สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่
1

2

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาฯ ติดตั้งและ
ทดสอบระบบจอแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพระนครใต้

ประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้าชนิด SHD-GC 2AWG.
จานวน 500 MR. (1000305293)

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้าประปา
และระบบดับเพลิง ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมบาง
ปะกง

4

ประกวดราคาจ้างเหมาเจาะสารวจวิศวกรรมธรณี
เหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

6,500,000.00 6,108,829.05 e-bidding บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จากัด

4,639,650.00 บริษัท ซีวิค มีเดีย จากัด

บริษัท ซีวิค มีเดีย จากัด
บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จากัด
บริษัท โอแอลอีดี จากัด
2,140,000.00 2,140,000.00 e-bidding บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

3,438,229.05
5,280,000.00
4,185,866.56
2,011,600.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรกลภัณฑ์
บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จากัด
51,895,000.00 37,225,410.92 e-bidding บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จากัด

บริษัท นีโอเวชั่น จากัด
9,630,000.00 9,629,572.00 e-bidding บริษัท ธนธรณี จากัด

ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิยนต์
บริษัท แอซเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส
จากัด
บริษัท พี.เอส.ที.กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จากัด

1,321,450.00
2,100,000.00
1,594,300.00
41,870,293.72 บริษัท นีโอเวชั่น จากัด

36,096,200.02
6,259,500.00 บริษัท ธนธรณี จากัด

8,084,920.00
7,958,660.00
7,628,779.00
8,136,708.00
9,455,960.00

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,438,229.05 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024648
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

2,006,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009816
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

36,058,999.97 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024630
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

6,259,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024638
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่
5

6

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาฯ งานปรับปรุง
แฟลตที่พัก ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จานวน 4
รายการ ประกอบด้วย
รายการที่ 1 งานปรับปรุงแฟลตหมายเลข 1, 3
รายการที่ 2 งานปรับปรุงแฟลตหมายเลข 2, 4
รายการที่ 3 งานปรับปรุงแฟลตหมายเลข 5, 6
รายการที่ 4 งานปรับปรุงแฟลตหมายเลข 7, 8
บริเวณศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกวดราคาซื้อ Wear Resistant Steel Plate
ขนาด (5x10 FT) จานวน 1 รายการ (1400141382)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

85,600,000.00 85,416,792.24 e-bidding บริษัท วีเทค เดคคอร์ จากัด

561,750.00

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

74,594,588.63 บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จากัด

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จากัด
บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จากัด
บริษัท สินการช่าง จากัด
บริษัท พรหมโยธาการระยอง(1993)
จากัด
บริษัท ยูทิลิตี้ พลัส จากัด
บริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ศักดิ์เสรี ก่อสร้าง
ช.รุ่งโรจน์
561,750.00 e-bidding บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด

69,500,000.00
83,101,065.23
83,032,000.00
78,594,903.99

บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด
บริษัท วอลชาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จากัด
บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

552,922.50

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

69,500,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024649
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

75,777,400.00
80,736,820.92
79,210,275.92
77,999,790.00
520,020.00 บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด

938,925.00
555,000.00
738,300.00

520,020.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009820
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่
7

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย
สายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ สาหรับระบบ
เครือข่าย ระบบโทรคมนาคม สานักงานกลาง
สานักงานไทรน้อย พร้อมรับประกัน 1 ปี และงาน
ให้บริการบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

32,855,581.00 32,533,398.71 e-bidding บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

21,396,175.82 บริษัท ยูนิเวอร์แซล อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

21,396,175.82 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009827
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จากัด
26,455,750.00
บริษัท คอมเนท จากัด
24,020,430.54
บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จากัด 18,233,672.05
8

ซื้อ PC Macintosh จานวน 1 SE (1000299914)

9

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจสาหรับระบบ
Digital Substation จานวน 20 SET

10 ซื้อสายไฟฟ้า จานวน 5 รายการ (1000311285)

11 ซื้อ Slewing Bearing เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร
Reclaimer No.5 จานวน 1 SE. (1500156022)

171,200.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
จากัด

1,321,450.00 1,203,429.00 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จากัด

418,370.00

บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
418,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

12,500,000.00 11,919,800.00

คัดเลือก

บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล
โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด

171,000.00 บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
จากัด

171,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161874
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/2/2019

959,576.00 บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)

1,108,092.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009839
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/10/2019

1,108,198.47
346,573.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

13,054,000.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 10,849,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009837
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด 10,849,800.00
บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

346,573.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110161666
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

12,073,880.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12 ประกวดราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง อาคาร
ควบคุม อปล. จานวน 36 รายการ

13 ซื้อ AC Measurement Standard จานวน 1 SE
เลขที่ หซฟธ.(ซ.)5/2562

14 ประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ชุด
ควบคุมระบบไฟฟ้า MAIN DISTRIBUTION BOARD
(MDB.) อาคาร 300 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

5,350,000.00 5,157,400.00 e-bidding บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จากัด

3,210,000.00 3,159,315.06

คัดเลือก

บริษัท ร้อกเวิธ จากัด (มหาชน)
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์
จากัด
บริษัท เวิร์คสเคพ จากัด
บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จากัด
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน)
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จากัด

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จากัด
1,800,000.00 1,467,719.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ซันไลท์ติ้ง 559

บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จากัด
15 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้า แผนกบารุงรักษาเครื่องกล
โรงไฟฟ้าน้าพอง

100,800.00

100,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ ทูล จากัด

หจก.วันธิชาก่อสร้าง

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,650,000.00 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,650,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009865
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

4,909,654.82
2,662,802.00
4,223,461.20
4,470,000.00
4,572,100.00
2,642,900.00 บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จากัด

2,269,470.00
1,230,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ซันไลท์ติ้ง 559

2,269,470.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009826
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/11/2019

1,230,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024666
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

1,250,000.00
1,340,000.00
1,379,230.00
73,830.00 บริษัท วิคตอรี่ ทูล จากัด

85,600.00

73,830.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055872
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

16 จ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อศึกษาดูงานระบบ
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 14- 19 ตุลาคม 2562 เลขที่ หจก.(จ.)
37/2562

17 ซื้อ Solenoid Control Valve ขนาด 100 mm.
และ Pressure Reducing Valve ขนาด 150 mm.
จานวน 2 รายการ (1000313184)
18 ซื้อ Standard Gas Calibration Sulfur Dioxide
(So2)
19 ซื้อ 3D Scanner พร้อม Special Notebook use
for 3D Scanner จานวน 1 ชุด เลขที่ หซฟธ.(ซ.)
3/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

3,000,000.00 2,445,506.40

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

488,990.00

บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
488,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีอาร์ ซัพพลาย

674,100.00

674,100.00

คัดเลือก

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด

3,210,000.00 3,130,820.00

คัดเลือก

บริษัท โพรล็อก กรุ๊ป จากัด

20 จ้างซ่อม GENERATOR พร้อมตู้ CONTROL จานวน
1 งาน

140,170.00

บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จากัด
บริษัท เดอะ โซลิส จากัด
140,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จากัด

21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผนังชั้น 8 อาคาร
ต.090 บริเวณสานักงานใหญ่ กฟผ.

810,000.00

805,070.77 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,404,290.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,401,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055898
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

2,442,810.00
478,825.00 หจก. ทีทีอาร์ ซัพพลาย

474,010.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162122
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/2/2019

693,360.00 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด

674,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009868
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

3,199,000.00 บริษัท เดอะ โซลิส จากัด

3,180,000.00
3,098,000.00
140,170.00 บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จากัด

744,865.00 บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จากัด

บริษัท นวธรโยธา จากัด
บริษัท โซลิด ดีไซน์ จากัด
บริษัท สุขทรรศน์ จากัด
บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จากัด

685,000.00
770,626.63
739,572.50
648,068.63

บริษัท นครอินทร์วัฒนาจากัด

760,000.00

3,098,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009855
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

140,170.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055775
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019
648,068.42 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024652
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

22 จ้างเหมาถางป่าและตัดฟันต้นไม้ในแนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี้
1.สายส่ง
230 เควี.แม่เมาะ4-พิษณุโลก2
จานวน 71
ช่วง
2.สายส่ง
115 เควี.แพร่-น่าน จานวน 59 ช่วง

23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบดูดอากาศและ
กลิ่น อาคาร ต.0019 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) สานักงานไทรน้อย เลขที่ หปฟธ.(จ.)
19/2562

24 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบให้น้า สนาม
กอล์ฟ จานวน 1 งาน
25 ซื้ออะไหล่ TEREX จานวน 10 รายการ
(1400143982)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
450,000.00

548,910.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

139,100.00

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

97,350.00 นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

97,350.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056030
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

นาย ฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์

276,900.00 นาย ฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์

276,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056033
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

533,488.01 บริษัท เค แอนด์ พี ซินเซียริตี้ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

499,155.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024667
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/30/2019

548,396.40 e-bidding บริษัท คลิก เทเลคอม จากัด

248,229.30 เฉพาะเจาะจง ลาปางพาร์ทซัพพลาย

บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

26 จ้างติดตั้งผ้าม่าน อาคารคชสารหิรัญ จานวน 1 งาน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

394,955.72 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

บริษัท ไอ เจ ซี เทคโนโลยี จากัด
บริษัท เค แอนด์ พี ซินเซียริตี้ เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด
4,622,400.00 4,367,419.00 e-bidding หจก.รอยเตอร์ เอนจิเนียริ่ง

248,229.30

รำคำที่เสนอ

แบบสขร.1

74,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ยากัตซิงห์ ลาปาง

548,910.00
499,155.00
2,887,500.00 หจก.รอยเตอร์ เอนจิเนียริ่ง

233,570.30 ลาปางพาร์ทซัพพลาย

2,887,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024682
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019
233,570.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162174
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

14,637.60 บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

14,637.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162177
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

74,258.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยากัตซิงห์ ลาปาง

74,258.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056161
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/10/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

27 ซื้ออุปกรณ์ MCB และ Overload Relay ของตู้ LCC
230 kV GIS จานวน 10 รายการ

107,010.70

107,010.70 เฉพาะเจาะจง แสงทองเจริญกิจการไฟฟ้า

100,729.80 แสงทองเจริญกิจการไฟฟ้า

100,729.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162535
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

28 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารที่ทาการ
เหมืองแม่เมาะ จานวน 533 เครื่อง

374,000.00

374,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี้ เซอร์วิส จากัด

387,550.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี้ เซอร์วิส จากัด

387,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055992
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

29 ประกวดราคาจ้างวางสื่อโฆษณาสื่อสาร 50 ปี กฟผ.
ผ่านสื่อนอกบ้าน

30 ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The
International Trade Fair-Ideas, Inventions and
New Products (iENA 2019)

1,500,000.00 1,472,000.00 e-bidding บริษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน)

1,470,180.00 บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จากัด

บริษัท วีเซียม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท โนวาอินเตอร์ แอ็ด จากัด
4,300,000.00 4,748,203.38 e-bidding บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด

1,399,993.35
914,850.00
3,899,080.00 บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด

บริษัท เอ พลัส แอ๊คติเวชั่น จากัด
บริษัท อะราวด์ เจอร์นี่ จากัด
บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จากัด

31 จ้างเหมาประดับไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนเฉลิม
พระเกียรติ จานวน 1 งาน

471,404.55

บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จากัด
471,404.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

914,850.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024642
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

3,887,203.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024664
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

4,087,400.00
3,766,000.00
4,737,104.00
3,424,000.00
463,203.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

463,203.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056144
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

32 จ้างเหมาถางป่าและตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี้
1.สายส่ง
115 เควี.แพร่-แม่เมาะ3 จานวน 70 ช่วง 2.สายส่ง
115 เควี.ลาปาง2-ห้างฉัตร
จานวน 39
ช่วง
3.สายส่ง
115 เควี.ห้างฉัตร-ลาพูน2
จานวน 61
ช่วง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
377,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

343,252.92 เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน วะอินทร์

นาย สมาน เรือนอินทร์

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

277,391.08 นายเลื่อน วะอินทร์

75,114.00 นาย สมาน เรือนอินทร์

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

277,391.08 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056054
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

75,114.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056055
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

33 ซื้อโคลนผงอินทรียโ์ พลีเมอร์ จานวน 500 KG.
(1000314370)

391,620.00

391,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

391,620.00 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

391,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162623
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

34 จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตน้าและเปลี่ยน
สารกรอง ที่ กฟผ.สนง.หาดใหญ่

221,159.37

221,159.37 เฉพาะเจาะจง เคเจวอเตอร์เทค

198,500.00 เคเจวอเตอร์เทค

198,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056085
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

35 จ้างเหมาค่าของพร้อมค่าแรงจัดทาพระบรมฉายา
ลักษณ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 จุด เป็น
จานวน 1 งาน
36 จ้างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่อ่าวไผ่ กฟผ.
ตาบลสุรศักดิ์และตาบลศุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
37 จ้างจัดทาร้านกาชาด กฟผ. ประจาปี 2562 เลขที่
หจก.(จ.) 38/2562

500,000.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

497,550.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

497,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056102
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

500,000.00

499,772.68 เฉพาะเจาะจง นายสุชัยพร ทองรงค์

467,000.00 นายสุชัยพร ทองรงค์

467,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056024
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/2/2019

38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุง Side Slope
และซ่อมถนนสันเขื่อนบริเวณด้านนอกอ่างเก็บน้า
หน้าอาคารสราญนที จานวน 1 งาน

3,400,000.00 3,349,100.00

คัดเลือก

ห้างหุ้นส่วนจากัด แจ็ค โปรดักชั่น เฮ้าส์

3,397,036.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด แจ็ค โปรดักชั่น เฮ้าส์

3,300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056191
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

1,200,000.00 1,154,670.08 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

829,529.06 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

829,529.06 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024665
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 ซื้อยางนอก-ยางใน ขนาด 11.00 R20-16PLY ดอก
ผสม พร้อมยางรอง จานวน 34 ชุด เลขที่
1500158236/37/38
40 ซื้อ BEARING จานวน 3 รายการ (1000314096)

41 จ้างบารุงรักษาลิฟต์ ชินด์เล่อร์ อาคาร ท.103
สานักงานใหญ่ กฟผ. เลขที่ หจก.(จ.)39/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

367,000.00

365,982.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จากัด

365,982.80 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จากัด

365,982.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162406
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/2/2019

126,260.00

126,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

125,404.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

125,404.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162539
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

7,150,000.00 7,144,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จากัด

7,144,390.00 บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จากัด

7,094,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000002947
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 9/23/2019

42 จ้างทาสี เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา อาคารไดร์ฟกอล์ฟ
จานวน 1 งาน

455,820.00

455,820.00 เฉพาะเจาะจง ซี.เจ.เอ็น.เพาเวอร์ ซัพพลาย

452,390.49 ซี.เจ.เอ็น.เพาเวอร์ ซัพพลาย

451,540.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056172
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/10/2019

43 จ้างทาท่อลม AIR LIFT เพื่อใช้งานทดสอบปริมาณน้า
ในหลุมน้าบาดาลและเกร้าท์ซีเมนต์ หลุมเจาะ
จานวน 100 EA.
44 ซื้อ BEARING จานวน 6 รายการ (1400143479)

262,150.00

262,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

262,150.00 บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

262,150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056177
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

263,808.50

263,808.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

263,808.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

263,808.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162611
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

45 จ้างซ่อมแซมผนังและอาคาร ท.1003 จานวน 1 งาน

161,570.00

161,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จันทราช 26

158,170.10 หจก. จันทราช 26

158,170.10 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056195
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

46 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศบ้านรับรองเหมือง
อาคารนันทนาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
ที่ทาการบริเวณรอบบ่อเหมือง และตู้ CONTAINER
จานวน 524 เครื่อง

380,000.00

380,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอส อิควิพเม้นท์

409,695.51 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็ม เอส อิควิพเม้นท์

380,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056034
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

47 ซื้อ BATTERY จานวน 2 รายการ (1400144259)

102,013.80

102,013.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

102,013.80 ห้างหุ้นส่วนจากัด มิตรดีเซลเซ็คปั้ม

102,013.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162328
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

48 ซื้ออะไหล่ชุดสาธิตฯ เพื่อใช้ในห้องเรียนสีเขียว เลขที่
1000314168

142,952.00

142,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

139,742.00 บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

139,742.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162373
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

20 จ้างซ่อม GENERATOR พร้อมตู้ CONTROL จานวน
1 งาน

129,470.00

129,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จากัด

129,470.00 บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จากัด

129,470.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056094
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

50 จ้างซ่อมเครื่องจั
่ กร หมายเลข-รหัส กฟผ.70-0078
เลขที่ 1500158390

207,497.78

207,497.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

207,497.78 บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

207,497.78 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055914
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

51 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค สาหรับบรรจุถุงยังชีพ
จานวน 1,428 ชุด เลขที่ 1000315045

500,000.00

499,795.72 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

499,795.72 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

499,795.72 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162310
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

52 จ้างซ่อม TRANSFORMER ขนาด 3000 KVA.
จานวน 1 งาน

224,700.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จากัด

224,165.00 บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จากัด

224,165.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056092
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

53 จ้างทาโครงเบรค ขนาด 630 มิลลิเมตร จานวน 2 SE.

105,930.00

105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด

105,930.00 บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด

105,930.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006609
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

54 ซื้อ PAIR TAPER ROLLER BEARING และ OIL
SEAL จานวน 2 รายการ (1500158186)

118,877.00

118,877.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

118,877.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

118,877.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162648
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

55 ซื้อ Motor Brake Ed301/12 จานวน 2 EA.
(1000314729)

293,180.00

293,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

293,779.20 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

293,180.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162647
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

56 ซื้อเปลือกถั่ว, เปลือกมะพร้าวสับ และแกลบเก่า
จานวน 3 รายการ (1000314750)

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง

141,000.00 นาง มลฑา ใจกว้าง

141,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162571
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

57 จ้างซ่อมรถ BUS ยี่ห้อ DAEWOO หมายเลข กฟผ.
03-0884 ทะเบียน 40-1757 เลขที่ 1500158311

240,750.00

240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงเจริญบัส บอดี้ จากัด

240,750.00 บริษัท จงเจริญบัส บอดี้ จากัด

240,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055996
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

58 จ้างเหมาเปลี่ยนหญ้ากรีน จานวน 1 งาน

408,740.00

408,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 118

382,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 118

382,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056364
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

59 จ้างจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนางานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาพื้นฐาน Programing Java Scrip,
PhP and Python (งานเลขที่ 1200136746)

139,100.00

139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 3ดีบี เทคโนโลยี จากัด

139,100.00 บริษัท 3ดีบี เทคโนโลยี จากัด

139,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056114
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

60 จ้างจัดทาสื่อ 2 D Animation หลักสูตรเสริมสร้าง
ทักษะด้านดิจิทัล ชุดที่ 3 เลขที่ 1200136927

267,500.00

266,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

266,430.00 บริษัท วิว มีเดีย สตูดิโอ จากัด

266,430.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055985
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/2/2019

61 จ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบลงเวลาทางาน
ประจาปี 2562 (1200136852)

450,000.00

449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนติกพลัส จากัด

449,400.00 บริษัท เจนเนติกพลัส จากัด

449,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056110
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

62 จ้างเหมาซ่อมระบบกรองน้าดื่ม Reverse Osmosis
(RO) อาคาร ท.102 เลขที่ 1200136925

150,000.00

145,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรีท เคมิคอล จากัด

139,100.00 บริษัท ทรีท เคมิคอล จากัด

139,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055988
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

63 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงสาหรับ Rope
Access (1000311767)

192,600.00

166,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จากัด

166,748.80 บริษัท พี.ที.เค.อีควิปเม้นท์ จากัด

166,748.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162547
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

64 จ้างซ่อมเครื่องจักรหัวลากจูง หมายเลข-รหัส กฟผ.
70-0102 เลขที่ 1500155175

310,772.94

310,772.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย ทรัค จากัด

310,772.94 บริษัท เอเชีย ทรัค จากัด

310,772.94 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120055998
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

65 ซื้อยารักษาโรค จานวน 8 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144315

500,000.00

499,962.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,962.85 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,962.85 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162417
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

66 จ้างแก้ไขฝ้าเพดานอาคาร Administration ใบสอบ
ราคาเลขที่ 2000422402

499,686.79

499,686.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ สเทท จากัด

499,686.79 บริษัท แอร์ สเทท จากัด

499,686.79 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056233
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

67 จ้างประเมินมูลค่าราคาตลาดปัจจุบันและสภาพของ
พัสดุสารองคลังและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าที่หมดความ
จาเป็นในการใช้งาน

267,500.00

267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แทนท์ส จากัด

117,700.00 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แทนท์ส จากัด

117,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056266
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

117,700.00 บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศ
ไทย) จากัด

117,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056273
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

68 ซื้อยารักษาโรค จานวน 6 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144467

500,000.00

499,741.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,741.36 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,741.36 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162434
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

69 จ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ
ภายในสานักงานใหญ่ กฟผ. ประจาปี 2562
(1200136719)
70 จ้างจัดทาหมวกแก๊ปทรง 6 ชิ้น ผ้าลีไวท์สีเหลือง
จานวน 5,000 ใบ เลขที่ 1200137038

492,200.00

492,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ ที เทคนิคอล ซิสเต็ม
จากัด

492,200.00 บริษัท พี แอนด์ ที เทคนิคอล ซิสเต็ม
จากัด

492,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056062
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

320,000.00

310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยงเจริญเท็กซ์ไทล์จากัด

310,300.00 บริษัท ยงเจริญเท็กซ์ไทล์จากัด

310,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006603
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

71 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 3 เพลา จานวน
6 คัน บรรทุกลูกปูน, SUPPORT จาก โรงไฟฟ้า
เขื่อนลาตะคอง จ.นครราชสีมา นาส่ง โรงไฟฟ้าเขื่อน
ภูมิพล จ.ตาก เลขที่ 1200137092

152,460.00

152,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์เอส ทรานส์ เซอร์วิส
จากัด

152,460.00 บริษัท พีแอนด์เอส ทรานส์ เซอร์วิส
จากัด

152,460.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056020
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

72 จ้างทาโรงเรือนสาหรับปลูกพืชเกษตรอินทรียแ์ บบ
ครบวงจร จานวน 7 โรงเรือน เลขที่ 1200136960

500,000.00

497,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโน ไพร์ม(ไทยแลนด์) จากัด

464,485.00 บริษัท อินโน ไพร์ม(ไทยแลนด์) จากัด

464,485.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056107
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

73 จ้างผลิต LINE Big Sticker (Sponsored Sticker)
เลขที่ 1200137035

200,000.00

160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จากัด

160,500.00 บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จากัด

160,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056037
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

74 จ้างบาบัด กาจัด ตะกอนน้ามันดีเซล Euro IV
ปนเปื้อนตะกอนน้ามันเตา ชนิดที่ 2 (Sulfur 2%)
จานวนประมาณ 90 ตัน
75 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กม้วนอาคารโรงงานซ่อม
หม้อแปลงบางพลี อาคาร ท.001 เลขที่ 1200137005

288,900.00

288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จตุพร รีไซเคิล จากัด

288,900.00 บริษัท จตุพร รีไซเคิล จากัด

288,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056225
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

490,000.00

398,390.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

374,957.96 บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

374,957.96 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056045
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/7/2019

76 ซื้ออะไหล่ของเครื่อง Thermal Spray System
จานวน 9 รายการ (1000314588)

341,330.00

341,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

341,330.00 บริษัท ออเธนทิค เท็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
จากัด

341,330.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162735
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/10/2019

77 ซื้อเครื่องตรวจวัดแก๊สแบบพกพา จานวน 6 ชุด
(1000311831)

224,700.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จากัด

202,230.00 บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จากัด

202,230.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162492
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

78 จ้างเหมาติดตั้งวาล์วดับเพลิง อาคาร ท.102 เลขที่
1200137091

225,000.00

219,136.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พีเอสพี แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

219,136.00 บจก. พีเอสพี แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

219,136.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056068
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/4/2019

79 จ้างซ่อม TURBINE RECONDITIONING MACHINE
ยี่ห้อ SKODA รุ่น SIU400TS/15000 Egat
No.1920-20-5222-E0001
80 จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน
หลักสูตร Growth Mindset (Online Learning)
เลขที่ 1200136893
81 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144676

395,900.00

395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นซี ดีไซน์ จากัด

395,900.00 บริษัท ซีเอ็นซี ดีไซน์ จากัด

395,900.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056097
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

400,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056066
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

500,000.00

499,487.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,487.13 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,487.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162532
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

82 จ้างซ่อมหัวลากจูงเครื่องจักร หมายเลข-รหัส กฟผ.
70-0100 เลขที่ 150015857

101,310.92

101,310.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

101,310.92 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

101,310.92 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056072
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

183,650.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามอินเตอร์เมดิคอล

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

83 ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับสถานพยาบาล
จานวน 8 รายการ (1000314813)

201,000.00

183,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดสยามอินเตอร์เมดิคอล

84 จ้างตัดฟันต้นไม้และวัชพืชในเขตเดินสายส่งไฟฟ้า
แนวสาย 230kV. KNE-TS (เขตรับผิดชอบหน่วย
บารุงรักษาสายส่งทุ่งสง)
85 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศระบบสายพาน
ลาเลียงถ่านเหมืองแม่เมาะ จานวน 225 เครื่อง

104,293.97

104,293.97 เฉพาะเจาะจง นายประพันธุ์ ทองใส

480,000.00

480,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลาปางอิเล็กทริคคอลเทคนิคแอร์
กรุ๊ป

495,700.00 หจก.ลาปางอิเล็กทริคคอลเทคนิคแอร์
กรุ๊ป

480,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056158
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

86 จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา WSA TYPE CB-III 230
kV. NT-PU ต้นที่ 85/3A อ.พัทลุง จ.พัทลุง

144,000.00

138,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์ จากัด

138,030.00 บริษัท ไททศกัณฐ์คอนแทรกเตอร์ จากัด

138,030.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056104
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/3/2019

87 ซื้อ Ion Exchanger Resin พร้อมเปลี่ยนถ่าย
สาหรับผลิตน้าบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ ในระบบ
Cycle Make-up Water Treatment โรงไฟฟ้ากระบี่

164,780.00

164,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิทธิไพศาล จากัด

164,780.00 บริษัท อิทธิไพศาล จากัด

164,780.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162715
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 6x60
เมตร พร้อมคูระบายน้าเพื่อเข้าบ้านพัก สฟ.คลองแงะ
จ.สงขลา

719,896.00

719,896.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัดมุไท

698,956.17 ห้างหุ้นส่วนจากัดปากถนนวัสดุภัณฑ์

626,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024685
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

97,471.00 นายประพันธุ์ ทองใส

ห้างหุ้นส่วนจากัด ซีเทค โปรดักชั่น
แอนด์
บริษัท ชัยวันทนา คอร์ปอเรชั่น จากัด

589,000.00

เอเชียคอนสตรัคชั่น2013(สตูล)
ห้างหุ้นส่วนจากัดปากถนนวัสดุภัณฑ์

679,450.00
626,000.00

591,000.00

183,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163182
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019
97,471.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056108
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/1/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่
89

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาถางป่าและตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้ารายการดังนี้
1.สายส่ง
115 เควี.เชียงใหม่2-แม่แตง
จานวน 45
ช่วง
2.สายส่ง
115 เควี.ลาพูน2-จอมทอง
จานวน 39 ช่วง
3.สายส่ง 115 เค
วี.ห้างฉัตร-ลาพูน2
จานวน 60 ช่วง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

370,000.00

343,448.40 เฉพาะเจาะจง นายเลื่อน วะอินทร์

363,850.20 นายเลื่อน วะอินทร์

363,850.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056270
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

90 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่า จานวน 1 งาน

414,625.00

414,625.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

414,625.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

414,625.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056141
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

91 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
จานวน 1 งาน

306,020.00

306,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

306,020.00 บริษัท อินสตอลเลชั่น แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

306,020.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056163
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

92 ซื้ออะไหล่ LONGYEAR จานวน 5 รายการ
(1400144670)

311,969.20

311,969.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

301,312.00 บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จากัด

298,102.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162921
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

93 จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ใน
หลักสูตร Open Innovation and Open Business
Models (Online Learning) เลขที่ 1200136891

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

400,000.00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056116
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

94 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Underground Substation
เลขที่ 1200136812

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

300,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056179
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

95 จ้างประกอบอุปกรณ์และจัดทาโปรแกรมควบคุม
โครงข่าย Line Fault Locator Type C+ จานวน 1
งาน

500,000.00

494,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค คอนโทรล โซลูชัน จากัด

494,000.00 บริษัท พีเค คอนโทรล โซลูชัน จากัด

494,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056219
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

96 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ งานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เลขที่ 1200137129
97 ซื้อท่อ HDPE และอุปกรณ์งานไฟฟ้าสาหรับซ่อมแซม
บารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

500,000.00

482,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด
(มหาชน)

482,570.00 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด
(มหาชน)

482,570.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056138
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

134,522.54

134,522.54 เฉพาะเจาะจง หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

121,094.04 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

121,094.04 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163184
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/30/2019

98 จ้างทาบอร์ดนิทรรศการห้องเรียนสีเขียว เลขที่
1200137238

499,904.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

496,480.00 บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิ่งมีเดี่ย จากัด

496,480.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056171
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

99 จ้างเหมาทาประตูบานเลื่อนอัตโนมัติโรงอาหาร
เหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จันทราช 26

148,409.00 หจก. จันทราช 26

148,409.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056214
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

100 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบ Animation
เลขที่ 1200137248

449,400.00

449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนซ์ ชอต จากัด

449,400.00 บริษัท ไนซ์ ชอต จากัด

449,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056156
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/9/2019

101 ซื้อยารักษาโรค จานวน 12 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400144705

500,000.00

499,775.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,775.43 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,775.43 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162740
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/10/2019

102 ซื้อ Pneumatic Torque Wrench - Single Speed
Square Drive 1 1/2 Inches (1000311769)

374,500.00

331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

363,800.00 บริษัท เอปซิคอนส์ จากัด

363,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163056
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

103 จ้างจัดทาบอร์ดนิทรรศการงาน WEEC 2019 เลขที่
1200137214

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด

149,800.00 บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056166
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/11/2019

104 จ้างเทสท่อ และทาสี ท่อไนโตรเจน 186 ท่อ จานวน
2 รายการ

179,118.00

179,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม จากัด

179,118.00 บริษัท ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม จากัด

179,118.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056165
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

105 ซื้อปะเก็นเหลว และ Nordbak Brushable
Ceramic Grey Kit จานวน 2 รายการ
(1000315647)
106 จ้างเหมาบริการรถขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางบกแบบราคา
คงที่ไม่จากัดปริมาณ (OPEN END) ประเภท
รถบรรทุก 6 ล้อ และรถบรรทุก 10 ล้อ เลขที่
1200137424

190,032.00

107 ซื้อ Beier Variator Motor Gear Drive จานวน 2
SE. (1000315697)

316,720.00

108 ซื้อ PAIR TAPER ROLLER BEARING และ OIL
SEAL จานวน 3 รายการ (1500158648)

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

190,032.00 หจก. ทีทีอาร์ ซัพพลาย

190,032.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162953
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

450,000.00 บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส จากัด

450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056238
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

316,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย จากัด

316,720.00 บริษัท ไฮโดร วอเตอร์ ซัพพลาย จากัด

314,580.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163071
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

144,129.00

144,129.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

144,129.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

144,075.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163044
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

109 จ้างจัดทาชุดเซ็ทกระเป๋าพร้อมเครื่องเขียน จานวน
5,000 ชุด เลขที่ 1200137484

224,000.00

224,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ วัน เมด จากัด

224,000.00 บริษัท เวิลด์ วัน เมด จากัด

224,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006620
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

110 จ้างซ่อมบ้านพัก กฟผ.ลาภูรา บ.226 (บ้านเลขที่
131) ต.ลาภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

312,440.00

312,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การ
ช่าง

310,300.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัยเจริญ ธุรกิจ การ
ช่าง

310,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056282
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

111 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 115 kV.
YL1-NW เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง จานวน 156 ไร่
เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จานวน 165 ไร่ และเป็น
สภาพพื้นที่ภูเขาป่าทึบ จานวน 99 ไร่

213,015.60

213,015.60 เฉพาะเจาะจง นายรอซาลี นีลา

199,080.00 นายรอซาลี นีลา

199,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056174
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/8/2019

112 จ้างทาแท่นเกียร์ (BASE FRAME) จานวน 2 SE.

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูน พาร์ท แอนด์
ทูลส์

481,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูน พาร์ท แอนด์
ทูลส์

481,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006630
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

450,000.00

190,032.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทีทีอาร์ ซัพพลาย

รำคำที่เสนอ

แบบสขร.1

24,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัค แอนด์ เครน เซอร์วิส จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

113 จ้างเหมาทา Access Road เพื่อเข้าประกอบเสาโครง
เหล็ก แนวสายส่ง 115 kV. HY2-PTN ต้นที่ 157A ที่
ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
114 จ้างเหมาถางหญ้าป่าบริเวณใต้แนวสายไฟฟ้า จานวน
6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

118,770.00 หจก.นครวิศวกรรม

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

400,000.00

119,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิศวกรรม

118,770.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056183
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

467,376.00

467,376.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 237

80,640.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 237

80,640.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056356
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 235

65,280.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 235

65,280.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056358
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 191

71,040.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 191

71,040.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056359
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
บ้านดง กลุ่มที่ 30

71,040.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
บ้านดง กลุ่มที่ 30

71,040.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056360
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 250

74,880.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 250

74,880.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056361
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

115 จ้างเหมาเปิด-ปิดประตูรั้วแปลงบัวตองพร้อมเก็บใบ
แก่บัวตองและใบสักที่ร่วง จานวน 1 งาน

181,900.00

181,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 117

170,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 117

170,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056363
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

116 จ้างเหมาซ่อมแซมไม้ดอกไม้ประดับสถานที่บริเวณ
สวนเฉลิมพระเกียรติ จานวน 1 งาน

338,120.00

338,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญทิพย์ชุดา

334,910.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด บุญทิพย์ชุดา

334,910.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056306
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

117 จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาโครงเหล็ก DA1
Leg+4.0 m. FOUNDATION TYPE CS (Pedestal
A) แนวสายส่ง 115 kV. HY2-PTN ต้นที่ 157A ต.
เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา

400,000.00

294,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครวิศวกรรม

294,250.00 หจก.นครวิศวกรรม

294,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056184
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/17/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

118 ซื้อถุงยังชีพ

150,000.00

150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

150,000.00 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162878
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/15/2019

119 จ้างเหมาซ่อมแซมสีตู้เก็บเอกสาร เลขที่ 1200137419

148,443.24

148,443.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

148,443.24 บริษัท 61รับเหมากรุ๊ป จากัด

148,443.24 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056197
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

120 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไอซีที เพื่อยกระดับงาน
ให้บริการงานห้องประชุม อาคาร ท.100 และ ท.102
(เลขที่ 1000316346)
121 จ้างทาโล่ห้องเรียนสีเขียว เลขที่ 1200137567

308,459.60

308,459.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จากัด

308,459.60 บริษัท เดียแวร์ ซิสเต็ม จากัด

308,459.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163105
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

500,000.00

492,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จากัด

492,628.00 บริษัท รางวัลไทย จากัด

492,628.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006623
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

122 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้ง ผนังห้องน้าสาเร็จรูป และ
สุขภัณฑ์ อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 1200137422

215,070.00

214,321.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

214,000.00 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง

214,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056217
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

123 ซื้อยารักษาโรค จานวน 5 รายการ เลขที่
1400144788

500,000.00

499,720.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,720.22 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,720.22 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110162944
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/16/2019

124 จ้างจัดทาชุดสาธิตในห้องเรียนสีเขียวจานวน 2 ชุด
และปรับปรุงชุดสาธิตในห้องเรียนสีเขียวจานวน 5 ชุด
เลขที่ 1200137375
125 ซื้อสายไฟฟ้าแรงสูงชนิดสายครอสลิงค์ โพลีเอททีลีน

149,907.00

149,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

149,907.00 บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

149,907.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006624
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/21/2019

282,480.00

281,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

133,536.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

133,536.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163207
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

126 จ้างเหมาปรับปรุงซุ้มอาหารบริเวณอาคาร ท.082 ท.
106 และ ต.090 เลขที่ 1200137427

284,620.00

283,979.08 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

283,979.08 ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

283,979.08 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056224
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 ตุลำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

127 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าป้อมยาม 1
ท.110 เลขที่ 1200137428

145,520.00

144,870.38 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

144,870.38 ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

144,870.38 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056234
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

128 ซื้อหญ้าหว่านบนกรีน จานวน 1,200 KG.
(1000316090)

340,260.00

340,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีเอส สปอร์ต เทอร์ฟ
โซลูชั่น จากัด

318,000.00 บริษัท เอสทีเอส สปอร์ต เทอร์ฟ
โซลูชั่น จากัด

318,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163113
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

129 ซื้อ PLATE METAL 6 MM. 4 X 8FT. SUS 304
จานวน 18 EA.

212,823.00

212,823.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

177,192.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

177,192.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163158
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

130 จ้างเหมาจัดภูมิทัศน์สถานที่บริเวณสวนพฤษชาติ
จานวน 1 งาน

493,000.00

493,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 118

461,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 118

461,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056362
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

131 จ้างซ่อม SUBMERSIBLE PUMPS ยี่ห้อ SULZER
ขนาด 24 KW. จานวน 1 EA.

363,800.00

363,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส
เตอร์ จากัด

363,800.00 บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส
เตอร์ จากัด

363,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056308
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

132 ซื้อสายไฟ NYY ขนาด 1x50 Sq.mm.

145,520.00

145,520.00 เฉพาะเจาะจง แสงพิบูลย์กาญจนบุรี

132,894.00 แสงพิบูลย์กาญจนบุรี

132,894.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163031
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/18/2019

133 ซื้อพร้อมติดตั้งบานหน้าต่างและช่องแสง บ้านพัก
พนักงาน กฟผ. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (แฟลต โซน 1)

474,090.25

474,090.25 เฉพาะเจาะจง อาร์ แอล วี ลาปาง

470,800.00 อาร์ แอล วี ลาปาง

470,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163146
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

134 ซื้อ PLATE METAL 1.5 MM. 1219 X 2438 MM.
SUS304 จานวน 60 EA.

208,008.00

208,008.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

159,151.80 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

159,151.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163244
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

135 ซื้อ PLATE METAL 9 MM. 1219 X 2438
MM.SS400 จานวน 57 SH

294,581.70

294,581.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

221,088.75 ห้างหุ้นส่วนจากัด เค.เค.เค. เซอร์วิส

221,088.75 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163454
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

เซ็น

เซ็น
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ซื้อหรือจ้ำง

136 จ้างเหมาทาความสะอาดห้องน้าและเก็บขยะในงาน
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 15 ประจาปี 2562
จานวน 1 งาน
137 จ้างพิมพ์สมุดนักเรียน กฟผ. ขนาด 7.25x10.25 นิ้ว
จานวน 60,000 เล่ม เลขที่ 1200137648

249,952.00

249,952.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

245,030.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มลฑา คลีนนิ่ง

245,030.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056444
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

398,040.00

398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด

398,040.00 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด

398,040.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006631
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

138 จ้างงานซ่อมแซมพื้นที่รอบอาคารสถานีโรงสูบน้าคัน
ดินโนนสัง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

347,750.00

347,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมเพื่อน

343,898.00 หจก.รวมเพื่อน

343,898.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056324
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/22/2019

139 จ้างผลิตและจัดหาอุปกรณ์ I/O Unit (Small RTU)
and Accessories จานวน 1 SE (1200136867)

251,400.00

235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

235,400.00 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

235,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056288
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

140 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ SUMP
B จานวน 1 งาน

299,600.00

299,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริ่ง

290,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
จิเนียริ่ง

290,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056378
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

141 จ้างเหมาเพื่อศึกษาดูงาน Digital Innovation ณ
สารธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 12-14
พฤศจิกายน 2562 (1200137416)
142 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
เลขที่ 1000316538

306,800.00

306,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท เอ้าท์ดอร์ ทราเวล จากัด

306,800.00 บริษัท เกรท เอ้าท์ดอร์ ทราเวล จากัด

143 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2 เพลา จานวน
11 คัน บรรทุกตู้ Container และอุปกรณ์ประกอบ
ของหม้อแปลงไฟฟ้า เลขที่ 1200137815

328,108.00

328,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

328,108.00 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

328,108.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056325
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/24/2019

144 จ้างรื้อถอน และจัดหาพร้อมติดตั้งแผงคอยล์น้าเย็น
สาหรับเครื่องส่งลมเย็น ชนิดต่อท่อลม อาคาร ท.100
จานวน 3 ชุด ภายในบริเวณสานักงานกลาง กฟผ.
เลขที่ 1200137853

444,585.00

444,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค อี.เอ็น.จี. (1996) จากัด

444,585.00 บริษัท แปซิฟิค อี.เอ็น.จี. (1996) จากัด

444,585.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056319
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/25/2019

107,000.00

92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

เอ็น

92,000.00 บริษัท โพรสเพอรัส จากัด

306,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056303
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019
92,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163228
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019
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145 จ้างจัดพิมพ์หนังสือป่าชายเลน การไฟฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย จานวน 600 เล่ม เลขที่
1200137930
146 จ้างพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่ พร้อมโลโก้ กฟผ. จานวน
9,800 แผ่น เลขที่ 1200137835

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด

497,550.00 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จากัด

497,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006646
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

113,982.82

110,732.16 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิเด็ก

103,488.00 มูลนิธิเด็ก

103,488.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006651
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สาหรับงานบารุงรักษาบริเวณ
ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ

270,175.00

270,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประเสริฐรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง

270,175.00 บริษัท ประเสริฐรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง

270,175.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163305
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/29/2019

148 จ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณ
ถนนภายในเหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

491,130.00

491,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉุ่น-ริ้ว อุตสาหกรรม

491,130.00 หจก.ฉุ่น-ริ้ว อุตสาหกรรม

491,130.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056468
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

149 ซื้อ Digital Pressure Gauge จานวน 2 EA
(1000311749)

149,800.00

145,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีก้า อินสตรูเมนเทชั่น
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด

145,284.60 บริษัท วีก้า อินสตรูเมนเทชั่น
คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด

145,284.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163387
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/28/2019

150 จ้างทาตุ๊กตามาสคอตของ กฟผ. (ENGY) ขนาด 12
นิ้ว พร้อมตราสัญญาลักษณ์ กฟผ. โลโก้ ตามแบบ
จานวน 300 ตัว เลขที่ 1200137986
151 ซื้อ Cylinder Regulator Tester จานวน 2 ชุด
(1000311791)

110,000.00

105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม อินสไปร์ จากัด

105,930.00 บริษัท พรีเมี่ยม อินสไปร์ จากัด

105,930.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4140006648
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/30/2019

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล
เทคโนโลยี 2000 จากัด

321,000.00 บริษัท อนาไลติคอล แอนด์ คอนโทรล
เทคโนโลยี 2000 จากัด

321,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163483
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/31/2019

152 ซื้อยารักษาโรค จานวน 20 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400145080

300,000.00

291,833.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

291,833.04 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

291,833.04 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110163443
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 10/30/2019

