สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาล Music at the
Museum ประจาปี 2562

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,000,000.00 1,972,545.00 e-bidding บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,989,998.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,862,335.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 5120024766
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/4/2019

2

จ้างจัดทากิจกรรมอภิปราย ขยับความคิด พิชิต
ปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย (ใบเบิกเลขที 1200137688)

476,600.00

บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด
บริษัท พีนาด้า จากัด
กรวิรัตน์ มีเดีย
บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซิง
จากัด
บริษัท มูฟวิง ไลฟ์สไตล์ จากัด
476,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ้าพระยาสยาม(1975) จากัด

3

ซื้อ TYRE จานวน 2 รายการ (ใบเบิกเลขที
1400144891)

454,296.32

454,296.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์ยางใหญ่และบริการ จากัด

231,120.00 บริษัทศูนย์ยางใหญ่และบริการ จากัด

231,120.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164375
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

4

ประกวดราคาจ้างทาแผ่นรองพื้น SPILLAGE พร้อม
วัสดุ จานวน 1 รายการ

700,000.00

660,725.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด พิมพรรณเพิมพูล
ทรัพย์

588,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเคเอ็นจิเนียร์ริงซัพ
พลาย

521,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 5120024882
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/18/2019

บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด
บริษัท เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอเคเอ็นจิเนียร์ริงซัพ
พลาย
ห้างหุ้นส่วนจากัด โปรสเกลส์
133,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางแสงสว่าง

632,637.50

5

ซื้อโคมไฟเพดาน LED ขนาด 20 W. 220 V. จานวน
250 EA. (ใบเบิกเลขที 1000316614)

133,750.00

1,969,335.00
1,688,032.00
1,888,000.00
1,873,254.35
1,650,000.00
476,600.00 บริษัทเจ้าพระยาสยาม(1975) จากัด

476,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056322
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/31/2019

660,000.00
521,900.00
624,880.00
132,145.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางแสงสว่าง

131,075.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164459
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่
6

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

จ้างเหมาถางหญ้าป่าบริเวณใต้แนวสายไฟฟ้า จานวน
6 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
467,376.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

467,376.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที 251

66,240.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที 251

66,240.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056732
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที 53

65,280.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที 53

65,280.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056734
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

7

จ้างซ่อมเครืองวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ (X-RAY
FLUORESCENE SPECTOMETER) จานวน 1 งาน

293,715.00

293,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

293,715.00 บริษัท ควอลิตี้ ซายเอนซ์ เทคโนโลยี
จากัด

293,715.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056544
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

8

ซื้อTablet และ Microsoft Office 365

310,300.00

303,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเฟอร์เมด จากัด

281,784.50 บริษัท ไซเฟอร์เมด จากัด

281,784.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164545
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

9

จ้างเหมาบริการในงานรับ-ส่งเอกสาร สิงของ และทา
ความสะอาด จานวน 1 คน เพือปฏิบัติงานโครงการ
วิศวกรรมระบบส่ง 500 เควี
(หก-วส.
สานักงานกลาง)

180,000.00

146,183.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

146,183.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

145,862.40 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056853
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

10 จ้างติดตั้งระบบ SCADA สาหรับ PUMP 1 STAGE ที
SUMP 1NW และ SERIES PUMP 2 STAGE ที
SUMP 1SW
11 จ้างเหมาถางป่าและตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี้ 1.สายส่ง 115เควี.สุโขทัย-ตาก
1 จานวน 79 ช่วง 2.สายส่ง115 เควี.สุโขทัย-สวรรค
โลก จานวน 4 ช่วง 3.สายส่ง115เควี.สุโขทัยพิษณุโลก2 จานวน 1 ช่วง 4.สายส่ง230 เควี.แม่
เมาะ4-พิษณุโลก2 จานวน 4 ช่วง

342,400.00

342,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด

337,050.00 บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จากัด

337,050.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056749
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

176,000.00

158,336.34 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

201,900.00 นายสุธิวัฒน์ สายยิ้ม

153,100.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056895
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

นายสุธิวัฒน์ สายยิ้ม

153,100.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

12 ซื้อ CORE BARREL ASSY จานวน 1 SE.
เบิกเลขที 1400145227)

(ใบ

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

185,645.00

185,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

164,780.00 บริษัท สหกลเทรดดิ้ง จากัด

163,710.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164896
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/23/2019

13 ซื้อ Gate Valve with Gear Operate ขนาด 150
มม. จานวน 10 EA. (ใบเบิกเลขที1000317825)

327,195.30

327,195.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มังมีพาณิชย์

312,440.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มังมีพาณิชย์

311,370.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164462
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

14 จ้างจัดซื้อและทาสี Reactor

298,530.00

298,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตรแท้อิเล็คทริคซัพพลาย จากัด

298,530.00 บริษัท มิตรแท้อิเล็คทริคซัพพลาย จากัด

298,530.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056788
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

15 ซื้อ Solenoid Control Valve ขนาด 65 mm
จานวน 3 SE. (ใบเบิกเลขที 1000318485)

111,066.00

111,066.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด มังมีพาณิชย์

111,066.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด มังมีพาณิชย์

110,745.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164465
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

16 ซื้อเกียร์ขับหน้า อะไหล่เครืองจักรรถบด SING THAI
RT9-V10 จานวน 1 รายการ (ใบเบิกเลขที
1500160415)
17 ซื้อโคมไฟ STREET LIGHT LED ขนาด 70 W.
จานวน 100 SE. (ใบเบิกเลขที 1000317890)

148,730.00

148,730.00 เฉพาะเจาะจง ลาปางพาร์ทซัพพลาย

148,730.00 ลาปางพาร์ทซัพพลาย

148,730.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164172
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

243,960.00

243,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสดับเบิ้ลยูพี
อินเตอร์เทรด

220,420.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เอสดับเบิ้ลยูพี
อินเตอร์เทรด

217,959.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164556
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/4/2019

18 ซื้อดอกสว่าน จานวน 15 รายการ (ใบเบิกเลขที
1000317526)

214,909.50

214,909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็กซ์ตร้า จากัด

179,048.45 บริษัท วีเอ็กซ์ตร้า จากัด

179,048.45 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164646
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

19 ซื้อเครืองมือลม จานวน 14 รายการ (ใบเบิกเลขที
1100037619)

395,942.80

395,942.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็กซ์ตร้า จากัด

395,942.80 บริษัท วีเอ็กซ์ตร้า จากัด

395,942.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164636
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

20 จ้างเหมาถางป่า และตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี้ 1.สายส่ง 115 เควี.แม่เมาะ3เหมืองแม่เมาะ จานวน 49 ช่วง 2.สายส่ง 115 เควี.
แม่เมาะ3-ลาปาง1 จานวน 11 ช่วง

21 ซื้อราวกันลืน เพือใช้งานสาหรับบ้านพักรับรอง
เขือนวชิราลงกรณ

22 ซื้อสวิตซ์ลูกลอย และ Combined Arrester type 1
and type 2 จานวน 2 รายการ (ใบเบิกเลขที
1000316938)
23 ซื้อหมึกพิมพ์ จานวน 15 รายการ

24 จ้างซ่อมเครืองปรับเทียบความถูกต้องของก๊าซ
(MULTIGAS CALIBRATOR)ยีห้อ SABIO
INSTRUMENT รุ่น 4010 จานวน 1 งาน
25 จ้างซ่อมเครืองยนต์-คลัทช์-ระบบส่งกาลัง-ช่วงล่างเบรค-ระบบไฟ รถบัสโดยสารปรับอากาศ กฟผ. ยีห้อ
VOLVO

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
140,000.00

129,234.60

492,200.00

351,687.60

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

150,000.00 นายฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์

นางละเอียด ศรีวัย
นายเลือน วะอินทร์
นายฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์
129,234.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนียน ดายี
เจนซี แอนด์ อีเว้นท์

115,000.00
132,680.00
113,200.00
118,660.86 ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนียน ดายี
เจนซี แอนด์ อีเว้นท์

ห้างหุ้นส่วนจากัด วธนกาญจน์วัสดุ
ก่อสร้าง
492,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริง
351,687.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

123,267.42 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

เอ

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

113,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056986
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

เอ

118,660.86 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164157
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/10/2019

เอ็น

494,126.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164525
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

194,374.06
494,126.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
จิเนียริง
21,721.00 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด

21,721.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164329
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน)

326,431.32 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน)

326,431.32 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164333
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/4/2019

123,692.00

123,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด

123,692.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จากัด

123,692.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056887
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

230,932.11

230,932.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

230,932.11 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด

218,111.37 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057010
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/9/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

26 ซื้อข้องอ, ข้อลด, ข้อต่อ และหน้าแปลน จานวน 11
รายการ (ใบเบิกเลขที 1000319314)
27 จ้างบริการวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง
ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ ปี 2563 เลขที
หจก.(จ.) 53/2562
28 จ้างควบคุมจัดงานพลังงานสรรค์สร้างพลังแผ่นดิน
เพือการฟื้นฟูโลก ณ เขือนภูมิพล จ.ตาก (ใบเบิก
เลขที 1200139060)
29 จ้างเหมาตัดกิงไม้ใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงตา
บริเวณพื้นทีเหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
240,750.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

240,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด รอยเตอร์
เอนจิเนียริง

2,900,000.00 2,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน จากัด

รำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

240,750.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด รอยเตอร์
จิเนียริง

เอน

2,900,000.00 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน จากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

238,353.20 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164519
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/17/2019
2,850,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056903
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/4/2019

400,000.00

400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิด ให้ ครบ จากัด

400,000.00 บริษัท คิด ให้ ครบ จากัด

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056906
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/2/2019

397,719.00

397,719.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริง

397,719.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริง

397,719.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056897
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

30 จ้างติดตั้ง SUBMERSIBLE PUMP พร้อมอุปกรณ์
ควบคุม จานวน 1 งาน

128,400.00

128,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริง

128,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีรวิญญ์ เอ็นจิเนียริง

128,400.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056866
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

31 ซื้อเครืองชงกาแฟสดอัตโนมัติ (ใบเบิกเลขที
1000319392)

246,100.00

246,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จากัด

246,000.00 บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จากัด

246,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164327
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

32 จ้างเหมาปรับปรุงห้องทางาน 806 และ 806/1 ชั้น 8
อาคาร ต.090 (ใบเบิกเลขที 1200139286)

200,000.00

175,480.27 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศกรโยธากิจ

173,834.34 ห้างหุ้นส่วนจากัด พงศกรโยธากิจ

173,834.34 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056927
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

33 ซื้อ Spare part ระบบ chiller NBCC1 จานวน
6 รายการ ใบสอบราคาเลขที 2000429310

464,166.00

464,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทมป์ จากัด

464,166.00 บริษัท สยามเทมป์ จากัด

454,964.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164934
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/24/2019

34 ซื้อสิทธิการเข้าใช้ข้อมูลข่าวสาร NewsCenter ใบ
เบิกเลขที 1000318041

267,500.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

224,700.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

224,700.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164523
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

35 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพือใช้งานมวลชนสัมพันธ์ (ผ้าใบ
เต็นท์, โต๊ะพับเอนกประสงค์, เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)

318,325.00

318,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกียรติก้องการช่าง (สาขา 1)

334,375.00 ร้านเกียรติก้องการช่าง (สาขา 1)

334,375.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164362
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/20/2019

36 ซื้ออุปกรณ์บารุงรักษาอาคาร ภายในเขือนวชิรา ลง
กรณ จานวน 5 รายการ

200,946.00

200,946.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด วธนกาญจน์วัสดุ
ก่อสร้าง

131,931.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด วธนกาญจน์วัสดุ
ก่อสร้าง

131,931.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164349
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

บริษัทประเสริฐรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง
2017 จากัด
37 จ้างเหมาถางป่า และตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้า รายการดังนี้ 1.สายส่ง 115 เควี. อุตรดิตถ์แพร่ จานวน 67 ช่วง 2.สายส่ง 230 เควี. แม่เมาะ4พิษณุโลก2 จานวน 66 ช่วง

410,000.00

375,742.53 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

นายเลือน วะอินทร์

38 ซื้อ LED Tube T8 20W พร้อมติดตั้ง

46,159.80 บริษัทประเสริฐรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง
2017 จากัด

46,159.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164350
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

127,233.00 นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

127,233.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057258
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/25/2019

259,881.60 นายเลือน วะอินทร์

259,881.60 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057261
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/25/2019
111,280.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164759
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

118,984.00

118,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินเพาเวอร์ จากัด

111,280.00 บริษัท ชินเพาเวอร์ จากัด

39 จ้างจัดทาฝาครอบ MODEL สือจัดแสดง ศูนย์การ
เรียนรู้ กฟผ. ลาตะคอง สถานที บริเวณโครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าลาตะคอง ระยะที 2 จังหวัด
นครราชสีมา (ใบเบิกเลขที 1200139333)

500,000.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จากัด
325,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน โมทิฟ จากัด

118,984.00
325,815.00 บริษัท แปลน โมทิฟ จากัด

40 จ้างปรับปรุงสภาพสีรถบัสแอร์ ยีห้อ DEAWOO AIR
BUS รุ่น BH-117KH เขือนวชิราลงกรณ จานวน 1
งาน

225,770.00

225,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จากัด

225,770.00 บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จากัด

325,815.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056961
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

225,770.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056962
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

41 จ้างเหมาถางป่า และตัดฟันต้นไม้ใต้แนวเขตเดินสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูง สายส่ง 230 เควี.พิษณุโลก2-หล่มสัก
จานวน 76 ช่วง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

340,000.00

309,655.26 เฉพาะเจาะจง นายคณพิพัฒน์ คาชมภูริเดช

311,600.00 นายเลือน วะอินทร์

3

481,500.00

นางละเอียด ศรีวัย
นายเลือน วะอินทร์
นายฐิติวัฒน์ กฤษฎาจิรวงศ์
481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิติสส์ จากัด

323,000.00
309,829.20
319,200.00
442,980.00 บริษัท ยูนิติสส์ จากัด

43 จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีต
ถนนหน้าสานักงานใหญ่ กฟผ. (ใบเบิกเลขที
1200139627)
44 จ้างเหมาโรยหินบริเวณพื้นทีลานไก ขนาดพื้นที 765
ตารางเมตร ทีสถานีไฟฟ้าแรงสูงปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี
45 จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีรั้วด้านใน Switchyard ความ
ยาวประมาณ 193.85 เมตร ที สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุ
ไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
46 ซื้อยา DIAMICRON MR รักษาโรคเบาหวาน

500,000.00

497,735.16 เฉพาะเจาะจง ซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง

490,000.00 ซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง

490,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057023
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

119,160.71

119,160.71 เฉพาะเจาะจง เอเชียคอนสตรัคชัน2013 (สตูล)

118,770.00 เอเชียคอนสตรัคชัน2013 (สตูล)

118,770.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056987
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/6/2019

243,080.90

243,080.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

240,750.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด บ้านคล้าโยธากิจ

240,750.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120056991
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

481,500.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

481,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164771
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

47 ซื้อยารักษาโรค จานวน 8 รายการ (ใบเบิกเลขที
1400145695)

500,000.00

499,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,904.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,904.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164685
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/17/2019

42 ซื้อ POWER QUALITY ANALYSER จานวน
รายการ (ใบเบิกเลขที 1000320046)

309,829.20 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057262
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/25/2019

442,980.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164668
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

48 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) งานธุรการและคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา (2)
งานธุรการ จานวน 1 อัตรา สาหรับงานโครงการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครืองที 4
ถึง 7 ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน เริมตั้งแต่วันที 1
มกราคม 2563 ถึงวันที 30 กันยายน 2563

307,919.25

307,919.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

302,670.90 ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

302,670.90 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057311
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/23/2019

49 จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Thyristor Electronic (TE)
card จานวน 10 EA

326,350.00

326,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีทูเอส เอ็นจิเนียริง จากัด

326,350.00 บริษัท วีทูเอส เอ็นจิเนียริง จากัด

326,350.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057017
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

50 จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลียนจอภาพ (Monitor)
เครืองมือ Programming Device (PG740) Repair
and onsite test ที สฟ.คลองแงะ (HVDC)

170,986.00

170,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสอีเอส จากัด

170,986.00 บริษัท ไอเอสอีเอส จากัด

170,986.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057019
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/3/2019

51 จ้างซ่อมสายเมนไฟฟ้าอาคาร ต.021 (อาคารปั้มน้า
ดับเพลิงเก่า) ณ สานักงานใหญ่ กฟผ. (ใบเบิกเลขที
1200139906)
52 จ้างจัดอบรมหลักสูตร โครงการอบรมความรู้พื้นฐาน
ด้านพลาสมา และพลังงานฟิวชัน (ใบเบิกเลขที
1200139843)
53 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงตา จานวน 1 งาน

239,399.66

239,399.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาภัสสร์ วิศวกรรม จากัด

239,399.66 บริษัท จินดาภัสสร์ วิศวกรรม จากัด

239,399.66 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057029
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

235,400.00

235,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

220,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

220,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057083
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

499,369.00

499,369.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริง

499,369.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง เอ็นจิ
เนียริง

499,369.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057128
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

54 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบสือสารภายในเขือนวชิราลง
กรณ จานวน 3 รายการ

106,261.70

106,261.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวก้า โซลูชัน จากัด

55 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
จานวน 1 งาน

382,739.00

382,739.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

94,010.20 บริษัท เวก้า โซลูชัน จากัด

382,739.00 บริษัท อินสตอลเลชัน แอนด์ เมนเทน
แนนซ์ จากัด

94,010.20 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164706
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019
382,739.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057098
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

56 ซื้อมาตรฐานวิศวกรรมบนระบบ BSOL (British
Standards Online) จานวน 8 รายการ
(ใบเบิกเลขที 1000320089)
57 ซื้อยารักษาโรค 4 รายการ (ใบเบิกเลขที
1400145746)

481,339.50

481,339.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จากัด

481,339.50 บริษัท บุ๊คเน็ท จากัด

481,339.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164783
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

120,000.00

118,193.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จากัด

118,193.48 บริษัท เมดไลน์ จากัด

118,193.48 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164715
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

58 จ้างจัดทาของทีระลึกเพือใช้ในกิจกรรมวันเด็ก
ประจาปี 2563

147,660.00

147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม
จากัด

147,660.00 บริษัท ไอเดียส์ไทม์ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมียม
จากัด

146,804.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057125
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

149,991.53

พี.ซี. พริ้นติ้ง
ร้านอานวยพาณิชย์
149,991.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเจเจ ลาเบล จากัด

187,143.00
180,830.00
149,991.53 บริษัท เอเจเจ ลาเบล จากัด

192,600.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

192,600.00 บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006703
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/13/2019

243,744.93

243,639.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้ง จากัด

243,639.00 บริษัท ตั้ง จากัด

243,639.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057045
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

62 จ้างวิทยากรอบรมหลักสูตร Data Stucture and
Algorithm ระหว่างวันที 11-13 ธันวาคม 2562 (ใบ
เบิกเลขที 1200139921)
63 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศภายในเขือน วชิ
ราลงกรณ จานวน 4 รายการ

107,000.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทริลเลียน เทคโนโลยี จากัด

107,000.00 บริษัท เซ็นทริลเลียน เทคโนโลยี จากัด

107,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057053
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

118,556.00

118,556.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนียน ดายี
เจนซี แอนด์ อีเว้นท์

111,055.30 ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบเนียน ดายี
เจนซี แอนด์ อีเว้นท์

111,055.30 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164812
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

64 ซื้อกระเช้าแสดงความยินดีวันครบรอบการก่อตั้งของ
สือมวลชน จานวน 45 ชุด
(ใบ
เบิกเลขที 1000320255)

104,400.00

104,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

59 จ้างทาป้ายสัญลักษณ์โรงเรียนสีเขียว
เบิกเลขที 1200139589)

(ใบ

60 จ้างเหมาจัดทาเต็นท์โค้ง ขนาด 5x8 เมตร จานวน
10 หลัง (ใบเบิกเลขที 1200139776)
61 จ้างจัดทาสวนปีใหม่ ประจาปี 2563
เบิกเลขที 1200139775)

(ใบ

เอ

149,991.53 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006700
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/11/2019

เอ

104,399.79 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

104,399.79 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164775
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/24/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

65 จ้างทาของทีระลึก

138,565.00

138,565.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อะ กิ๊ฟ เซอร์วิส

66 ซื้อกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ประจาปี 2563
จานวน 72 ชุด

117,272.00

117,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูหลวง กรีนเพลส

39,200.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูหลวง กรีนเพลส

109,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164862
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/12/2019

67 จ้างจัดอบรมโครงการ การออกแบบพัฒนาต้นแบบ
ตลับลูกปืนแม่เหล็กแบบกระตุ้น
(ใบเบิก
เลขที 1200139845)
68 จ้างทาถุงผ้าร่มใส่ของยังชีพ จานวน 10,000
(ใบเบิกเลขที 1200139962)

248,775.00

248,775.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน)

248,775.00 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน)

248,775.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057198
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/23/2019

400,000.00

395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค
จากัด

395,900.00 บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค
จากัด

395,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006709
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/19/2019

69 จ้างทาโล่รางวัลห้องเรียนสีเขียวจานวน 35 ชิ้น (ใบ
เบิกเลขที 1200139816)

105,000.00

70 ซื้อหลอดไฟแอลอีดี เบอร์ 5 จานวน 600 EA
เบิกเลขที 1000320651)

144,450.00

144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟจากัด

144,450.00 บริษัทเอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟจากัด

144,450.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164829
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/18/2019

220,000.00

211,806.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จากัด

211,806.50 บริษัทแอสเซนดาส ซิสเทมส์ จากัด

211,806.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164898
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/17/2019

200,000.00

193,744.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

193,744.13 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

193,744.13 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164839
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/17/2019

500,000.00

499,954.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,954.29 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,954.29 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110164886
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/20/2019

(ใบ

71 ซื้อโปรแกรม MATLAB พร้อม Toolboxes
จานวน 1 Set (ใบเบิกเลขที 1000320092)
72 ซื้อยารักษาโรค จานวน 20 รายการ
เบิกเลขที 1400145745)
73 ซื้อยารักษาโรคจานวน 9 รายการ
(ใบเบิกเลขที 1400145824)

(ใบ

97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รางวัลไทย จากัด

138,565.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อะ กิ๊ฟ เซอร์วิส

แบบ สขร.1

97,370.00 บริษัท รางวัลไทย จากัด

138,565.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4120057142
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

97,370.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006708
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/18/2019

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2562 - 31 ธันวำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

74 จ้างทาชุดสาธิตฯ (ใบเบิกเลขที 1200140045)

149,907.00

149,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

149,907.00 บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จากัด

149,907.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006717
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/24/2019

75 จ้างทาบอร์ดนิทรรศการห้องเรียนสีเขียว
จานวน 80 ชุด (ใบเบิกเลขที 1200140129)

496,480.00

496,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิงมีเดีย จากัด

496,480.00 บริษัท กู๊ดแอดเวอร์ไทยซิงมีเดีย จากัด

492,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006721
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/23/2019

76 ซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งเขือนสิริกิติ์

171,178.60

171,178.60 เฉพาะเจาะจง สวนเพลินจิต

156,780.00 สวนเพลินจิต

156,780.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4150294207
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/16/2019

77 จ้างทากระบอกน้าใสทรงสูง สกรีนโลโก้ ตรา
สัญลักษณ์ กฟผ. จานวน 3,000 ใบ
(
ใบเบิกเลขที 1200140203)
78 ซื้อถุงยังชีพ จานวน 1,000 ชุด เพือช่วยเหลือ ผู้
ประสบอุทกภัยในพื้นทีจังหวัดนราธิวาสและจังหวัด
ยะลา
79 ซื้อเครืองอุปโภค-บริโภค จานวน 2,000 ชุด จานวน
1 รายการ (ที หซก (ซ.) 26/2562)

112,350.00

112,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี-ฮาร์โมนี จากัด

112,350.00 บริษัท วี-ฮาร์โมนี จากัด

112,350.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4140006728
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/25/2019

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์
เทิร์น จากัด

300,000.00 บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์
เทิร์น จากัด

300,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4130054594
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/23/2019

600,000.00

599,991.80 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

599,991.80 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย

599,991.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110165143
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/24/2019

80 ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบเขือนสิริกิติ์เพือกิจกรรม
ของขวัญปีใหม่ 2563

300,000.00

300,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
หาดไก่ต้อย

150,000.00 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้าน
หาดไก่ต้อย

150,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110165205
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/26/2019

100,000.00 นางซูเฮียง ศรีศร

100,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110165206
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/26/2019

นางซูเฮียง ศรีศร

นางลัดดา แปงพั๊วะ

50,000.00 นางลัดดา แปงพั๊วะ

50,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ 4110165207
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 12/26/2019

