สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้าของ
อาคาร ท.004, ท.005, ท.006, ท.009, ท.011 และ
ท.012 (หนองจอก) เลขที่ หปฟธ.(จ.)17/2562

2

จ้างที่ปรึกษาส้ารวจความพึงพอใจลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2562
เลขที่ หจจชสพ.(จ.) 19/2562

3

ประกวดราคาจ้างเหมารือถอนและเปลี่ยนผ้าม่าน
พร้อมติดตังรางโชว์ลายไม้ อาคารสมานฉันท์ธัชวาล
จ้านวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

8,560,000.00 5,549,156.75 e-bidding บริษัท สมบูรณ์ประกอบกิจ จ้ากัด

600,000.00

513,600.00

บริษัท เมก้า ซีวิล จ้ากัด
389,071.26 จ้างที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โดยวิธีคัดเลือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
513,525.10 e-bidding บริษัท พินนีแพน จ้ากัด

บริษัท ชาลเลนเจอร์ ยูทิลิตี จ้ากัด
บริษัท เกิดงาน จ้ากัด
บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิง จ้ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็ม.วาณิชกิจ
บริษัท อรวรรณ โฮม ดีไซน์ จ้ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

5,395,550.00 บริษัท เมก้า ซีวิล จ้ากัด

5,173,231.80
389,000.00 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

388,000.00
480,000.00 บริษัท อรวรรณ โฮม ดีไซน์ จ้ากัด

430,000.00
467,151.30
430,000.00
513,500.00
466,233.24
395,000.00

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

5,173,231.80 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5120024680
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

380,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056385
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019

395,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056366
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่
4

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างผลิตโฆษณาสื่อสารภารกิจ CSR

5

ซือสายพาน EP160/3 1200x6x3 mm. จ้านวน
50 MR. (1000314307)

6

ซือ Welding Simulator Machine จ้านวน 1 ชุด
เลขที่ หซฟธ.(ซ.)8/2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,000,000.00 3,998,000.00 e-bidding บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร์ไทซิ่ง
(ประเทศไทย) จ้ากัด

224,700.00

บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จ้ากัด
บริษัท ฮาวาส ริเวอร์ออร์คิด (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด
บริษัท ยูโทเปีย มีเดีย อินเตอร์
เนชันแนล จ้ากัด
กิจการค้าร่วม บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
จ้ากัด
บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย)
จ้ากัด
224,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสดับเบิลยูพี
อินเตอร์เทรด

3,210,000.00 2,900,000.00

7

จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 230 kV.
SKL2-KNE เป็นสภาพพืนที่ราบป่าโปร่ง จ้านวน 210
ไร่ และสภาพพืนที่ภูเขาป่าทึบ จ้านวน 380 ไร่

146,472.30

8

ซือ OIL SEAL และ BEARING ROLLER TAPER
จ้านวน 3 รายการ (1500158096)

149,693.00

คัดเลือก

บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จ้ากัด

บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จ้ากัด
146,472.30 เฉพาะเจาะจง นายอัครรัตน์ สุรินราช

149,693.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,850,000.00 บริษัท ฮาวาส ริเวอร์ออร์คิด
(ประเทศไทย) จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,850,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5120024681
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

3,903,360.00
3,899,080.00
3,799,999.00
3,745,000.00
3,333,000.00
3,921,550.00
224,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสดับเบิลยูพี
อินเตอร์เทรด
2,890,000.00 บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จ้ากัด

3,100,000.00
146,472.30 นายอัครรัตน์ สุรินราช

151,383.60 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

224,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110162970
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019
2,887,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5110009877
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

146,472.30 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056451
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/21/2019

149,243.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163035
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่
9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาปรับปรุงระบบ SCADA และ MONITORING
จ้านวน 1 งาน

10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฐานรากเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง สายส่ง 115 กิโลโวลต์ นครราชสีมา2-สี
คิว2 เสาต้นที่ 22/1 (NEW)

11 ประกวดราคาจ้างท้าบัตรแสดงตนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
ปี 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

3,000,000.00 2,257,700.00

642,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

คัดเลือก

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

บริษัท แอ๊ดวานซ์ออโตเมชั่นเทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จ้ากัด

บริษัท แม็ค คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง
จ้ากัด
626,298.47 e-bidding บริษัท อุดรธนะดีวิศวกรรม จ้ากัด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า โปร จ้ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ตระกูลมานะดี
3,263,500.00 3,094,000.00 e-bidding บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จ้ากัด

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จ้ากัด

12 ซือ Tablet เเละอุปกรณ์เสริม ส้าหรับโครงการ
เดินเครื่องเเละบ้ารุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัท เบิกไพร
โคเจนเนอเรชั่น จ้ากัด (1000313875)

303,880.00

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
จ้ากัด
บริษัท แสนสุคนธ์ จ้ากัด
203,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าบาร์ จ้ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,200,990.00 บริษัท แม็ค คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง
จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,140,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5120024726
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

2,140,000.00
449,400.00 บริษัท อุดรธนะดีวิศวกรรม จ้ากัด

593,373.42
556,924.94
2,260,375.00 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม
จ้ากัด

440,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5120024711
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

1,671,875.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5130000592
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

2,364,700.00
1,671,875.00
1,792,250.00
180,188.00 บริษัท ดาต้าบาร์ จ้ากัด

180,188.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163195
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

13 ประกวดราคาจ้างท้าผ้าห่ม กฟผ. จ้านวน 7,000 ผืน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,500,000.00 1,498,000.00 e-bidding บริษัท บรรเจิด โปรดักส์ จ้ากัด

14 ซือยางนอก-ยางใน ขนาด 14.00 R20-22PLY ดอก
ผสม ชนิด STELL RADIAL TYRE พร้อมเปลี่ยน และ
ตังศูนย์ ถ่วงล้อ จ้านวน 10 SE ใบเบิกเลขที่
1500158705

490,060.00

15 จ้างท้ารังประคองเม็ดลูกปืน SLEWING BEARING
จ้านวน 84 EA.

123,135.60

16 ซือ Hydraulic fluids จ้านวน 1,000 ลิตร
(200 can)
17 ซือ PLATE จ้านวน 2 รายการ (1400144256)

18 จ้างศึกษาดูงานด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
เทคโนโลยี Floating Solar และ โครงการ Smart
City ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 13
ธันวาคม 2562 เลขที่ หจก.(จ.) 41/2562

รำคำกลำง

บริษัท บีบี อินเนอร์แวร์ จ้ากัด
บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค
จ้ากัด
490,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ้ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,350,000.00 บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค
จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,245,961.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5130000591
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

1,348,200.00
1,246,000.00
490,060.00 บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จ้ากัด

490,060.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110162625
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/20/2019

123,135.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

123,135.60 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปาง เอ็น.ที.เอส.
พาร์ท

123,135.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4140006634
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

481,500.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอรี่ เอ็ม กรุ๊ป จ้ากัด

428,000.00 บริษัท วิคตอรี่ เอ็ม กรุ๊ป จ้ากัด

419,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163855
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019

124,419.60

124,419.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

124,419.60 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

124,419.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163150
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จ้ากัด

2,399,154.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จ้ากัด

2,388,454.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056561
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

บริษัท วี ทราเวลเลอร์ จ้ากัด

3,412,187.20

3,500,000.00 2,500,000.00

คัดเลือก

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

19 ซือ Variable Speed Drive จ้านวน 1 SE.
(1000315165)

262,150.00

262,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

20 จ้างท้ากระเป๋าผ้าสปันบอนด์ หนา 100 แกรม สีน้า
เงินสลับสีเหลือง จ้านวน 1,700 ใบ และหมวกแก๊ป
ทรง 6 ชิน ผ้าลีไวท์ สีเหลือง จ้านวน 1,800 ใบ
จ้านวน 2 รายการ

149,960.50

148,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จ้ากัด

บริษัท ยงเจริญเท็กซ์ไทล์จ้ากัด

21 ประกวดราคาซือป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลภายใน
อาคาร จ้านวน 15 ชุด

3,210,000.00 3,079,460.00 e-bidding บริษัท ไอ แคม พลัส จ้ากัด

22 ซือนาฬิกาแขวนจ้านวน 600 เรือน และแก้วน้า
จ้านวน 1,800 ใบ

147,018.00

23 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ครังที่ 15 ประจ้าปี 2562 จ้านวน
1 งาน
24 ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางให้ผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. และบุคลากรโครงการความร่วมมือ Move
World Together เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงใน
งาน Seoul International Invention Fair 2019
(SIIF 2019)

190,000.00

บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี ซีสเต็ม
จ้ากัด
บริษัท แม็กโครแมช จ้ากัด
บริษัท โฟร์เคพลัส จ้ากัด
143,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลูมมิ่ง จ้ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

260,010.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

36,380.00 บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จ้ากัด

111,708.00 บริษัทยงเจริญเท็กซ์ไทล์จ้ากัด

2,939,000.00 บริษัท ไอ แคม พลัส จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

256,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163278
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019
36,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4140006632
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

111,708.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4140006633
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/6/2019
2,937,150.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5110009888
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

2,976,000.00
2,939,500.00
2,950,500.00
143,326.50 บริษัท บลูมมิ่ง จ้ากัด

143,326.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163279
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

185,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี

185,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ เอ็ม
ควอลลิตี

185,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056441
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

2,510,000.00 2,610,823.46 e-bidding บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จ้ากัด

2,499,199.00 บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จ้ากัด

2,497,191.68 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 5120024738
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/21/2019

บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด

2,354,000.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,998,908.00
121,980.00 บริษัทวีก้า อินสตรูเมนท์ จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

25 ซืออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้า (Radar Sensor)
จ้านวน 2 EA (1000316466)

125,000.00

บริษัท เอ พลัส แอ๊คติเวชั่น จ้ากัด
121,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จ้ากัด

26 ซือ Miniature Circuit Breaker (MCB) จ้านวน 3
รายการ

106,443.60

105,819.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จ้ากัด

53,874.50 บริษัท พี.เอ็ม.ไฮเทค จ้ากัด

53,874.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164131
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/20/2019

27 ซือ Motor Hose reel Y132E-9/6 จ้านวน 1 EA.
(1000316080)

130,005.00

130,005.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดินคนไทย

130,005.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดินคนไทย

130,005.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163418
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

28 ซือ Motor Protections จ้านวน 5 EA.
(1000316266)

205,975.00

205,975.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

203,300.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริ่ง

202,230.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163284
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

29 จ้างจัดการแสดงขบวนคานิวัลในงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะครังที่ 15 ประจ้าปี 2562
จ้านวน 1 งาน
30 จ้างซ่อมตะแกรงกันนก อาคาร GIS 230 kV. สฟ.
พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

160,000.00

160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมฆ นันทวงค์

160,000.00 นายเมฆ นันทวงค์

160,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4130053785
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

147,660.00

147,660.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธนากร ยุคง

128,500.00 นาย ธนากร ยุคง

128,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056618
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

31 จ้างทดสอบสวิตซ์เกียร์และอุปกรณ์ระบบป้องกัน 22
KV. SWITCHGEAR NO.4 จ้านวน 1 งาน

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จ้ากัด

497,550.00 บริษัท เอบีบี จ้ากัด

497,550.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056392
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/4/2019

32 ซือเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ (AED)
จ้านวน 2 EA (1000316740)

214,000.00

186,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรสเพอรัส จ้ากัด

185,600.00 บริษัท โพรสเพอรัส จ้ากัด

185,600.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163863
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

33 ซือสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก แบบตัวน้าสาย
อ่อน (Flexible conductor) จ้านวน 5 รายการ

225,491.80

225,491.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเบิลส์ พลัส จ้ากัด

225,491.80 บริษัท เคเบิลส์ พลัส จ้ากัด

225,491.80 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163854
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

121,980.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163423
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/1/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

34 ซืออะไหล่อุปกรณ์เจาะส้ารวจ จ้านวน 7 รายการ
(1000316887)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
483,345.75

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

483,345.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จ้ากัด

บริษัท สหกลเทรดดิง จ้ากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

203,621.00 บริษัท โปรดริลล์ แอนด์ คัท จ้ากัด

203,621.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163713
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

230,421.29 บริษัท สหกลเทรดดิง จ้ากัด

230,421.29 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163733
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

35 ซือถุงมือ ด้ายถัก ขอบเขียว สีขาว FREE SIZE
จ้านวน 81,240 PR

267,734.54

267,734.54 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถุงมือด้ายถัก

270,529.20 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถุงมือด้ายถัก

270,529.20 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163463
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

36 ซือ CLEANING COMPOUND, SOLVENT 20
LR/DR จ้านวน 30 DR

134,820.00

134,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซ์ โปรฟิท จ้ากัด

126,000.00 บริษัท แม็กซ์ โปรฟิท จ้ากัด

126,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163530
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

37 ซือ SKIRT RUBBER 600x15MM 50MR/RL จ้านวน
5 RL. (1400144893)

243,425.00

243,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

243,425.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

243,425.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163311
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

38 ซืออุปกรณ์งาน Direct Transfer Trip โรงไฟฟ้า
VSPP

253,857.50

253,857.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จ้ากัด

249,684.50 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
จ้ากัด

249,684.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164232
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

บริษัท อินเท็กกริทิ เอ็นจิเนียริง จ้ากัด
39 จ้างบริการวิชาการจัดอบรมหลักสูตร การบริหาร
สัญญาฯ และบริหารความเสี่ยง/ LNG Industrial
Risk Management และหลักสูตร LNG Transfer
and Auditing เลขที่ หจก.(จ.) 46/2562
40 จ้างเหมาถางหญ้าป่าพร้อมขนทิง 100 ไร่
จ้านวน 1 งาน

1,284,000.00 1,284,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

159,430.00

159,430.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 52

251,492.80
1,200,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

149,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 52

1,200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056539
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

149,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056562
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

41 ซือหินคลุก (2000423789)จ้านวน 1 รายการ

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางบุญรักษ์

465,450.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางบุญรักษ์

465,450.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163866
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

42 จ้างเหมารือถอนสาย CABLE ของระบบสูบน้า SUMP
2C1 จ้านวน 1 งาน

349,569.00

349,569.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริ่ง

348,820.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริ่ง

348,820.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056458
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/5/2019

43 ซืออุปกรณ์ AIU. ,DOU. ส้าหรับซ่อมแซมระบบ
EGAT RTU

166,920.00

166,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สหรัฐเพาเวอร์

164,994.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดสหรัฐเพาเวอร์

164,994.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163674
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

44 ซืออุปกรณ์ EGAT RTU

494,340.00

418,305.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริเวอร์พลัสจ้ากัด

401,656.60 บริษัท ริเวอร์พลัส จ้ากัด

398,061.40 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164455
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/29/2019

45 จ้างผลิตเสือยืืดห้องเรียนสีเขียว แบบโปโลแขนสัน สี
เหลือง พร้อมพิมพ์โลโก้ห้องเรียนสีเขียว 1 จุด และ
งานปัก 1 จุด ตามแบบ จ้านวน 2,000 ตัว เลขที่
1200137980

500,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ซีส์การ์เม้นท์จ้ากัด

428,000.00 บริษัทโฟร์ซีส์การ์เม้นท์จ้ากัด

428,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4140006649
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

46 ซือทรายหยาบ จ้านวน 1 รายการ

385,200.00

385,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางบุญรักษ์

385,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางบุญรักษ์

385,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163675
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

47 จ้างเหมาตรวจสอบบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าก้าลัง และ
ระบบสายล่อฟ้าภายในฝ่ายโรงงานและอะไหล่
ส้านักงานหนองจอก (1200137391)

239,412.50

239,412.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ที.อินเตอร์เทค จ้ากัด

277,879.00 บริษัท อิเล็คทริเคิลแมน จ้ากัด

234,062.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056542
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

48 จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ จ้านวน 1 งาน

137,200.75

บริษัท อิเล็คทริเคิลแมน จ้ากัด
137,200.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 167

239,412.50
128,200.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 167

49 ซือ ModuleRS-485 JBUS/MODBUS
Communication 52 EA ใบเบิกเลขที่
1000317493

195,852.80

195,852.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิติสส์ จ้ากัด

195,852.80 บริษัท ยูนิติสส์ จ้ากัด

128,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056559
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019
195,852.80 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163421
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

50 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Design Thinking
Innovative Business Modeling เลขที่
1200137661
51 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของ
กฟผ. ผ่านรายการปกิณกะ ตีสิบเดย์ ช่วง Hangout
เลขที่ 1200138135
52 จ้างซ่อมเครื่องจักรหัวลากจูง หมายเลข-รหัส กฟผ.
70-0075 ซ่อมบ้ารุงรักษาตามระยะทาง, น้ามัน P/S
รั่ว, น้ามันเครื่องรั่วซึม, พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ SCANIA
ทะเบียน 81-0267 เลขที่ 1500159816

165,600.00

160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

149,532.71 นายอัครพงศ์ ผ่องสุวรรณ

149,532.71 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056418
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

400,000.00

400,000.00 เฉพาะเจาะจง ทเว็นตี ทเว็นตี เอ็นเทอร์เทนเมนต์

400,000.00 ทเว็นตี ทเว็นตี เอ็นเทอร์เทนเมนต์

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056448
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

207,441.25

207,441.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จ้ากัด

207,441.25 บริษัท สแกนสยาม บริการ จ้ากัด

207,441.25 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056464
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

53 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารควบคุม ที่ สฟ.สตูล

236,470.00

236,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จ้ากัด

222,650.00 บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จ้ากัด

222,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056498
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

54 ซือ LAMP FLOODLIGHT ASSY 400W IP65
จ้านวน 61 SE. (1400144892)

162,522.30

162,522.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางแสงสว่าง

161,869.60 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ล้าปางแสงสว่าง

161,869.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163935
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/20/2019

55 จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารควบคุม
ที่ สฟ.สุไหงโก-ลก

236,470.00

236,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จ้ากัด

222,650.00 บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จ้ากัด

222,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056499
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

56 ซืออะไหล่ SMALL EXCAVATOR HITACHI AZXIS
850H จ้านวน 1 รายการ (1500159708)

109,140.00

109,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี
(ไทยแลนด์) จ้ากัด

109,140.00 บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี
(ไทยแลนด์) จ้ากัด

109,140.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163624
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

57 ซือวัสดุอุปกรณ์ทั่วไป จ้านวน 20 รายการ

191,165.13

191,165.13 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วธนกาญจน์วัสดุ
ก่อสร้าง

203,799.69 หจก.วธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง

203,671.29 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163769
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

58 ซือตู้ควบคุมไฟฟ้าของหม้อแปลง LCD 1 และ LCD 5
พร้อมอุปกรณ์ภายใน

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

336,943.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

336,943.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163945
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

59 ซือ PAINT จ้านวน 2 รายการ (1400145041)

279,484.00

279,484.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เต๊กหมง

279,484.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เต๊กหมง

279,484.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163720
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

60 ซือยารักษาโรค จ้านวน 16 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400145084

500,000.00

499,665.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

499,665.39 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

499,665.39 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163531
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

61 จ้างบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาด 45
กิโลกรัม จ้านวน 44 ท่อ

145,006.40

145,006.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟตีโปร
ดักส์ จ้ากัด

145,006.40 บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซแอนด์เซฟตีโปร
ดักส์ จ้ากัด

145,006.40 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056791
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

62 ซือพัดลมไอเย็น จ้านวน 5 เครื่อง (เลขที่ใบเบิก
1000317461)

150,000.00

83,124.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้ากัด

83,124.98 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้ากัด

83,124.98 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163568
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/12/2019

63 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร สิ่งของ และท้าความ
สะอาด เลขที่ 1200137911

130,197.60

129,234.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี
เบสท์

129,234.60 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี
เบสท์

129,234.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056503
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

63 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร สิ่งของ และท้าความ
สะอาด เลขที่ 1200137911

130,197.60

129,234.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี
เบสท์

129,234.60 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี
เบสท์

129,234.60 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056504
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

65 จ้างติดตัง Alarm ระบบเครื่องปรับอากาศ ใบสอบ
ราคาเลขที่ 2000424914

497,550.00

483,533.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จ้ากัด

483,533.00 บริษัทโรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จ้ากัด

483,533.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056583
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

66 จ้างซ่อมที่พักบ้านราษฎรบ้านห้วยคิง จ้านวน 1 งาน

327,420.00

326,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ โสภณการช่าง

326,350.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญ โสภณการช่าง

326,350.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056601
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

67 จ้างเหมาถางป่า และตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี 1.สายส่ง 230 เควี.แม่เมาะ3เชียงใหม่3 จ้านวน 43 ช่วง 2.สายส่ง 115 เควี.
ล้าพูน2-เชียงใหม่2 จ้านวน 5 ช่วง 3.สายส่ง 115 เค
วี.เชียงใหม่3-เชียงใหม่1 จ้านวน 4 ช่วง 4.สายส่ง 115
เควี.เชียงใหม่1-เชียงใหม่2 จ้านวน 8 ช่วง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
230,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

206,059.21 เฉพาะเจาะจง นางละเอียด ศรีวัย

223,300.00 นายเลื่อน วะอินทร์

นายเลื่อน วะอินทร์
นาย ฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์
312,387.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีน
เนอรี่ จ้ากัด

208,821.20
222,400.00
80,804.37 บริษัท เมโทรเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีน
เนอรี่ จ้ากัด

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

208,821.20 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056755
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

68 จ้างซ่อมเครื่องจักรบดอัด DYNAPAC CA25D
จ้านวน 1 งาน

320,000.00

80,804.37 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056482
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/7/2019

69 ซือกระเช้าอวยพรปีใหม่ประจ้าปี 2563 จ้านวน 248
กระเช้า

744,000.00

691,262.80 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

646,040.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

646,040.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164234
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

70 ซือเก้าอีส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ ใบเบิกเลขที่
1000317863

250,000.00

213,438.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คเมน อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้ากัด

212,475.25 บริษัท แอ็คเมน อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้ากัด

212,475.25 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163788
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/27/2019

71 จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาโครงเหล็ก DA1 Leg +
4.0 m. FOUNDATION TYPE CS (Pedestal A)
แนวสายส่ง 115 kV. HY2-SKL ต้นที่ 0/3A ต.คอ
หงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

330,000.00

286,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นครวิศวกรรม

285,690.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นครวิศวกรรม

285,690.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056489
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/4/2019

72 ซือแกลบดิบ, ปุ๋ยคุก (ขีวัว) จ้านวน 2 รายการ

108,500.00

108,500.00 เฉพาะเจาะจง นาง มลฑา ใจกว้าง

117,500.00 นาง มลฑา ใจกว้าง

117,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163708
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

73 จ้างจัดรับรองอาหารค่้าพร้อมเครื่องดื่มโดยทางเรือ
ส้าหรับการประชุม General Planning Managers
of Southeast and Northeast Asian Electric
Utilities (GPM) ครังที่ 35 เลขที่ 1200138215

122,500.00

117,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นัมเบอร์วัน เฟอร์รี่ จ้ากัด

117,000.00 บริษัท นัมเบอร์วัน เฟอร์รี่ จ้ากัด

117,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056675
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

74 ซือ Plate Nickel Alloy X-750 ส้าหรับผลิต
Retainer Crossfire Tube / MS9001FA จ้านวน 1
EA (1500159350)
75 จ้างเหมาค่าวัสดุและค่าแรงงานทาสีตัวหนังสือ
SRINAGARIND DAM บริเวณสันเขื่อน

169,348.90

169,348.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โลตัส ไฮเทม เมทัล จ้ากัด

162,751.28 บริษัทโลตัส ไฮเทม เมทัล จ้ากัด

162,751.28 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163970
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019

409,141.25

409,141.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอบี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซีวิล
เอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด

372,226.25 บริษัท สมจินดา จ้ากัด

363,800.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056572
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

370,006.00
108,819.00 บริษัท เส้นสี โปร ดีไซน์ จ้ากัด

76 จ้างท้าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์สะพาน
ข้ามแม่น้าแคว ปี 62

108,819.00

บริษัท สมจินดา จ้ากัด
108,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เส้นสี โปร ดีไซน์ จ้ากัด

77 จ้างเหมารถม้าพร้อมแรงงานเพื่อใช้ในงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ครังที่ 15 ประจ้าปี 2562 จ้านวน
1 งาน
78 ซือชุดพวงมีดและใบมีดล่าง รถตัดหญ้าแฟร์เวย์ ชนิด
นั่งขับ 5 พวงมีด

226,200.00

226,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร วังกาวี

226,200.00 นายวิเชียร วังกาวี

226,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4130053906
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

178,395.75

178,395.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนด์พีวิคตอรี่จ้ากัด

173,259.75 บริษัทพีแอนด์พีวิคตอรี่จ้ากัด

173,259.75 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163916
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

79 จ้างเติม Gas IG-100 ขนาดความจุถังละ 80 ลิตร
จ้านวน 19 ถัง และซ่อมตู้ Control (VS2) ของระบบ
Fire Protection ที่ อาคาร 230 kV Relay Room
สถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิว 2

322,605.00

322,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จ้ากัด

322,605.00 บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จ้ากัด

322,605.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056625
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

80 จ้างเหมาท้าอาหารกล่องพร้อมน้าดื่ม จ้านวน 2,320
ชุด ให้งานรักษาความปลอดภัยในงานเทศกาล
ท่องเที่ยวแม่เมาะ ครังที่ 15 ประจ้าปี 2562 จ้านวน
1 งาน

116,000.00

116,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ สัสสินทร

116,000.00 นายยงยุทธ สัสสินทร

116,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4130053927
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019

108,819.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056532
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/6/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

81 ซือไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรับภูมิทัศน์ประดับตกแต่ง
ภายในเขื่อนอุบลรัตน์

364,335.00

82 จ้างรือถอนบ้านพักบ้านแฝด (บ.217และ บ.221)
พร้อมขายซากวัสดุจากการรือถอน ที่ กฟผ.ล้าภูรา
ต.ล้าภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
83 ซือไม้ดอกไม้ประดับ จ้านวน 1 งาน

66,340.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

364,335.00 เฉพาะเจาะจง สวนเพลินจิต

357,380.00 สวนเพลินจิต

357,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163872
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

132,680.00 เฉพาะเจาะจง นายดรุณ ชนะชล

124,000.00 นายดรุณ ชนะชล

122,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056680
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

498,400.00

498,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ตระกูลกิจ ซัพพลาย

492,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดตระกูลกิจ ซัพพลาย

492,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163930
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/13/2019

84 งานเช่าเต็นท์พร้อมติดตัง งานสัปดาห์สะพานข้าม
แม่น้าแคว ประจ้าปี 2562

107,000.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง จินตนา มิวสิค

107,000.00 จินตนา มิวสิค

107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4130053788
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/11/2019

85 จ้างเหมาปลูกไม้ดอกบริเวณสวนพฤกษชาติ จ้านวน 1
งาน

380,920.00

380,920.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มลฑา คลีนนิ่ง

373,430.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มลฑา คลีนนิ่ง

373,430.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056736
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/19/2019

86 เช่าอุปกรณ์ GPS เพื่อติดตังรถ กฟผ. ระยะเวลา 25
เดือน 15 วัน ตังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง
31 ธันวาคม 2564
87 ซือสายไฟฟ้า NYY จ้านวน 2 รายการ (1000318015)

209,549.00

209,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

205,440.00 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด

205,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056665
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

144,450.00

144,450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

142,310.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริ่ง

142,310.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163931
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

88 จ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร อาคาร ท.102
จ้านวน 3 ชุด เลขที่ หจก.(จ.) 52/2562
89 จ้างเหมาจัดท้าป้ายในการจัดนิทรรศการ อพ.สธ
กฟผ. งานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2562 (1200138057)

2,350,000.00 2,320,589.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ้ากัด (มหาชน)

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เลิศศิลป์สาส์ณ โฮ
ลดิง

2,320,589.25 บริษัท โคเน่ จ้ากัด (มหาชน)

499,690.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เลิศศิลป์สาส์ณ โฮ
ลดิง

2,320,589.25 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056701
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019
499,690.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056606
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/8/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

90 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดกระจกภายนอก
อาคารและป้ายต่าง ๆ ในส้านักงานกลาง กฟผ.
จ้านวน 20 อาคาร และป้ายหน้าป้อมยาม จ้านวน 2
ป้าย เลขที่ 1200138068

485,000.00

485,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาโยค จ้ากัด

485,000.00 บริษัท ราชาโยค จ้ากัด

485,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056658
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

91 ซือยารักษาโรค จ้านวน 5 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400145354

500,000.00

499,946.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด

499,946.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด

499,946.80 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163942
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

92 ซือไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมติดตังจ้านวน 1 ชุด
(1000314931)

220,420.00

183,772.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ออฟติมัม ซิสเต็ม

183,505.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ออฟติมัม ซิสเต็ม

183,505.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163974
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

93 จ้างเหมาบริการจัดอบรมหลักสูตร TSCD Team by
Walk Rally ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อกส.
จ้านวน 65 คน ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องตะนาวศรี เขื่อนวชิราลงกรณ จ.
กาญจนบุรี

148,730.00

148,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สโตน แอคทิวิตี จ้ากัด

148,730.00 บริษัท สโตน แอคทิวิตี จ้ากัด

148,730.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056697
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

94 ซือยารักษาโรค จ้านวน 3 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400145359

220,000.00

210,683.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)

210,683.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)

210,683.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110163956
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/14/2019

95 ซือ BELT CLEANER จ้านวน 40 EA. (1400145293)

179,760.00

179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จ้ากัด

179,760.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จ้ากัด

179,760.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164251
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/27/2019

96 ซือยา TWYNSTA ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง
จ้านวน 500 กล่อง

214,000.00

214,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด

214,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด

214,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164168
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/21/2019

97 ซือยา GLUCOPHAGE XR 1000 mg. จ้านวน 2,000
กล่อง รักษาเบาหวานและน้าตาลในเลือดสูง

425,860.00

427,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

425,860.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

425,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164169
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/21/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

98 จ้างจัดหาร้านค้าเพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่
เมาะครังที่ 15 ประจ้าปี 2562 จ้านวน 1 งาน

249,000.00

242,890.00 เฉพาะเจาะจง นางลภัสรดา สายสุข

227,000.00 นางลภัสรดา สายสุข

224,700.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4130053908
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/15/2019

99 ซือไม้ดอก-ไม้ประดับ จ้านวน 12 รายการ

320,732.50

320,732.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น.พี.เมดิเทค

232,564.50 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น.พี.เมดิเทค

217,320.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164494
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/28/2019

100 จ้างจัดท้านิทรรศการภาพถ่าย 50 ปี กฟผ. เพื่อชีวิต
ที่ดีกว่า ณ เหมืองแม่เมาะ กฟผ. จ.ล้าปาง เลขที่
1200138431
101 จ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ และ นวัฒกรรม กฟผ. ในงาน The
Future Energy Show Thailand 2019 ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เลขที่ 1200138659

149,479.00

149,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตัง จ้ากัด

149,479.00 บริษัท ตัง จ้ากัด

149,479.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056696
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/20/2019

180,000.00

179,920.50 เฉพาะเจาะจง นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

179,920.50 นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

179,920.50 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056693
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

102 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2 เพลา จ้านวน
12 คัน บรรทุกถังน้ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 200
ลิตร จาก บริษัท เน็กซ์เจนโลจิสติคส์ คอมเพล็กซ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี น้าส่ง สฟ.ภูเก็ต3 จ.ภูเก็ต เลขที่
1200138882

288,000.00

288,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดลคอนซัลแทนท์

288,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดดลคอนซัลแทนท์

288,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056700
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/18/2019

103 ซือปลั๊กไฟฟ้าแบบ 2 เต้ารับ จ้านวน 1 รายการ เลขที่
1000314280

240,750.00

240,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อาร์.พี.อีเลคตริคซัพ
พลาย

240,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อาร์.พี.อีเลคตริคซัพ
พลาย

240,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164442
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/28/2019

104 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2 เพลา จ้านวน
12 คัน และ รถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 3
เพลา จ้านวน 3 คัน เลขที่ 1200139120
105 จ้างท้าฝาตะแกรงเหล็กในผิวจราจร จ้านวน 2
รายการ (1200138449)

136,500.00

136,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดลคอนซัลแทนท์

136,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดดลคอนซัลแทนท์

136,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056826
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/22/2019

152,154.00

152,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ้ากัด

144,450.00 บริษัท แมททีเรียล แอดวานซ์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ้ากัด

138,565.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4140006682
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/26/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวำคม 2562
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบสขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

106 จ้างท้า Application E-passport (ใช้งานที่ เขื่อน
อุบลรัตน์)

100,000.00

99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จ้ากัด

99,000.00 บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จ้ากัด

99,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056848
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/25/2019

107 จ้างรือถอนตอม่อ/ฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าในสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงและปรับพืนที่ สฟ.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช
108 ซือยารักษาโรค จ้านวน 10 รายการ เลขที่
1400145489

390,550.00

390,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นครวิศวกรรม

390,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นครวิศวกรรม

374,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4120056841
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/25/2019

500,000.00

499,980.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

499,980.83 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด

499,980.83 เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด และ 4110164343
คุณสมบัติตรงตามข้อก้าหนด 11/28/2019

