สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อTransformer Diagnostic Test
Set จานวน 1 SE

ประกวดราคาซื้อ Horizontal Boring Machine
จานวน 1 EA เลขที่ หปฟธ.(ซ.)49/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

3,210,000.00 3,210,000.00 e-bidding บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จากัด

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิป
เม้นท์ จากัด
28,890,000.00 28,793,700.00 e-bidding บริษัท แมชชีนเทค จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,673,310.00 บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิป
เม้นท์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,530,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009392
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

2,530,550.00
27,392,000.00 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด

27,962,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009766
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 29/8/2019

จ้างเหมาบารุงรักษาระบบ COMMUNICATION
NETWORK เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน จานวน
1 งาน
ประกวดราคาซื้อ Resin Impregnated Paper
Bushing (RIP Bushing) จานวนรวม 18 EA

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด
บริษัท อินฟรา พลัส จากัด
บริษัท เมเซอร์ เทคนิคา จากัด
192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

28,462,000.00
28,890,000.00
28,793,700.00
192,600.00 บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

10,944,210.00 10,808,070.00 e-bidding บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ เทคโนโลยี
จากัด

10,593,000.00 บริษัท แปซิฟิค เพาเวอร์ เทคโนโลยี
จากัด

9,341,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009762
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22
kV. จานวน 1 งาน

บริษัท ซีเมนส์ จากัด
11,770,000.00 9,298,300.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

7,923,885.00
7,379,888.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

7,379,888.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024480
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

192,600.00

192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120053835
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
10,900,000.00
บริษัท เอเซีย ทราโฟ จากัด
6,999,999.00
กิจการค้าร่วมโกลบอล เทล
7,062,000.00
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด 9,993,800.00
6

ซื้อชุดดับเพลิง

309,850.01

309,850.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด

239,412.50 บริษัท อัยยา อินเตอร์เทรดดิ้ง จากัด

234,062.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160708
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

7

ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (ฐานปฏิบัติงานเชียงใหม่ ลาปาง
พิษณุโลก และ นครสวรรค์) จานวน 877 ชุด

789,300.00

8

เช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเครื่อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ประกอบ จานวน 2
รายการ เลขที่ หซก.(ซ.) 12/2562

8,595,310.00

9

ประกวดราคาซื้อโซ่ตีนตะขาบ Track Chain
Assembly พร้อมติดตั้งข้อต่อโซ่ Master Pin จานวน
8 SE. (1500151894)

10 ซื้อกระดาษกรองใยแก้ว จานวน 2,000 SH.
(1000305703)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้าดับเพลิง
ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

737,183.00 e-bidding บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

3,049.50
(ราคาต่อหน่วย)

คัดเลือก

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จากัด

บริษัท เรียล มูฟ จากัด
1,300,000.00 1,258,320.00 e-bidding บริษัท เบสคอน (ไทยแลนด์) จากัด

256,564.60

บริษัท เอนเนอแคร์ จากัด
256,564.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ศิริปัญญา เทรดดิ้ง

8,560,000.00 7,872,000.00 e-bidding บริษัท อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง เซอร์วิส
จากัด (มหาชน)
บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก
จากัด
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จากัด
บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท ซีคอร์ป จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

782,148.60 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

782,148.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024405
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

2,016,000.00 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จากัด

2,016,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002881
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

2,217,600.00
1,284,000.00 บริษัท เบสคอน (ไทยแลนด์) จากัด

1,189,840.00
319,395.00 หจก. ศิริปัญญา เทรดดิ้ง

7,846,381.00 บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก
จากัด
7,253,292.00
7,400,000.00
7,668,651.76
8,164,593.27

1,284,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009738
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

319,395.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110158980
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019
7,252,365.04 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024449
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12 ประกวดราคาซื้อ Garland Type Return Idler
B1200 mm. จานวน 200 SE (1500153414)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,033,000.00 1,994,480.00 e-bidding หจก.วอเตอร์ (ไทยแลนด์)

บริษัทศูนย์ยางใหญ่และบริการ จากัด
13 จ้างก่อสร้างเรือนไทยเทิดพระเกียรติและงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง บริเวณเขื่อนภูมิพล ตาบลสามเงาอาเภอ
สามเงา จังหวัดตาก

14 ประกวดราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกบ่อ
ตกตะกอน ภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

15 ประกวดราคาซื้อหินคลุกเกรด C จานวน 3,000
ลูกบาศก์เมตร (1000304997)

16 ซื้อ FIBER OPTIC TRANSMITTER ยี่ห้อ
CONDUCTIX WAMPFLER รุ่น TFO 80-12FO62
จานวน 2 SE.

56,510,000.00 56,463,935.94

คัดเลือก

บริษัท กิจสุรางค์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

บริษัท เล็กเรียงโต จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด กฤติกร คามิน คอน
สตรัคชั่น
3,675,664.00 3,675,664.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางบุญรักษ์

968,778.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณสว่าง
968,778.00 e-bidding หจก.เอเคเอ็นจิเนียร์ริ่งซัพพลาย

1,712,000.00 1,712,000.00

คัดเลือก

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,994,480.00 หจก.วอเตอร์ (ไทยแลนด์)

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,990,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009776
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

1,191,980.00
53,520,362.70 ห้างหุ้นส่วนจากัด กฤติกร คามิน คอน 52,000,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024430
สตรัคชั่น
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019
55,593,648.88
52,298,660.00
3,073,896.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางบุญรักษ์

3,488,628.00
968,790.00 บริษัท ศิลาสินลาปาง(2522) จากัด

บริษัท ศิลาสินลาปาง(2522) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณสว่าง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิลาแม่ทะ
บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

968,400.00
897,000.00
968,760.00
1,204,392.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

บริษัท เอ็มทีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
หจก.แสงประเสริฐเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดินคนไทย

1,712,000.00
1,567,764.00
1,878,920.00

3,073,896.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024490
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

968,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009753
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

1,204,392.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009694
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชา หบฟม-ช.
จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
1,021,850.00

รำคำกลำง

20 ซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 2 รายการ

21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง CABLE BRIDGE บริเวณ
SWITCHING STATION D จานวน 1 งาน

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

913,780.00 e-bidding บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์
คอนกรีต จากัด

18 ซื้อเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือนการเคลื่อนตัวของ 34,240,000.00 30,782,616.00
ผนังบ่อเหมืองพร้อมอุปกรณ์ จานวน 3 รายการ
(1000303106)
19 ประกวดราคาจ้างเหมา Overhaul Compressor
และ Overhaul เครื่องลดความชื้น Dehumidifier

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

913,245.00 บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

บริษัท จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
845,728.00
บริษัท เอี่ยมละออก่อสร้าง จากัด
904,419.64
บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จากัด 27,477,600.00 บริษัท เอ็ม เอ็กซ์ อี จากัด

บริษัท เอ็ม เอ็กซ์ อี จากัด
1,985,914.65 1,985,914.65 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.เอส ชิลเลอร์
เซอร์วิส

110,210.00

รำคำที่เสนอ

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด
101,436.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คเมน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

4,815,000.00 3,755,700.00 e-bidding บริษัท กิจการร่วมค้า รอยเตอร์ แอนด์
ไดเบ้า จากัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด
บริษัท โปรแอคทีฟ เทคโนโลยี จากัด
บริษัท บัดดี้ สมิทธ์ จากัด
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง

26,885,890.00
600,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.เอส ชิลเลอร์
เซอร์วิส
770,400.00
76,868.80 บริษัท แอ็คเมน อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
3,732,682.97 บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง

3,531,000.00
4,509,512.33
4,094,897.21
3,330,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

843,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024459
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/8/2019

26,846,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009734
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

599,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024516
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

76,868.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160382
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019
3,330,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024502
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

22 ประกวดราคาซื้อHydraulic Torque Wrench With
Electric Pump Sq. Dr. 3/4 นิ้ว แรงบิดไม่น้อยกว่า
1,440 ft-lb. จานวน 1 Set เลขที่ หปฟธ.(ซ.)
57/2562

23 ประกวดราคาจ้างเหมาขุดขนดินพร้อมปรับพื้นที่
จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
642,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

549,052.66 e-bidding บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป จากัด

บริษัท เอ็มทีอี จากัด
บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด
บริษัท เคพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
2017
3,956,647.50 3,956,647.50 e-bidding หจก.สะสมทรัพย์ การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.สายจีน
ห้างหุ้นส่วนจากัด ปฐมศิริ การโยธา
ห้างหุ้นส่วนจากัด อวยชัยก่อสร้าง
กาแพงเพชร
หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสารวจ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางบุญรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์จิระ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

398,000.00 บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

328,490.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009721
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 16/8/2019

225,000.00
328,490.00
518,950.00
3,559,140.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.สายจีน

2,889,000.00
3,551,242.50
3,680,000.00
3,563,100.00
3,813,480.00
3,553,875.00

2,889,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024492
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบควบคุมฝุ่นในระบบ
สายพาน (หัว Chute) จานวน 1 งาน

25 จ้างเหมางานจัดหา Organizer งานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562 จานวน
1 งาน

26 ซื้อก้านเจาะ HQ ยี่ห้อ BOART LONGYEAR จานวน
114 EA. (1000307769)
27 จ้างจัดโครงการอบรมความรู้พื้นฐานวิศวกรรม
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในรูปแบบต่าง ๆ พ.ศ.
2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,140,000.00 2,097,200.00 e-bidding บริษัท กิจการร่วมค้า รอยเตอร์ แอนด์
ไดเบ้า จากัด

11,500,000.00 11,500,000.00

1,391,000.00 1,055,127.00

300,000.00

คัดเลือก

คัดเลือก

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,896,990.79 ห้างหุ้นส่วนจากัดโปรสเกลส์

บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
1,979,500.00
ห้างหุ้นส่วนจากัดโปรสเกลส์
1,808,300.00
บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จากัด 11,500,000.00 บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์
เมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท สานฟ้า จากัด
บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์
เมเนจเมนท์ จากัด
บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

148,540.61 เฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,808,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024489
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019

11,470,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024529
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

11,489,660.00
11,470,400.00
856,299.60 บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

850,200.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009765
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

138,823.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

138,823.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054728
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทลานคอนกรีตบ้านใหม่
นาแขม หมู่ 7 ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ จานวน
1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,492,662.30 1,492,662.30 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิลาแม่ทะ

บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์
คอนกรีต จากัด
หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสารวจ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

29 ประกวดราคาซื้อชุดจ่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Set)

30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส
คอร์ท 1-4

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,220,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,077,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024470
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/8/2019

1,410,260.00
1,376,000.00
1,077,000.00

บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วัชราภรณ์คอน
สตรัคชั่น
1,175,116.80 1,175,116.80 e-bidding บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี
โซลูชั่น จากัด

1,223,351.33
1,270,000.00

บริษัท กรีน แอ๊ดแวนเทค จากัด
บริษัท คลิก เทเลคอม จากัด
3,349,100.00 3,336,317.45 e-bidding บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จากัด

945,194.77
895,156.65
2,721,000.00 บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จากัด
บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีค
รีเอชั่น เอเซีย จากัด
บริษัทเอกธนัชเพ้นท์จากัด
บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
ซัพพลายส์ จากัด

แบบ สขร.1

832,222.00 บริษัท ใยตาวิศวกรรม แอนด์ เทคโนโลยี
โซลูชั่น จากัด

3,333,333.33
2,789,859.00
2,544,640.00
2,497,000.00
2,702,102.17

832,032.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009723
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

2,497,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024513
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 29/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างลานจอด
รถยนต์ขนาดกว้าง 44.30 ยาว 113 เมตร และราง
ระบายน้าความยาวประมาณ 157 เมตร ที่ อปล.

32 ซื้ออะไหล่ ยี่ห้อ SIEMENS จานวน 10 รายการ
(1000307118)
33 ประกวดราคาซื้อแผงกันละอองน้า (Drift Eliminator
จานวน 3,000 ชิ้น

34 ประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาด Cold Basin
อาคาร Cooling Tower และ Intake Basin อาคาร
Pump House Unit 8, 9, 13
35 ประกวดราคาซื้อ Heat Treatment Unit 12
Channels จานวน 1 SE. เลขที่ หปฟธ.(ซ.)57/2562

36 ซื้อ ELECTRONIC OVER CURRENT RELAY จานวน
30 SE. (1000308039)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

5,264,400.00 5,095,248.60 e-bidding เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์

402,320.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด วัฒนวิญญูขนส่ง
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็น
ยิ
เนียริ่ง
บริษัท วุฒิรังษี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
402,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

รำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

4,540,000.00 บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็น
เนียริ่ง

ยิ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,447,557.75 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024509
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

4,725,000.00
4,447,557.75
4,650,000.00
59,920.00 บริษัท เจที ฟาราเดย์ เซอร์วิส จากัด

426,930.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160264
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

4,750,800.00 4,750,800.00 e-bidding บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จากัด

4,750,000.00 บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศ
ไทย) จากัด

4,750,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009701
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

หจก.แสงประเสริฐเอ็นจิเนียริ่ง
3,531,000.00 3,531,000.00 e-bidding บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

4,815,000.00
3,514,950.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

3,505,320.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024460
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

หจก.รักบ้านโลหะภัณฑ์
3,691,500.00
3,210,000.00 3,171,195.00 e-bidding บริษัท อัลลายด์เทค (ประเทศไทย) จากัด 2,824,800.00 บริษัท ควิปไลน์ อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

385,200.00

บริษัท ควิปไลน์ อินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

2,519,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009720
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

2,520,000.00
313,938.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

311,370.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160030
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

37 จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายป้องกันสัตว์รอบหม้อแปลง
ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

140,170.00

126,260.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร พลายหนู

114,000.00 นายสาคร พลายหนู

114,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054984
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

38 จ้างจัดทา Console Rack with chair จานวน 7 ชุด

374,500.00

294,357.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.อาร์.เมทัลเวิคส์ จากัด

318,325.00 บริษัท ซี.อาร์.เมทัลเวิคส์ จากัด

318,325.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006517
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

1,027,200.00 บริษัท โค้ช ฟอร์ โกล กรุ๊ป จากัด

1,016,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055287
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

39 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Leadership Module 2-3
เลขที่ หจก.(จ.) 28/2562

40 ประกวดราคาจ้างทาของที่ระลึกสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีอายุงานใน กฟผ. ครบ 30 ปี ในปี 2562

1,070,000.00 1,027,200.00

คัดเลือก

บริษัท โค้ช ฟอร์ โกล กรุ๊ป จากัด

บริษัท เอ็นไวร์ ควอลิตี้ จากัด
4,900,000.00 4,624,315.30 e-bidding บริษัท อมตะ เพ็ชร จากัด

บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วินเนอร์ ลัคกี้ สตาร์

41 ซื้อชุด Blower พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง
จานวน 1 งาน

303,345.00

บริษัท กาลาเซีย จากัด
303,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จากัด

1,257,785.00
4,235,403.79 บริษัท อมตะ เพ็ชร จากัด

4,235,403.79 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5130000581
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/8/2019

4,520,000.00
4,361,575.00
4,376,294.70
303,345.00 บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จากัด

288,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110159753
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.
ขอบคันคลองส่งน้าแม่เมาะ - ห้วยทราย ฝั่ง LT และ
RT ความยาวทั้งหมด 2,000 เมตร
จานวน 1
งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,140,000.00 2,130,370.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอส พี เจ
ก่อสร้าง

บริษัท เฟสโต-ไทย จากัด
บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิลาแม่ทะ
บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์
คอนกรีต จากัด
หจก.ที.เค.พี.ธุรกิจสารวจ
ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งโพธิ์ สลิตา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง
43 จ้างเปลี่ยนชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 26 เครื่อง

258,726.00

258,726.00 เฉพาะเจาะจง หจกลาปางอิเล็กทริคคอลเทคนิคแอร์
กรุ๊ป

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,993,064.15 บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,817,930.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024503
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

1,899,924.16
1,817,930.00
1,960,000.00
2,076,000.00
1,937,770.00
1,939,910.00
1,939,995.60
250,380.00 หจกลาปางอิเล็กทริคคอลเทคนิคแอร์
กรุ๊ป

250,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054881
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

44 ซื้อกล้าไม้ จานวน 36,710 ต้น (1000308925)

45 ซื้อ PLASTIC CABLE TROLLEY จานวน 100 SE.
(1000307712)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
372,730.00

153,010.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

372,730.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 85

43,090.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 85

43,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160673
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่103

48,760.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่103

48,760.00

4110160676
15/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 7

48,760.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 7

48,760.00

4110160677
22/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
บ้านดง กลุ่มที่ 22

33,430.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
บ้านดง กลุ่มที่ 22

33,430.00

4110160679
15/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 160

50,220.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 160

50,220.00

4110160680
27/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 246

50,950.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 246

50,950.00

4110160681
15/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 82

50,220.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 82

50,220.00

4110160683
15/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 221

47,300.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 221

47,300.00

4110160711
15/8/2019

153,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

123,050.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

123,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160033
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

46 ซื้อ Motor Brake ขนาด 30/5 (Hydraulic Motor)
จานวน 5 EA. (1000309230)

463,845.00

463,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

462,240.00 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

460,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160263
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

47 จ้างซ่อมระบบน้าประปา สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

109,140.00

109,140.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เอ็น เอ็น อิเลคทริคอล

102,000.00 เอ็น เอ็น เอ็น อิเลคทริคอล

102,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055017
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

48 จ้างเปลี่ยนสลิงและตรวจสอบความปลอดภัยลิฟต์
โดยสารของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา

475,000.00

473,806.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จากัด

450,116.90 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จากัด

450,116.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055159
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/8/2019

49 ซื้อทรายละเอียดสาหรับเสริมกรีน จานวน 300
ลูกบาศก์เมตร (1000308916)

475,080.00

475,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนออพติมัส คอนสตรัคชั่น

475,080.00 ห้างหุ้นส่วนออพติมัส คอนสตรัคชั่น

475,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160604
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/8/2019

50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบพ่นละอองน้า
แรงดันสูงแบบถาวร อาคาร ท.102 สานักงานใหญ่
กฟผ.
51 ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ขนาดไม่น้อยกว่า 8000 ANSI Lumens จานวน 1
EA

1,444,500.00 1,391,086.79 e-bidding บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จากัด

524,000.00

454,750.00 e-bidding บริษัท แม็กเนท ออดิโอ แอนด์ วิชวล
จากัด
บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส

52 จ้างทาสีเสาวิทยุสื่อสารแบบ SELF SUPPORT ความ
สูง 40 เมตร ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา จ.พังงา

342,400.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

1,354,684.20 บริษัท อินเตอร์สเปรย์ จากัด

450,000.00 บริษัท แม็กเนท ออดิโอ แอนด์ วิชวล
จากัด

1,348,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024518
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019
450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161207
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

454,750.00
309,000.00 นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

302,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055372
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

53 จ้างจัดนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2562 เลขที่ หจก.(จ.)
30/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

3,000,000.00 2,987,440.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด

บริษัท ซิตี้นีออน เน็ตเวอร์ค จากัด
บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด
112,831.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,985,300.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

2,996,074.90
2,977,275.00
83,299.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,889,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055020
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

54 ซื้อ BATTERY จานวน 2 รายการ (1400142709)

112,831.50

55 จ้างซ่อมกระเบื้องและทาสีห้องการเงิน ชั้น1 อาคาร
ท.106 กฟผ.ลาภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

172,805.00

172,805.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การ
ช่าง

172,591.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การ
ช่าง

172,591.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055071
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/8/2019

56 จ้างเหมาตัดแต่ง-ขุดล้อมต้นไม้บริเวณเหมืองแม่เมาะ
จานวน 1 งาน

388,410.00

388,410.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 24

363,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 24

363,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054970
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

57 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
เลขที่ 1000310291

475,000.00

470,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

463,999.99 บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

463,999.99 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160135
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

58 ซื้อ BEARING SPHERICAL จานวน 2 รายการ
(1400142475)

390,764.00

390,764.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส
พาร์

403,604.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส
พาร์

403,604.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160261
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

1,200,540.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สหลาปางก่อสร้าง

1,175,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024530
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้า กฟม-ช.
จานวน 1 งาน

60 ซื้อ SKIRT RUBBER จานวน 5 RL. (1400142656)

1,968,800.00 1,290,420.00 e-bidding ชูเกียรติรวมช่าง

243,425.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด สหลาปางก่อสร้าง
ช.กันตินันท์
243,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

1,175,000.00
1,877,123.20
243,425.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

83,299.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160095
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

243,425.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160210
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

61 จ้างสารวจความคิดเห็น ทัศนคติของประชาชนรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะและเหมืองแร่หินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
จานวน 1 งาน

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จากัด

497,550.00 บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จากัด

497,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055047
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/8/2019

62 จ้างเหมาปลูกต้นไม้พร้อมรดน้าหลังปลูก 5 รอบ
แปลงที่ 7-9 จานวน 3 รายการ

199,617.06

199,617.06 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 203

63,240.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 203

63,240.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055048
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 108

63,240.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 108

63,240.00

4120055052
2/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 193

60,078.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 193

60,078.00

4120055053
5/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

63 จ้างเหมาถางหญ้าป่าไม่ขนทิ้ง จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
467,376.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

467,376.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 198

74,880.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 198

74,880.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055054
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 144

68,160.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 144

68,160.00

4120055055
2/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 91

86,400.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 91

86,400.00

4120055056
30/7/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 130

75,840.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 130

75,840.00

4120055057
2/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 91

66,240.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 91

66,240.00

4120055058
7/8/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ตาบลนาสัก กลุ่มที่ 160

65,280.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ตาบลนาสัก กลุ่มที่ 160

65,280.00

4120055059
2/8/2019

64 จ้างเหมางานตีเส้น BIKE BOX บริเวณสามแยก 5
ศาล และงานตีเส้นจอดรถบรรทุกเถ้าลิกไนต์ บริเวณ
ลานจอดรถบรรทุกเถ้าลิกไนต์ลานหางฮุง
65 จ้างปูพื้นไม้ลามิเนต จานวน 203 ตารางเมตร

395,415.13

395,415.13 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นาภพ โรดไลน์

395,415.13 ห้างหุ้นส่วนจากัด นาภพ โรดไลน์

395,415.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055197
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

160,500.00

160,083.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง

171,595.90 ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.วัฒนะกิจก่อสร้าง

171,595.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054979
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

66 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Business Mindset สาหรับ
วิศวกร เลขที่ 1200134581

481,500.00

374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)
จากัด

355,775.00 บริษัท ลีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย)
จากัด

355,775.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055127
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

67 ซื้อ ARGON GAS และ NITROGEN GAS จานวน 2
รายการ (1000309545)

268,741.20

268,741.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียลแก๊ส
จากัด

68 จ้างรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถ จานวนที่นั่งไม่
น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่งนักเรียน
พื้นที่ กฟผ.กระบี่ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2562-30 เมษายน 2563

363,800.00

363,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร สิขวัตร

340,000.00 นายสมพร สิขวัตร

340,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024456
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

69 ซื้อ Automationdrive จานวน 6 SE. (1000308751)

436,560.00

436,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอสดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง จากัด

436,560.00 บริษัท ทีเอสดับบลิว เอ็นจิเนียร์ริ่ง จากัด

436,560.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160616
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

70 จ้างจัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ณ สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 7
กันยายน 2562 (งานเลขที่ หจจชสพ. (จ.) 16/2562)

4,700,000.00 4,418,670.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

71 ซื้อ ADAPTER POWER PLUG จานวน 2 รายการ
(1400141279)

113,420.00

บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
113,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จากัด

72 ซื้อTerminal Block And Accessories จานวน 9
รายการ (1000310214)

271,854.90

73 ซื้อสายไฟฟ้า THWA จานวน 2 รายการ
(1000309411)
74 ซื้อ SWITCH PULL 8-10A จานวน 10 EA.
(1400142708)

48,535.20 บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียลแก๊ส
จากัด

แบบ สขร.1

4,216,300.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

48,535.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160222
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

4,216,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055080
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

4,465,959.58
113,420.00 บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทค จากัด

112,350.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160425
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019

271,854.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

281,570.50 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

278,842.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160447
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

363,800.00

363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

360,055.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

360,055.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160446
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019

256,800.00

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

256,800.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

256,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160411
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

75 ซื้อ Split-Core Current Transformer จานวน 4
รายการ (1000309666)

166,929.63

166,929.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

76 ซื้อ LED String Light จานวน 1,500 SE.
(1000309855)

224,700.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเวย์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

224,700.00 บริษัท กรีนเวย์ คอร์ปอเรชั่น จากัด

224,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160418
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

77 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้น หบร-ช. และ หบข-ช. จานวน
1 งาน

261,080.00

261,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง ธีรภัทร

261,080.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง ธีรภัทร

256,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055050
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

78 จ้างเปลี่ยนลวดสลิงของลิฟต์โดยสารยี่ห้อ HITACHI
อาคาร ท.083 กฟผ. เลขที่ 1200134945

161,623.50

161,623.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

161,623.50 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

161,623.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120054983
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

79 ซื้อถังดับเพลิง จานวน 1 รายการ เลขที่ 1400142747

470,800.00

470,800.00 เฉพาะเจาะจง อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้

470,800.00 อินสตรัคชั่น ไฟร์แอนด์เซฟตี้

470,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160350
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

80 จ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ศึกษาดูงานการพัฒนา
โครงการพลังงานหมุนเวียน ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2562

2,200,000.00 2,139,498.17

81 จ้างเหมาซ่อมแซมสนามหญ้าบริเวณสวนเฉลิมพระ
เกียรติ จานวน 1 งาน

363,800.00

82 จ้างผลิตสายไฟชนิด Tough Rubber Cable ขนาด
35 sq.mm ความยาวรวม 2,295 เมตร

492,000.00

คัดเลือก

36,915.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

แบบ สขร.1

บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด

2,142,782.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

2,107,398.17

บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
363,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 167
491,621.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส.โพลีเมอร์(1989)จากัด

155,412.15 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160421
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/8/2019

2,107,398.17 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055200
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

2,357,113.70
340,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 167

340,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055174
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

491,621.13 บริษัท พี.พี.เอส.โพลีเมอร์(1989)จากัด

491,621.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055141
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

83 เช่าอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมระบบบันทึกติดตามข้อมูลการใช้รถยนต์

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
261,117.45

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

261,117.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

178,732.80 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

178,732.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002894
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/7/2019

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

11,170.80 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

11,170.80

3000002895
30/7/2019

บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

71,213.85 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

71,213.85

3000002896
30/7/2019

84 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร
และ โรงไฟฟ้าเขื่อนแควน้อยบารุงแดน

299,600.00

295,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จากัด

293,931.97 บริษัท ไทยพานิชวีดีโอ จากัด

293,864.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160649
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019

85 ซื้อ Pallet Truck ไฟฟ้า จานวน 1 รายการ เลขที่
1000311063

428,000.00

411,950.00 เฉพาะเจาะจง ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่

411,950.00 ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่

410,880.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160601
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

86 ซื้อ Pocket WiFi เเละ Data Sim จานวน 16 ชุด
(1000309485)

119,840.00

119,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางลาภู (ดิจิทาวน์) จากัด

117,528.80 บริษัท บางลาภู (ดิจิทาวน์) จากัด

117,528.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160456
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 8/8/2019

87 จ้างเหมาเช่าสุขาเคลื่อนที่ ในงาน Major Overhaul
NPO-C1

147,000.00

147,000.00 เฉพาะเจาะจง ออล เรนทัลส์

117,700.00 ออล เรนทัลส์

107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4130052142
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/8/2019

88 เช่าเต็นท์ในงาน Major Overhaul NPO-C1

175,600.00

175,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมเพื่อน

172,805.00 หจก.รวมเพื่อน

172,270.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055125
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/8/2019

317,148.00

หจก.วันธิชาก่อสร้าง
317,148.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
จากัด

175,688.65
317,148.00 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง
จากัด

89 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี กฟผ. 2561
ภาษาอังกฤษ เลขที่ 1200135243

317,148.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006541
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

90 จ้างเหมาถางหญ้าป่าพร้อมขนทิ้ง 90 ไร่
จานวน 1 งาน

143,487.00

143,487.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 110

134,100.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 110

134,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055203
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

91 จ้างงานจ้างซ่อมแซมและทาความสะอาดผ้าม่าน
บ้านพักรับรองพิเศษเขื่อนศรีนครินทร์

329,827.50

329,827.50 เฉพาะเจาะจง ยาหยี ม่านสวย

329,827.50 ยาหยี ม่านสวย

326,617.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055095
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2019

92 จ้างบริษัทภายนอกนาคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน
20,000,000.00 18,693,542.00
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และนวัตกรรมไฟฟ้า ณ
สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรสเปน
จานวน 2 ทริป รวมประมาณ 57 คน เลขที่ หจก.(จ.)
33/2562

คัดเลือก

บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จากัด 18,595,209.00 บริษัท วี ทราเวลเลอร์ จากัด

บริษัท เวกา ทัวร์ แอนด์ เทรเวิล จากัด

93 จ้างเหมาซ่อมแซมช่องลมระบายอากาศและพื้นชั้น
ดาดฟ้า อาคาร ท.100 กฟผ. สานักงานใหญ่
(1200135263)
94 จ้างซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน เลขที่ 102 สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงกาฬสินธุ์

495,000.00

95 ซื้อปั๊มน้าพร้อมมอเตอร์ ขนาด 15 HP ชนิดปั๊มเพลา
ลอย แมคคานิคอลซีล

107,000.00

96 จ้างซ่อม AC Measurement Standard Fluke
Model 5790A

482,570.00

338,800.00

บริษัท วี ทราเวลเลอร์ จากัด
490,667.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

338,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดคนรักงาน
สตรัคชั่น
95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีโดส จากัด

ศรีอู่ทอง
482,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัคเซส เกทเวย์ จากัด

18,520,309.00
18,704,316.90
490,300.27 บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

คอน

18,692,118.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055335
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

334,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดคนรักงาน
คอนสตรัคชั่น
95,123.00 บริษัท มีโดส จากัด

96,246.50
414,090.00 บริษัท ซัคเซส เกทเวย์ จากัด

490,300.27 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055180
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019
334,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055459
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019
94,588.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160933
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

414,090.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055148
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
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97 จ้างทากระจกสี่เหลี่ยม และกระจกสามเหลี่ยม
จานวน 3 รายการ (1400142504)

167,455.00

167,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชาลีตส์ อาคิเทคเจอร์ จากัด

167,455.00 บริษัท ชาลีตส์ อาคิเทคเจอร์ จากัด

167,455.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006546
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

98 จ้างทาอาหารกล่อง เพื่อใช้งานรับเสด็จ สาหรับวันที่
2-4 สิงหาคม 2562

267,500.00

267,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประทุม พิทักษ์

227,750.00 นางสาวประทุม พิทักษ์

227,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4130052110
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/8/2019

99 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
จานวน 1 งาน

306,020.00

306,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

306,020.00 บริษัทอินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

306,020.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055253
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 14/8/2019

100 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่า จานวน 1 งาน

414,625.00

414,625.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
จิเนียริ่ง

414,625.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริ่ง

414,625.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055259
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

101 จ้างติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบ PLC ที่ SUMP
1NW จานวน 1 งาน

497,871.00

497,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)
จากัด

493,270.00 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)
จากัด

493,270.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055263
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

102 จ้างซ่อมหัวลากจูงเครื่องจักร กฟผ.70-0095 เลขที่
1500156311

131,300.09

131,300.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

131,300.09 บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

131,300.09 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055123
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/8/2019

103 ซื้อยารักษาโรค จานวน 4 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400143110

500,000.00

499,980.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,980.21 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,980.21 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160510
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 7/8/2019

104 จ้างเหมาค่าของ ค่าแรงตัดแผ่น HDPE ตามแบบ
จานวน 1 งาน

416,230.00

416,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

359,520.00 บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

359,439.75 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055443
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

105 ซื้อ Hydraulic Torque Wrench Square Drive
3/4 นิ้ว With Electric Hydraulic Pump จานวน 1
SE (1000311691)

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

481,500.00 บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

471,870.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160897
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 16/8/2019

เอ็น
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106 จ้างบริการจัดอาหารบุฟเฟ่ จานวน 7 มื้อ

296,925.00

296,925.00 เฉพาะเจาะจง นางชูกิจ ขับสรา

137,000.00 นางชูกิจ ขับสรา

137,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4130052151
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/8/2019

107 ซื้อ Ruggedized PTZ IP Camera จานวน 1 SE
(1000311552)

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีมูนิคส์ จากัด

404,460.00 บริษัท อีมูนิคส์ จากัด

401,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161130
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

108 ซื้อชุดเจาะ Down The Hole Hammer ขนาด 6
นิ้ว และหัวเจาะขนาด 7 7/8 นิ้ว

223,309.00

223,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จากัด

223,309.00 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จากัด

223,309.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161056
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

109 จ้างซ่อมแซมโถงทางเดินอาคาร ท. 100 ชั้น 1-6
กฟผ. สานักงานใหญ่ (1200135480)

490,000.00

484,032.17 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

470,500.40 ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

470,500.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055330
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 29/8/2019

110 ซื้อเครื่องดูดโคลน จานวน 1 SE (1000310869)

481,500.00

366,552.49 เฉพาะเจาะจง เอเชียน ฟลูอิด อินโนเวชันส์

355,852.49 เอเชียน ฟลูอิด อินโนเวชันส์

355,852.49 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160791
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/8/2019

111 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
ขนาด 75 นิ้ว พร้อมขาแขวน จานวน 3 ชุด

225,000.01

200,881.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนี่ยน ดายี่
เจนซี่ แอนด์ อีเว้นท์

112 ซื้อ Servo Motor จานวน 5 EA. (1000311611)

483,105.00

บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จากัด
483,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

178,155.00
482,463.00 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

113 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Power BI จานวนผู้เข้าอบรม
35 คน สถานที่จัดอบรม อาคารนันทนาการ
สานักงานกลาง กฟผ. เลขที่ 1200135541

374,500.00

112,350.00 เฉพาะเจาะจง ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

112,350.00 ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

112,350.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055362
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

114 ซื้อ Degasser ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน
(Ion Chromatography)

160,335.76

160,335.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จากัด

160,335.76 บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จากัด

160,335.76 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161127
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

เอ

168,492.90 ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนี่ยน ดายี่
เจนซี่ แอนด์ อีเว้นท์

เอ

160,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160859
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

481,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160952
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019
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115 ซื้อ WIRE CORD จานวน 10,000 MR.
(1000311155)

235,400.00

235,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

224,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

214,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160937
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

116 จ้างจัดอบรมหลักสูตร IoT Telemetry to
Analytics เลขที่ 1200135544

492,200.00

175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จากัด

175,000.00 บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จากัด

175,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055252
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 16/8/2019

117 ซื้อวัสดุสาหรับงานขัด ตัด เจียรโลหะ
จานวน 6 รายการ

171,478.20

171,478.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรเจริญฮาร์ดแวร์ จากัด

171,478.20 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

152,346.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161213
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

118 จ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มขาเสา แนวสาย 115 kV
YL1-PTN ต้นที่ 25,29,30,31 และ 80 รวม 20 ขา

145,500.00

หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง
144,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

152,475.00
144,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

119 จ้างตัดเย็บพร้อมติดตั้งม่านบังแสง ชนิดทึบแสงแบบ
ม้วนเก็บได้สะดวก (จานวน 34 ชุด)

143,594.00

143,594.00 เฉพาะเจาะจง ดับบลิวดีผ้าม่าน

134,200.00 ดับบลิวดีผ้าม่าน

134,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055356
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

120 ซื้ออะไหล่เครื่องจักร จานวน 7 รายการ เลขที่
1500156536

199,379.52

199,379.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานซ่า-เฟล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

199,379.52 บริษัท ฮานซ่า-เฟล็กซ์ (ประเทศไทย)
จากัด

199,379.52 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160949
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/8/2019

121 จ้างทาเก้าอี้เอนกประสงค์พร้อมพิมพ์สกรีนตรา
สัญลักษณ์ กฟผ. จานวน 2 รายการ เลขที่
1200135527
122 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2 เพลา จานวน
6 คัน เลขที่ 1200135665

350,000.00

332,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด จากัด

332,500.00 บริษัท พลจักรอินเตอร์เทรด จากัด

332,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006560
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

167,340.00

167,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

167,340.00 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

167,340.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055315
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 15/8/2019

123 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข-รหัส กฟผ.70-0097
เลขที่ 1500156724

114,228.47

114,228.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

114,228.47 บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

114,228.47 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055321
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

144,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055256
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/8/2019
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กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

124 จ้างจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
ภาคใต้ เลขที่ 1200135762

500,000.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

467,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

467,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055320
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

125 จ้างจัดทาอาหารกลางวันสาหรับจัดเลี้ยงพนักงานที่จะ
เกษียณอายุ ปี 2562 เลขที่ 1200135704

180,000.00

167,717.15 เฉพาะเจาะจง นางจรีรัตน์ เบ็ญจาธิกุล

156,745.00 นางจรีรัตน์ เบ็ญจาธิกุล

156,745.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055412
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

126 จ้างซ่อมแซมสีรั้วบ้านพัก กฟผ.ลาภูรา ต.ลาภูรา อ.
ห้วยยอด จ.ตรัง

441,910.00

441,910.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์ มากแก้ว

412,000.00 นายสุวัฒน์ มากแก้ว

412,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055352
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/8/2019

127 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข-รหัส กฟผ.70-0099
เลขที่ 1500156907

207,672.13

207,672.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

207,672.13 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

207,672.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055349
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/8/2019

128 จ้างบริการทางวิชาการ หลักสูตร PR ยุคดิจิทัลและ
สื่อมวลชนสัมพันธ์ (รุ่นที่ 2) เลขที่ 1200135460

214,000.00

181,900.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

170,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

170,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055347
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

129 ซื้อ HYDRAULIC FLANGE SPREADER ขนาดไม่ต่า
กว่า 10 Tons จานวน 4 EA (1000312077)

342,400.00

329,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคป อินดัสเตรียล จากัด

256,800.00 บริษัท เคป อินดัสเตรียล จากัด

256,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161212
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

130 จ้างเหมาทาสีเสาวิทยุสื่อสารแบบ GUY ความสูง
ประมาณ 45 เมตร พร้อม Tray วางสาย 3 เมตร
บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงระนอง
131 จ้างทาเสื้อยืดคอกลมห้องเรียนสีเขียว เลขที่
1200135802

132,000.00

141,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

130,000.00 นางสาวเบ็ญจวรรณ ปรีชานุรักษ์

130,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055463
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/8/2019

150,000.00

148,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

148,944.00 บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

148,944.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006567
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

132 จ้างจัดทาสื่อ 2D Animation หลักสูตรเสริมสร้าง
ทักษะด้านดิจิทัลชุดที่ 1 เลขที่ 1200135374

214,000.00

99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

99,510.00 บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

99,510.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055415
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

133 จ้างเหมาติดฟิล์มกันความร้อนบริเวณห้อง Control
room อาคารโรงไฟฟ้า

144,450.00

144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทย ซี แซด ฟิล์ม จากัด

142,310.00 บริษัทไทย ซี แซด ฟิล์ม จากัด

142,310.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055492
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

134 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 3 เพลา จานวน
5 คัน เลขที่ 1200135824

135,450.00

135,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

135,450.00 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

135,450.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055387
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

135 ซื้อยารักษาโรคจานวน 9 รายการ เลขที1่ 400143533

500,000.00

499,856.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,856.03 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,856.03 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161119
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

136 จ้างเหมาบริการงานซ่อมบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น แผนก
บารุงรักษาทั่วไป เขื่อนศรีนครินทร์
137 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 3 เพลา จานวน
5 คัน บรรทุกตู้ Container ขนาด 40 ฟุต (ภายใน
บรรจุถังน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า) จานวน 5 ตู้
เลขที่ 1200135817

123,050.00

123,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุทธิณี (2002)

121,980.00 หจก.สุทธิณี (2002)

121,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055439
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/8/2019

122,500.00

122,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

122,500.00 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

122,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055394
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 21/8/2019

138 ซื้อยาระบายจานวน 1 รายการ และยารักษา
เบาหวานและน้าตาลในเลือดสูง จานวน 3 รายการ

379,101.00

379,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

379,101.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

379,101.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161172
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 22/8/2019

139 จ้างงานตรวจวัดคุณภาพน้า ตะกอนดิน ทรัพยากรดิน
และพืชผัก โครงการขยายกาลัง การผลิตโรงไฟฟ้า
ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 ถึง 7 ปี 2562

206,200.00

206,135.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง

160,007.80 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง

160,007.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055562
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

140 ซื้อ WHITE METAL WJ2 จานวน 500 กิโลกรัม
(1400142946)

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรกลภัณฑ์

352,565.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรกลภัณฑ์

352,565.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161188
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/8/2019

141 ซื้อชุดเครื่องมือ Ultrasonic flaw detector
(1000312424)

492,200.00

436,213.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จากัด

419,440.00 บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จากัด

419,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161335
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 29/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2562 - 31 สิงหำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กันยำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

142 ซื้อ Torque Wrench Sq.dr. 3/4 นิ้ว ขนาดใช้งาน
ครอบคลุม 80-450 NM. จานวน 4 EA
(1000311335)
143 ซื้อ Digital Specific Gravity Temperature
จานวน 1 SE (1000311936)

102,720.00

48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสพี เทค จากัด

48,449.60 บริษัท พีเอสพี เทค จากัด

48,449.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161358
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

107,000.00

96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย)
จากัด

96,300.00 บริษัท แอนตัน พาร์ (ประเทศไทย)
จากัด

96,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161464
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/8/2019

144 ซื้อยารักษาโรค จานวน 20 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400143735

500,000.00

472,443.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

472,443.26 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสต
รี้ จากัด

472,443.26 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161386
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 28/8/2019

