ภูเขาป€าทึบ จํานวน
61 ไรZ

122,770.00

122,770.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครรัตน สุรินราช

122,769.66 นายอัครรัตน สุรินราช

122,769.66 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054815
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

122 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 5 รายการ
เลขที่ 1400142619

500,000.00

499,325.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

499,325.56 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

499,325.56 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159876
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

123 ซื้อยางขนาด 12.00 R24-18-20
PLY ดอกผสมชนิด Steel Radial
Tyre พร%อมเปลี่ยนและตั้งศูนยล%อถZวงล%อ เลขที่ 1500155175

108,500.03

108,500.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอรวิส จํากัด

108,500.03 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอรวิส จํากัด

108,500.03 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110159875
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 22/7/2019

99,574.20 เฉพาะเจาะจง โบกัสการ

99,574.20 โบกัสการ

99,574.20 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4140006511
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

124 จ%างเหมาซZอมแซมบ%านพัก จํานวน 2
หลัง (บ.103 และ บ.105) ที่ สฟ.
หาดใหญZ2

483,854.00

483,854.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัดมุไท

481,500.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัดมุไท

481,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054833
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 15/7/2019

125 จ%างปรับปรุงพื้นที่ Relax Zone
กฟผ.ลําภูรา อาคาร ท.106 อ.ห%วย
ยอด จ.ตรัง

153,331.00

153,331.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การชZาง

153,010.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การ
ชZาง

153,010.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054991
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

126 จ%างเหมางานบริการห%องอบรม /
ห%องประชุม คุณวุฒิต่ํากวZา ปวช.
จํานวน 4 คน ประจําปh 2562
(1200134503)

336,664.80

285,048.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด ฤทัย เซอรวิส

285,048.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด ฤทัย เซอรวิส

285,048.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054838
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

127 จ%างทําแผZน ID.PLATE บอก
สัญลักษณภายในสถานีไฟฟgาแรงสูง
เลขที่ 1500155540

480,000.00

472,076.62 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด บี เอ็ม ออโตเพ%นท

472,076.62 ห%างหุ%นสZวนจํากัด บี เอ็ม ออโตเพ%นท

472,076.62 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054879
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 23/7/2019

128 จ%างเหมางานบริการร%านอาหาร /
เครื่องดื่ม คุณวุฒิต่ํากวZา ปวช.
จํานวน 4 คน ประจําปh 2562 เลขที่
1200134501

345,652.80

285,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สถาวรก%าวหน%า จํากัด

285,048.00 บริษัท สถาวรก%าวหน%า จํากัด

285,048.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054839
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

129 ซื้อBATTERY จํานวน 2 รายการ
(1400142709)

112,831.50

112,831.50 เฉพาะเจาะจง หสน.ซางหลี

130 จ%างถางวัชพืชแนวสาย 115 KV.
TP-SRT พื้นที่ป€าทึบภูเขาศรีราชา,
ภูเขาศก และพื้นที่ราบป€าโปรZง รวม
743.34 ไรZ

306,771.00

328,244.97 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก%ว

29,532.00 หสน.ซางหลี

299,337.60 นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก%ว

29,532.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160101
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019
299,337.60 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054843
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง
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วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

131 จ%างเหมาบริการควบคุม
โสตทัศนูปกรณประจําห%องประชุม
จํานวน 5 คน ประจําปh 2562
ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตZวันที่ 1
กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562
เลขที่ หจก.(จ.)32/2562

522,267.00

441,375.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด พุทธเษม คลีนนิ่ง

441,375.00 ห%างหุ%นสZวนจํากัด พุทธเษม คลีนนิ่ง

441,375.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054924
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 1/7/2019

132 จ%างเหมาขุดหลุม-ย%ายปลูกพร%อมค้ํา
ยันต%นไม% จํานวน 1 งาน

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.แมZ

467,000.00 ห%างหุ%นสZวนสามัญกลุZมผู%ใช%แรงงาน ต.
แมZ

467,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120055025
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

133 ซื้อไม%อัด ยาง จํานวน 2 รายการ
(1400142480)

206,724.00

206,724.00 เฉพาะเจาะจง นครลําปางวัสดุภัณฑ

206,724.00 นครลําปางวัสดุภัณฑ

206,724.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160236
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

134 จ%างจัดอบรมหลักสูตร Group
Project Coaching เลขที่
1200134649

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด พี คอนซัลแทนท จํากัด

481,500.00 บริษัท พี แอนด พี คอนซัลแทนท
จํากัด

481,500.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054894
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

135 ซื้อยางนอก-ยางใน ขนาด 12.00
R20-18PLY ดอกเรียบ พร%อมยาง
รอง รถหมายเลข กฟผ. 47-0079
เลขที่ 1500154907

152,500.00

152,400.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอรวิส จํากัด

152,400.01 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอรวิส จํากัด

152,400.01 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160225
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

136 จ%างซZอมเครื่อง Laser Marking ยี่ห%อ
ROFIN รุZน COMLINE BASIC W
Egat No. 1000-111400130235-00

230,050.00

230,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส โปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง

230,050.00 บริษัท พีทีเอส โปรเกรสซีฟ เอ็นจิ
เนียริ่ง

230,050.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054915
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 18/7/2019

137 จ%างเหมาคZาแรงพร%อมวัสดุซZอมแซม
ทาสีเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่น
ไถล

496,480.00

496,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟtค (ประเทศไทย) จํากัด

496,480.00 บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟtค
(ประเทศไทย) จํากัด

496,480.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054935
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562
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138 จ%างเหมารื้อถอนเสาวัดลมชนิด
GUYs ระดับความสูง 45 เมตร
อุปกรณวัดลม (Sensor) และฐาน
ราก พร%อมขนสZงเสาวัดลมและ
อุปกรณวัดลม (Sensor) จากพื้นที่
ติดตั้งมาจัดเก็บที่สํานักงาน กฟผ.
ไทรน%อย จํานวน 1 ชุด

117,668.97

117,668.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิกุล ทาวเวอร จํากัด

139 ซื้อด%ามมีด,เม็ดมีด และใบมีดตัด
สําหรับงาน Milling Machine
จํานวน 12 รายการ

111,118.43

111,118.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซีชั่น เมโทรโลยี่ โปรดัคซ จํากัด

112,081.43 บริษัท พรีซีชั่น เมโทรโลยี่ โปรดัคซ
จํากัด

111,118.43 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160231
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

140 จ%างเหมาบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟgา
ระบบขนสZงวัสดุ จํานวน 1 งาน

370,541.00

370,541.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม ควอลลิตี

370,541.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี

370,541.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054998
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

141 ซื้ออุปกรณเพื่อใช%ในงานวิจัยเพื่อ
การออกแบบและทดสอบชุด Solar
Inverter เลขที่ 1100036465

410,000.00

400,490.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียริ่งจํากัด

400,490.30 บริษัท ซายน แอ็ดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

400,490.30 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160175
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

142 ซื้องานซื้อไม%ดอก-ไม%ประดับ 8
รายการ

144,706.80

144,706.80 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด เอ็น.พี.เมดิเทค

137,195.40 ห%างหุ%นสZวนจํากัด เอ็น.พี.เมดิเทค

135,590.40 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160226
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 24/7/2019

143 ซื้อพัดลมไอเย็น ขนาดความจุถังน้ํา
93 ลิตร

107,000.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร จํากัด

94,695.00 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร
จํากัด

94,695.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160082
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 25/7/2019

144 ซื้อดอกสวZานก%านตรง HSS-CO8%
จํานวน 20 รายการ

256,350.60

256,350.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็กซตร%า จํากัด

96,300.00 บริษัท พิกุล ทาวเวอร จํากัด

256,350.60 บริษัท วีเอ็กซตร%า จํากัด

96,300.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054994
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 26/7/2019

256,350.60 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160227
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 25/7/2019

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางตั้งแต,วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562
การไฟฟ5าฝ7ายผลิตแห,งประเทศไทย
วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

145 จ%างย%ายสายเมนไฟฟgาของระบบ
ไฟฟgาสํารอง อาคาร สอ.กฟผ.
บริเวณด%านข%าง อาคาร ท.101
ภายในสํานักงานใหญZ กฟผ. เลขที่
1200134971

134,353.48

134,353.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาภัสสร วิศวกรรม จํากัด

134,353.48 บริษัท จินดาภัสสร วิศวกรรม จํากัด

134,353.48 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120054987
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

146 จ%างเหมาบริการพนักงานขับรถมินิ
บัสไฟฟgา เลขที่ 1200134995

122,099.25

68,212.50 เฉพาะเจาะจง ห%างหุ%นสZวนจํากัด พุทธเษม คลีนนิ่ง

68,212.50 ห%างหุ%นสZวนจํากัด พุทธเษม คลีนนิ่ง

68,212.50 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120055009
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

147 จ%างจัดอบรมหลักสูตร การวางแผน
เชิงกลยุทธเพื่อความสําเร็จอยZาง
ยั่งยืนสําหรับผู%บริหารระดับ 11
ระหวZางวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
(1200134884)

300,000.00

214,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

200,000.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

200,000.00 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4120055075
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 31/7/2019

148 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 3 รายการ
เลขที่ 1400142945

210,000.00

202,593.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปgา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย)

202,593.80 บริษัท แคสปgา ฟารมาซูติคอล
(ประเทศไทย)

202,593.80 เปFนผู%เสนอราคาต่ําสุด และ 4110160419
คุณสมบัติตรงตามข%อกําหนด 30/7/2019

สมใจการเกษตร

135,000.00

