สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพร้อมค่าของ ค่าแรง และ
ค่าดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับงานก่อสร้าง
หลังคาคลุมตู้คอนเทนเนอร์

2

ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง และเลนส์ จานวน 5 รายการ
(1000300778)

3

ประกวดราคาซื้อระบบเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดันปานกลาง พร้อม Portable Skid Mounted
Added On จานวน 1 SE. (1000302218)

4

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมหลังคา
Metal Sheet อาคารโรงไฟฟ้า พื้นที่ 2,000 ตาราง
เมตร

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครน แบบรถ 10 ล้อ
แบบขับเคลื่อน (6x4) พร้อมเครนสลิง ขนาดไม่ต่า
กว่า 13.5 ตัน-เมตร (Spec.442604) จานวน 1 คัน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

676,240.00

634,347.42 e-bidding บริษัท ชัยวันทนา คอร์ปอเรชั่น จากัด

615,820.95 บริษัท เมก้า ซีวิล จากัด

174,410.00

บริษัท เมก้า ซีวิล จากัด
174,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด

578,541.40
135,248.00 บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด

6,420,000.00 6,072,250.00 e-bidding บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด

6,057,270.00 บริษัททีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ อีควิปเมนท์
(ประเทศไทย) จากัด
2,462,444.00 2,462,444.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ทิพย์ทวีบ้านและที่ดิน

6,066,900.00

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ปาริชาต 017 บิวท์
บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ชัยพัฒนศุภกิจ
5,029,000.00 4,790,000.00 e-bidding บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด

2,362,444.00
2,210,000.00
1,950,399.21
2,650,000.00
4,794,028.00 บริษัท ไฮโดรควิพ จากัด

บริษัท ไฮโดรควิพ จากัด

2,398,000.00 บริษัท เอส ซี บี เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

4,730,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

578,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024112
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/9/2019

135,248.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160782
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019
6,045,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009787
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

1,950,399.21 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024571
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

4,730,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009771
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่
6

7

8

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนน
3,210,000.00 3,189,884.00 e-bidding กิจการค้าร่วม โกลบอล เทล
ด้านตะวันออกของ MAIN DIVERSION จานวน 1 งาน

ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนระบบ ENERGY
METER อาคารบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน เหมืองแม่เมาะ
(แฟลตห้วยคิง) จานวน 1 งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสง
สว่างถนน ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ซื้อ BAR METAL จานวน 11 รายการ (1400142556)

10 จ้างงานสื่อนิทรรศการภายในอาคารเรือนไทย บริเวณ
เขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,604,380.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสดับเบิ้ลยูพี
อินเตอร์เทรด
หจก.เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง
ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
5,000,000.00 4,806,108.19 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

2,996,000.00

2,150,700.00 1,978,823.49 e-bidding ชูเกียรติรวมช่าง

1,840,318.81 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งพัฒนสิน
ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด
9

รำคำที่เสนอ

110,536.35

110,536.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาปาง ล.โลหะภัณฑ์

7,490,000.00 7,490,000.00

คัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,600,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024604
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

2,895,045.00
2,683,560.00
2,560,296.00
4,714,563.38 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

4,700,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024563
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019
1,819,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024560
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

1,972,375.79
1,826,487.86
1,819,000.00
99,817.09 หจก.ลาปาง ล.โลหะภัณฑ์

บริษัท ไร้ท์แมน จากัด

7,470,000.00 บริษัท ไร้ท์แมน จากัด

บริษัท เซียม เวอร์คส จากัด

7,490,000.00

99,817.09 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160934
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019
7,450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5130000583
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

11 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Fire Alarm
(สฟ.พิษณุโลก1,สฟ.ตาก,สฟ.แม่สอด,สฟ.สวรรคโลก
,สฟ.บางมูลนาก,สฟ.เชียงใหม่2,สฟ.เชียงใหม่3,สฟ.
เชียงราย และ สฟ.หล่มสัก) จานวน 9 สฟ.

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,284,450.00 2,284,450.00 e-bidding บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด

12 ประกวดราคาซื้อระบบสอบเทียบมาตรวัดพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อการซื้อขาย (Energy Meter Test System)

13 ซื้อโคมไฟ LED Street Light ขนาดไม่เกิน 110 วัตต์
จานวน 176 SE. (1000303659)

14 ซื้ออุปกรณ์ DC VOLTAGE TRANSDUCER,
WATTVAR TRANSDUCER, และ HOT LINE OIL
FILTER GAUGE สาหรับใช้ในงานบารุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จากัด
6,420,000.00 6,420,000.00 e-bidding บริษัท แอมพ์ทรอนอินสทรูเม็นทส์
(ประเทศไทย) จากัด

2,354,000.00 2,354,000.00

343,309.50

คัดเลือก

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,471,464.00 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)

1,510,133.80
3,990,000.00 บริษัท แอมพ์ทรอนอินสทรูเม็นทส์
(ประเทศไทย) จากัด
5,200,200.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด อินเตอร์ฟินิกซ์ เอ็น
เตอร์ไพรซ์

2,216,526.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จากัด

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,471,464.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009778
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/9/2019

1,673,266.00
1,699,160.00

บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จากัด

บริษัท เจ แคลร์ ไลท์ติ้ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง
343,309.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)

แบบ สขร.1

3,990,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009795
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

2,175,096.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009807
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

2,208,052.00
2,184,135.36
226,465.50 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)

226,465.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161523
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

116,844.00 บริษัท เจริญชัยอินเตอร์เทรด จากัด

116,844.00

4110161527
10/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

15 ซื้อถุงมือยางกันไฟฟ้าและถุงมือหนัง กองบารุงรักษา
สถานีไฟฟ้าแรงสูง
16 ประกวดราคาซื้องานปรับปรุง Generator Circuit
Breaker โรงไฟฟ้าเขื่อนน้าพุง หน่วยที่ 2

17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังพักน้า จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
141,240.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

141,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์ศิวเทพ

117,700.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด แชมป์ศิวเทพ

117,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161876
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

1,284,000.00 1,139,550.00 e-bidding บริษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)

1,102,100.00 บริษัท อาซีฟา จากัด (มหาชน)

1,049,670.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009768
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 3/9/2019

753,559.86

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซันไลท์ติ้ง 559
753,559.86 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่งพัฒนสิน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอส พี เจ
ก่อสร้าง
ชูเกียรติรวมช่าง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง
18 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อส่งน้า ขนาด 600
มม. SUMP 2NW จานวน 1 งาน

รำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

3,894,800.00 3,109,984.96 e-bidding บริษัท สุรสีห์ การโยธา จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด พีบีดี ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด เชียงใหม่เอกพัฒน์
คอนสตรัคชั่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีพีพ.ี เมาะหลวง
บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง

1,052,880.00
903,796.08 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

688,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024585
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

689,000.00
700,569.17
688,000.00
2,778,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พีบีดี ซัพพลาย

2,437,353.00
3,054,440.00
2,804,149.00
2,840,000.00

2,437,353.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024622
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคาร และ
ย้ายระบบไฟฟ้าภายนอกชั่วคราว บริเวณที่ทาการ
กบภ-ฟ.

20 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน EGAT Energy
Forum 2019 เลขที่ หปฟธ.(จ.)16/2562

21 ประกวดราคาซื้อจอ LED Full Color PH 3.9 และ
ชุดอุปกรณ์ควบคุมพร้อมติดตั้งใช้งาน

22 จ้างเหมาสารวจระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 15

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,500,000.00 1,195,639.45 e-bidding บริษัท ไทรันโน คอนสครัคชั่น จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

699,999.56 บริษัท ไทรันโน คอนสครัคชั่น จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด พลลภัส ก่อสร้าง 53

995,202.04

ห้างหุ้นส่วนจากัด พงษ์ชนะ เอ็นจิเนียริ่ง

947,857.36

2,900,000.00 2,780,000.00 e-bidding บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทชั่น จากัด 2,840,000.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

บริษัท มีระเคิล สเพล จากัด
บริษัทมาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
จากัด
บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด
1,899,250.00 1,899,250.00 e-bidding บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

2,698,914.50
2,738,408.20

บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัล
แทนท์ จากัด
บริษัท แซนดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็น
เตอร์ไพร์ส จากัด
280,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

1,890,159.28

280,000.00

2,779,967.00
1,886,467.78 บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์
ปอเรชั่น จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

699,999.56 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024543
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

2,779,967.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024576
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

1,860,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009779
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

1,690,000.00
280,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

280,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055702
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

23 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง OVERHEAD CRANE
ขนาด 10 ตัน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

3,210,000.00 2,790,025.00 e-bidding บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จากัด

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จากัด
(มหาชน)
เค.ซี.เค.เซอร์วิส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พรรัก แมชชีนเนอรี่

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,905,650.00 บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,905,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009798
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/9/2019

3,103,000.00
2,560,000.00
1,979,500.00

24 ซื้อทดแทนกล้องและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านไผ่

382,380.55

บริษัท สยามเครนคอนโทรล จากัด
382,380.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิก เทเลคอม จากัด

2,390,000.00
315,888.61 บริษัท คลิก เทเลคอม จากัด

25 ซื้อเครื่องตรวจจับฟ้าคะนอง จานวน 2 SE
(1000311087)

140,000.00

128,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวริเซฟ จากัด

107,000.00 บริษัท เวริเซฟ จากัด

107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161317
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/9/2019

26 จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นสนามฟุตบอล ที่ กฟผ.สนง.
หาดใหญ่

306,533.60

306,533.60 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเชียคอนสตรัคชั่น 2013(สตูล)

285,000.00 ร้าน เอเชียคอนสตรัคชั่น 2013(สตูล)

285,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055553
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

315,888.61 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161248
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

27 ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางเพื่อนา
คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงาน
ไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมจานวน 25 คน เข้าร่วมศึกษา
ดูงานด้านพลังงานและเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,070,000.00 1,004,500.00 e-bidding บริษัท เอ็น พี ไลเชอร์ จากัด

บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด
บริษัท สกาเดีย แอร์ เอ็กซ์เพรส จากัด

28 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย
ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ จานวน 3 รายการ
29 ประกวดราคาจ้างซ่อมตัวถังและเปลี่ยนอะไหล่
อุปกรณ์ รถบัสโดยสาร กฟผ. จานวน 3 คัน
30 ซื้อหัวจับแท่นกลึง 4 จับ ฟันอิสระ (4 jaw Chucks
Lathe Manual) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 SE
(1000311508)

493,400.08

บริษัท บูทีค เวเคชั่น จากัด
บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด
บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ลาซาลเล็กซ์ จากัด
บริษัท อะราวด์ เจอร์นี่ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดสบายใจทราเวล
บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จากัด
บริษัท หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์ จากัด
493,400.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

4,350,000.00 4,350,000.00 e-bidding บริษัท พานทองกลการ จากัด

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,154,250.00 บริษัท อะราวด์ เจอร์นี่ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

888,249.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024582
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

978,000.00
911,987.75
1,040,575.00
961,225.00
1,334,825.00
947,502.00
888,250.00
987,075.00
997,775.00
898,693.00
378,673.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด
4,303,000.00 บริษัท พานทองกลการ จากัด

497,550.00 บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จากัด

378,673.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160733
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019
4,290,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024579
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019
406,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161501
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

31 ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จานวน 2 รายการ เลขที่ 1000309891
32 ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. จานวน 33 คน ศึกษาดูงานหน่วยงานด้าน
โรงไฟฟ้า และระบบการจัดการ ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 19 กันยายน 2562

33 จ้างงานปรับปรุงบ้านดาหลา บ.113 - บ.114 จานวน
2 หลัง (งานปรับปรุงเพิ่มเติม)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
289,970.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

288,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จากัด

1,320,000.00 1,320,000.00 e-bidding บริษัท ท็อป ไทย ฮอลิเดย์ส จากัด

453,212.17

รำคำที่เสนอ

224,165.00 บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.คอมพิวเตอร์ จากัด

1,314,999.00 บริษัท ลาซาลเล็กซ์ จากัด

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จากัด
บริษัท บูทีค เวเคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัดสบายใจทราเวล
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์ แพลนนิ่ง จากัด

1,312,890.00

บริษัท โอเค 2561 จากัด
บริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส
(เชียงใหม่) จากัด
บริษัท เยส ออร์ โน จากัด
บริษัท พฤกษาแทรเวล จากัด
บริษัท อะราวด์ เจอร์นี่ จากัด
บริษัท หาดใหญ่เจอร์นี่ทัวร์ จากัด
บริษัท ลาซาลเล็กซ์ จากัด
บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

1,316,700.00
1,299,360.00

453,212.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟค โอเอ กรุ๊ป จากัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

224,165.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161230
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019
1,227,686.97 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024566
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

1,292,025.00
1,320,000.00
1,236,090.00
1,276,510.00

1,202,850.00
1,300,200.00
1,299,870.24
1,265,917.00
1,232,640.00
1,299,087.00
454,509.37 บริษัท เพอร์เฟค โอเอ กรุ๊ป จากัด

454,509.37 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055430
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

34 ซื้อ Spare Parts Relay เพื่อเปลี่ยนทดแทนของ 230
kV GIS ยี่ห้อ GEC ALSTHOM สฟ. หาดใหญ่ 2
จานวน 70 EA
35 ซื้อท่อ Inclinometer พร้อมข้อต่อ และ Bottom
cop จานวน 2 รายการ (1000311634)

461,384.00

461,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จากัด

456,890.00 บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จากัด

456,890.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161120
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

489,846.00

489,846.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด

489,846.00 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด

489,846.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161667
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

36 ซื้อสุขภัณฑ์สาหรับใช้ในห้องน้าอาคารโรงไฟฟ้า
เขื่อนวชิราลงกรณ จานวน 4 รายการ

191,369.50

191,369.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสีเซรามิค

200,545.82 ร้านบ้านสีเซรามิค

200,545.82 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161048
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

37 ซื้อปั้มแช่แบบไม่มีลูกลอย (Submersible Pump)
จานวน 1 รายการ (1100036777)

288,900.00

288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

288,900.00 บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย)
จากัด

288,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161280
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

38 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้าแบบ คสล. ตะแกรงปิดคู
ระบายน้า และงานซ่อมแซมเส้นจราจร บริเวณ กฟผ.
สานักงานบ้านดอน
39 เช่าพร้อมติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)
พร้อมอุปกรณ์ กับเครื่องจักรกล เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จานวน
6 รายการ รวม 10 คัน

201,500.00

215,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีเอส ซิสเต็มส์ เอ็น
จิเนียริ่ง

243,053.29 ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีเอส ซิสเต็มส์ เอ็น
จิเนียริ่ง

239,570.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055514
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 3/9/2019

160,500.00

149,195.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

126,155.14 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด

126,155.14 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002927
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/8/2019

998,332.44 ห้างหุ้นส่วนจากัด พลลภัส ก่อสร้าง 53

998,332.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024591
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/9/2019

40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้าบริเวณ
ร้านอาหารเฮือนภูแก้ว อาคาร ต.206

1,300,000.00 1,271,514.18 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด พลลภัส ก่อสร้าง 53

ห้างหุ้นส่วนจากัด พงษ์ชนะ เอ็นจิเนียริ่ง

41 ซื้อ BEARING SPHERICAL จานวน 6 SE.
(1400143304)

141,882.00

บริษัท สมบูรณ์ประกอบกิจ จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด วริทธิ์เทพ การช่าง
141,882.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส
พาร์ท

1,261,884.18
1,199,000.00
1,110,586.00
155,364.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส
พาร์ท

153,438.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161066
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

42 ซื้อ Spare Parts Selector Switch ของตู้ LCC และ
Circuit Breaker จานวน 4 รายการ เพื่อเปลี่ยน
ทดแทนของ 230 kV GIS ยี่ห้อ GEC ALSTHOM
สฟ.หาดใหญ่ 2 และ สฟ.ธนบุรีใต้

493,901.30

493,901.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรเมธากิจ จากัด

493,901.30 บริษัท ภัทรเมธากิจ จากัด

493,901.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161365
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 3/9/2019

43 ซื้อมอเตอร์เบรค ขนาด ED 301/12 (Hydraulic
Motor) จานวน 3 EA. (1000312434)

439,770.00

439,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

440,668.80 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

439,063.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161463
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/9/2019

44 ซื้อ BELT CLEANER จานวน 85 EA. (1400143300)

403,818.00

403,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

403,818.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

381,990.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161921
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

45 ซื้อ Motor Protection Relay with DC 500 V.
Insulation Resistance Measurement จานวน 15
SE. (1000312218)
46 จ้างเหมาถางป่าและตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดิน
สายไฟฟ้า จานวน 11 รายการ

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

489,525.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

488,722.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161456
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 3/9/2019

383,000.00

367,835.86 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

600,000.00 นายชินโชติ ดารงวัฒนสกุล

337,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055715
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 16/9/2019

430,000.00

นายประดิษฐ์ กล่อมตระกูล
นายชินโชติ ดารงวัฒนสกุล
404,910.43 เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน วะอินทร์

339,240.00
337,800.00
255,933.30 นายเลื่อน วะอินทร์

47 จ้างเหมาถางป่า และตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า จานวน 6 รายการ

นาย ฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์

48 จ้างเหมาฯ จัดนาผู้ปฏิบัติงานไปศึกษาดูงาน Seoul
International Invention Fair 2019 (SIIF2019) ณ
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

139,988.10

139,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จากัด

255,933.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055777
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

142,850.00 นาย ฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์

142,850.00

4120055780
17/9/2019

139,986.00 บริษัท มาลัยสยามทัวร์ จากัด

139,986.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055579
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

49 จ้างเหมาถางหญ้าไม่ขนทิ้ง 1 ครั้ง จานวน 4 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
244,816.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

244,816.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 151

57,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 151

57,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055833
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 100

57,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 100

57,200.00

4120055834
19/9/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 162

55,900.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 162

55,900.00

4120055835
20/9/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 127

58,500.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 127

58,500.00

4120055836
20/9/2019

50 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า ความยาว
370 เมตร บริเวณอ่างเก็บน้า South West จานวน
1 งาน
51 ซื้อโคมไฟส่องสว่าง ชนิด Flood Light LED จานวน
100 SE. (1000311708)

248,240.00

248,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ศักดิ์เจริญชัย คอน
สตรัคชั่น

241,820.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ศักดิ์เจริญชัย คอน
สตรัคชั่น

241,820.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055569
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

176,550.00

176,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

171,200.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

169,060.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161379
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

52 ซื้อ Multi-turn Electric Actuator for ON-OFF
จานวน 1 SE. (1000310693)

246,100.00

246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด
จากัด

246,100.00 บริษัท ซันนี่วาล์ว แอนด์ อินเตอร์เทรด
จากัด

246,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161480
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

53 ซื้อชุดโซ่ Spillage Conveyor จานวน 7 รายการ
(1000313192)

453,192.08

453,192.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

446,463.92 บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

446,463.92 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162027
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

54 ซื้อต่อสัญญาบารุงรักษาโปรแกรม Siemens NX
เลขที่ หซฟธ.(ซ.) 6/2562

535,000.00

491,253.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จากัด

491,253.64 บริษัท ดิจิตอล ดีไซน์ ออโตเมชั่น จากัด

491,253.64 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162192
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

55 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น ยี่ห้อ
STULZ เพื่อใช้งานห้อง Server ชั้น 2 อาคาร ท.102
สานักงานใหญ่ กฟผ.(เลขที่ใบเบิก 1000313225)

211,860.00

211,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์
จากัด

211,860.00 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์
จากัด

211,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161395
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

56 จ้างซ่อมเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จานวน 1
เครื่อง และเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซน ในบรรยากาศ
ทั่วไป จานวน 1 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนอะไหล่

111,905.95

111,905.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด

111,905.95 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด

111,905.95 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4160055532
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

57 ซื้อ True RMS Digital Multimeter With Wireless
Connection จานวน 7 EA (1000311657)

224,700.00

215,712.00 เฉพาะเจาะจง เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์

197,415.00 เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท์

197,413.93 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161368
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 3/9/2019

58 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Big Data Analysis วันที่ 9 13 กันยายน 2562 รวม 5 วัน ผู้เข้าอบรม จานวน
40 คน เลขที่ 1200136053
59 จ้างศึกษาผลตอบแทนการลงทุนทางสังคมโครงการ
CSR กฟผ. ปี 2562 เลขที่ 1200136038

321,000.00

267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอนเดติกส์ จากัด

267,500.00 บริษัท ควอนเดติกส์ จากัด

267,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055521
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

363,800.00

363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

358,450.00 บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท แอสเปค อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

358,450.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055515
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

60 จ้างผลิต และเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ผ่านรายการ
หนทางพารวย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD เลขที่
1200136079
61 ซื้อ ABSOLUTE ENCODER (PROFIBUS-DP)
จานวน 4 EA. (1000311705)

500,000.00

498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิลาวรรณ จากัด

498,620.00 บริษัท ณิลาวรรณ จากัด

492,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055684
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

117,614.40

117,614.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

117,614.40 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

117,614.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161782
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

62 จ้างเหมาทาสะพานทางเดินไม้ไผ่และตัดเย็บโคมผ้า
จานวน 1 งาน

130,540.00

130,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 52

122,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 52

122,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055830
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

63 จ้างจัดทาเว็บไซด์ และจัดจ้างเช่าจอแสดงผลงาน
สาหรับงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ครั้งที่ 34
ประจาปี 2562 สถานที่ สานักงานใหญ่ กฟผ.
จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 1200135690

500,000.00

482,570.00 เฉพาะเจาะจง บางกอก ครีเอทีฟ อีเว้นท์

482,570.00 บางกอก ครีเอทีฟ อีเว้นท์

482,570.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055616
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

64 จ้างเหมาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานซ่อมไหล่ทาง
ถนนบนสันเขื่อนฯ

428,000.00

406,760.05 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิศวกรรม

368,679.17 หจก.นครวิศวกรรม

368,679.17 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055740
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

65 จ้างทาอุปกรณ์กาจัดเศษอาหารและทาความสะอาด
ภาชนะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง สทรีมวอช (ประเทศไทย)

149,800.00 สทรีมวอช (ประเทศไทย)

146,590.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055615
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

66 จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-RAY
FLUORESCENE SPECTROMETER) จานวน 1 งาน

102,720.00

102,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

102,720.00 บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

102,720.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055622
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

67 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ จานวน 1 งาน

123,050.00

123,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 24

115,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 24

115,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055767
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

68 จ้างเหมาแก้ไขและปรับปรุงระบบจ่ายพัสดุอัตโนมัติ
CAROUSEL 1, 2 อาคารพัสดุ คลัง C แผนก หพมมห. จานวน 1 งาน
69 ซื้อ Charging unit for LTB-MD150 จานวน 3 EA

206,510.00

206,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)
จากัด

204,370.00 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย)
จากัด

204,370.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055631
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

499,797.00

499,797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จากัด

499,797.00 บริษัท เอบีบี จากัด

499,797.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161625
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

70 จ้างผลิตรางวัลงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน
ครั้งที่ 10

121,980.00

121,980.00 เฉพาะเจาะจง โล่ สองแคว

114,000.00 โล่ สองแคว

114,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4130052822
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

71 จ้างจัดทาร่มพับ 2 ตอน สีเหลืองลสับสีน้าเงิน ขนาด
20 นิ้ว จานวน 1,400 อัน เลขที่ 1200136168

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

149,800.00 บริษัท วี-ฮาร์โมนี่ จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006573
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

72 ซื้อยารักษาโรค จานวน 8 รายการ เลขที่
1400143807

130,000.00

129,342.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

129,342.58 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

129,342.58 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161491
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

73 ซื้อ Battery Analyzer จานวน 1 SE (1000311916)

235,400.00

203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเท็มส์ อินโนเวชั่น จากัด

179,760.00 บริษัท ไอเท็มส์ อินโนเวชั่น จากัด

179,760.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161868
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 16/9/2019

74 จ้างซ่อมรถเครน กฟผ.47-0125 กส. ทะเบียน
82-4315 นบ. ยี่ห้อ XCMG เลขที่ 1500157428

494,115.30

494,115.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

494,115.30 บริษัท ชูไก จากัด (มหาชน)

494,115.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055620
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

75 จ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ กฟผ.
ในงาน มหกรรมการแสดงผลงานที่คิดค้นหรือ
ประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจาปี 2562
เลขที่ 1200136260

300,000.00

290,826.00 เฉพาะเจาะจง นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

290,826.00 นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

290,826.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055669
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

76 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการระบบกล้อง
โทณทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการควบคุมและส่งภาพจากระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 1 ชุด (เลขที่
1000313597)

500,000.00

438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
จากัด

438,700.00 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
จากัด

438,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161923
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

77 จ้างเหมาดูแลและรักษาต้นไม้ใหญ่ ภายในบริเวณ
สานักงานใหญ่ กฟผ. ระยะเวลา 12 เดือน
(1200136222)
78 จ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ 50 ปี กฟผ.บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร ท.103 เลขที่ 1200136103

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

321,000.00 บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

321,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055646
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

130,000.00

126,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จากัด

126,902.00 บริษัท ส.ธนา ปริ้นท์ติ้ง จากัด

126,902.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055621
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 4/9/2019

79 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืชแนวสายส่ง 115
KV.TP-SRT STR.80-208

323,940.00

346,615.80 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

323,940.00 นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

323,940.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055683
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

80 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ เลขที่
1400143849

500,000.00

499,369.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,369.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,369.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161586
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

81 จ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
รูปแบบใหม่ เลขที่ 1200136272

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

149,800.00 บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006575
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

82 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน บสส.หาดใหญ่
เลขที่ 1685/5,9,18,22,23 จานวน 5 หลัง ที่ กฟผ.
สนง.หาดใหญ่
83 จ้างจัดทาซุ้มทางเข้า และบอร์ดแสดงผลงานสาหรับ
งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ครั้งที่ 34 ประจาปี
2562 เลขที่ 1200136302
84 เช่าเต็นท์ในการจัดวางปฏิทินและปฏิทินสมุดบันทึก
กฟผ. เลขที่1000313785

425,004.00

425,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มุไท

425,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มุไท

425,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055629
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 2/9/2019

500,000.00

211,325.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด แจ็ค โปรดักชั่น เฮ้าส์

211,325.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด แจ็ค โปรดักชั่น เฮ้าส์

211,325.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055672
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

120,000.00

120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

119,947.00 บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

119,947.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161873
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

85 จ้างทาลูกยางกันกระแทก RUBBER STOPPER
จานวน 32 EA.

218,964.80

218,964.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จากัด

218,964.80 บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จากัด

218,964.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006585
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

86 จ้างเหมา OVERHAUL PUMP จานวน 1 งาน

283,015.00

283,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จากัด

282,801.00 บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จากัด

282,801.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055770
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/9/2019

87 จ้างจัดงานเสวนาในโอกาสครบรอบ 50 ปี กฟผ.
เลขที่ 1200136383

150,000.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

149,800.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055662
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

88 จ้างเหมาทาสีหมายเลขเสาไฟฟ้าและข้อความ
แหล่งจ่ายไฟฟ้า บริเวณพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จานวน
1 งาน

229,515.00

229,515.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธรรมจักร์ เอ็นจิเนียริ่ง

229,515.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธรรมจักร์ เอ็นจิเนียริ่ง

229,515.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055781
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

89 จ้างงานต่อเติมชายคาชุดอลูมิเนียมคอมโพสิต อาคาร
ที่ทาการ เขื่อนท่าทุ่งนา (ท.302)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
224,700.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

204,783.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอบี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิล
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

197,839.81 บริษัท โอบี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิล
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

สมจินดา
499,810.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

214,000.00
499,810.27 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

197,839.81 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055942
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

90 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ เลขที่
1400143929

500,000.00

91 ซื้อ HYDRAULIC FLUID, PETROLEUM BASE 10
PKG. จานวน 10,000 LR. (1400144041)

454,750.00

454,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

449,400.00 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

449,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161848
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

92 ซื้อเหล็กทาโครงสร้าง จานวน 3 รายการ
(1500157125)

377,672.55

377,672.55 เฉพาะเจาะจง แสงทองสหกิจ

377,672.55 แสงทองสหกิจ

377,672.55 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162114
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

93 จ้างเหมาซ่อมแซมตีเส้นจราจรและเครื่องหมาย
จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาาสติก จานวน 1 งาน

167,669.00

167,669.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉุ่น-ริ้ว อุตสาหกรรม

167,000.00 หจก.ฉุ่น-ริ้ว อุตสาหกรรม

167,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055748
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

94 ซื้อ Magnetic mounting bases จานวน 18 EA
(1000311048)

157,932.00

157,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จากัด

142,138.80 บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จากัด

142,138.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161792
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 11/9/2019

95 ซื้อน้าดื่ม น้าใจ กฟผ.บรรจุขวด จานวน 2 รายการ
ใบเบิกเลขที่ 1000314137

500,000.00

499,733.87 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

499,733.87 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

499,733.87 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161780
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 5/9/2019

96 ซื้ออุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV ระบบโทรมาตรลุ่มน้า
แม่กลอง เขื่อนวชิราลงกรณ

119,854.02

119,854.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

97 ซื้อเสื้อยืดโปโลคอปกและแก้วน้าเก็บอุณหภูมิ จานวน
2 รายการ เลขที่ 1000313992

207,548.22

207,548.22 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

98,440.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด
207,548.22 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

499,810.27 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161759
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

98,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110160671
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019
207,548.22 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161865
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

98 จ้างหน่วยงานภายนอกจัดส่งปฏิทินและปฏิทินสมุด
บันทึก กฟผ. ประจาปี 2563 ในการจัดส่งให้
หน่วยงาน กฟผ. ภายในสานักงานใหญ่ กฟผ. เลขที่
1200136406

400,400.00

400,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

400,351.20 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

400,351.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055701
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 25/9/2019

99 จ้างจัดทาสื่อ 2D Animation ในหลักสูตร
เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล ชุดที่ 2 เลขที่
1200136131
100 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 115 kV.
YL2-NW Str.1-100 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง
จานวน 259 ไร่ สภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จานวน 175
ไร่ และสภาพพื้นที่ภูเขาป่าทึบ จานวน 191 ไร่

214,000.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

192,600.00 บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055717
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

309,358.40

309,358.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ ยูโซะ

289,120.00 นายอับดุลเลาะ ยูโซะ

289,120.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055705
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

101 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 115 kV.
YL1-NW Str.1-73 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง
จานวน 244 ไร่ สภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จานวน 27 ไร่
สภาพพื้นที่ภูเขาป่าทึบ จานวน 236 ไร่

264,729.00

264,729.00 เฉพาะเจาะจง นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

247,410.00 นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

247,410.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055707
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 6/9/2019

102 จ้างผลิตวีดิทัศน์ กิจการ กฟผ. (1200136407)

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟ้าเพียงดิน จากัด

497,550.00 บริษัท ฟ้าเพียงดิน จากัด

497,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055758
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

103 ซื้อ OIL LUBRICATING GEAR GL-5 SAE 90
จานวน 6,000 LR. (1400144083)

301,740.00

301,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

301,740.00 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

301,740.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162026
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 13/9/2019

104 จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สฟ.หลังสวน
(บ.101) บ้านเดี่ยวขนาด 2 ครอบครัว

225,000.00

240,750.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา กองเจริญ

225,000.00 นายยุทธนา กองเจริญ

225,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055837
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

105 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาด 6 ช่อง จานวน 1 หลัง
เลขที่ 1200135990

321,000.00

315,926.22 เฉพาะเจาะจง สมจินดา

314,907.10 สมจินดา

314,907.10 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055877
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

106 จ้างทากระเป๋าผ้าสปันบอนด์หนา 100 แกรม สีน้า
เงินสลับสีเหลือง จานวน 10,000 ใบ เลขที่
1200136403
107 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Artificial Intelligence and
Deep Learning เลขที่ 1200136566

214,000.00

214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จากัด

214,000.00 บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จากัด

214,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006587
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 19/9/2019

214,000.00

178,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

178,000.00 สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

178,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055790
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

108 ซื้อ COUPLING และ SEAL จานวน 2 รายการ
(1400143984)

248,903.40

248,903.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

219,435.60 บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

219,435.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162198
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/9/2019

109 จ้างทาบอร์ดนิทรรศการห้องเรียนสีเขียว เลขที่
1200136591

499,904.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

499,904.00 บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

499,904.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006590
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

110 จ้างเหมาบริการขนย้ายครุภัณฑ์ และเครื่องใช้
สานักงาน อาคาร ต.090 สานักงานใหญ่ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 1200136574

107,000.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมน มูฟ ครับ จากัด

100,000.00 บริษัท แมน มูฟ ครับ จากัด

100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055846
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

111 จ้างบารุงรักษาเครื่อง Laser Tracker ใช้งานในฝ่าย
โรงงานและอะไหล่

273,064.00

273,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มซี สตาร์ จากัด

273,064.00 บริษัท เอ็มซี สตาร์ จากัด

273,064.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055809
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/9/2019

112 ซื้อยารักษาโรค จานวน 4 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144159

500,000.00

432,836.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

432,836.40 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

432,836.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162058
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 23/9/2019

113 ซื้อยารักษาโรค จานวน 10 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144216

500,000.00

499,081.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,081.17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,081.17 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162067
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

114 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ เลขที่
1400144206

240,000.00

235,228.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)

235,228.80 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)

235,228.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162093
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 17/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

115 จ้างทาสีกันซึมหลังคาอาคาร ท.074 ใบสอบราคา
เลขที่ 2000419296

183,110.94

183,110.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท นนท์ 18 จากัด

178,582.47 บริษัท นนท์ 18 จากัด

178,582.47 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055885
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 18/9/2019

116 จ้างผลิตและติดตั้งน้าพุชนิดทุ่นลอย เลขที่
1200136713

500,000.00

493,799.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันเซีย วอเตอร์ จากัด

486,850.00 บริษัท ฮันเซีย วอเตอร์ จากัด

486,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055981
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/9/2019

117 ซื้อ Ball Valve ขนาด 2-1/2 นิ้ว จานวน 50 EA.
(1000314305)

133,750.00

133,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มั่งมีพาณิชย์

133,750.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มั่งมีพาณิชย์

133,215.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162347
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 27/9/2019

118 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสายส่ง 115 KV.
PN2-TP ระหว่างเสาไฟฟ้าต้นที่ 68-160 จานวน 800
ไร่
119 จ้างเหมาจัดทาแผ่นฟลอร์ จานวน 40 แผ่น เลขที่
1200136813

182,800.00

195,596.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

182,800.00 นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

182,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055946
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/9/2019

188,320.00

188,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

184,896.00 บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

184,896.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055904
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

120 ซื้อต้นกล้าพิทูเนียร์ ต้นกล้าแพงพวย จานวน 5
รายการ

151,619.00

151,619.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ์เฟลอ

150,870.00 ฟีนิกซ์เฟลอ

149,586.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162318
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 20/9/2019

121 ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ จานวน 8
ชุด เลขที่ 1000314977

428,000.00

400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

400,000.00 บริษัทยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162336
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 24/9/2019

122 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 230 kV.
PU-HY2 Str.127-224 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง
จานวน 843 ไร่
123 ซื้อเครื่องออกแบบพิมพ์และตัดสติกเกอร์
(1000311793)

166,871.85

166,871.85 เฉพาะเจาะจง นายพยง สังสุวรรณ์

155,955.00 นายพยง สังสุวรรณ์

155,955.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056000
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 26/9/2019

181,900.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จากัด

161,551.28 บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จากัด

161,551.28 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162404
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 30/9/2019

