สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1 ซื้ออุปกรณเบอร 5 ในกิจกรรมมอบของขวัญปใหม ป 2561
จํานวน 4 รายการ ราคากลางรวมทั้งสิ้นรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
743,115.-บาท ตามใบเบิกเลขที่ 1000271676 โดยวิธีคัดเลือก
2 จางซอมตูกันความชื้น (ใบสอบราคาเลขที่ 2000333089) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
3 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 รายการ (ใบสอบราคาเลขที่
2000340121) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ซื้อสีน้ํามันเคลือบเงาทาไม และอื่นๆ (ใบสอบราคาเลขที่
2000336089) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 จางผลิตและเผยแพรขอมูล กฟผ. ผานนักเขียนมืออาชีพ ในสื่อ
หนังสือพิมพ ขนาดไมต่ํากวา 35 คอลัมนนิ้ว ฉบับละ 1 ครั้ง/
เดือน ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 428,000
บาท ใบเบิกเลขที่ 1200115848
6 ประกวดราคาซื้อสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรประเภท
Non-Microsoft จํานวน 4 รายการ รวม 86 ชุด ราคากลางรวม
1,272,230.- บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1000268014 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

743,115.00

4,173.00
9,041.50
1,551.50
428,000.00

2,000,900.00

ราคากลาง

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

คัดเลือก

บริษัท ที.เอ.ที (ประเทศไทย)
จํากัด

735,165.00 บริษัท ที.เอ.ที (ประเทศไทย)
จํากัด

735,165.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145618
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-01

4,173.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดับบลิวที
คาบิเนต
9,041.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ แอนด ไซ
เบอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินไซต สเตชั่น
เน็ตเวิรค จํากัด

4,173.00 หางหุนสวนจํากัด ดับบลิวที
คาบิเนต
9,041.50 บริษัท พีเอสเอ แอนด ไซ
เบอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1,605.00 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
428,000.00 บริษัท อินไซต สเตชั่น
เน็ตเวิรค จํากัด

4,173.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
9,041.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
1,605.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
428,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

1,272,230.00

e-Bidding

ผูไดรับการคัดเลือก

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

วิธีซื้อหรือจาง

743,115.00

ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

1.บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
จํากัด

1,022,000.00 บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
จํากัด

2.บริษัท ดิเอ็นเตอรไพรสรี
ซอรสเทรนนิ่ง จํากัด
3.บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด
(มหาชน)
4.บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด

1,027,424.70

4160046943
2018-02-01
4160046951
2018-02-01
4150245657
2018-02-01
4120047675
2018-02-01

1,022,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5110008326
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCPO)
2018-02-02

1,054,485.00
1,332,578.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

7 จางรถลากจูงพรอมรถพวง ชนิด High Bed จํานวน 7คัน จาก
ทาเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี นําสง สฟ.หาดใหญ2 จ.สงขลา ตั้งแต
วันที่ 4-6กุมภาพันธ 2561 รวม 3 วัน PR.1200115639 หจก.
19/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

299,225.50

279,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเอส ทรานส
เซอรวิส จํากัด

279,650.00 บริษัท พีแอนดเอส ทรานส
เซอรวิส จํากัด

279,650.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047600
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-02

8 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 9 รายการ ราคากลางรวม กฟผ.
497,363.60 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1400131914 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

497,363.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

496,597.70 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

496,597.70 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145657
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-02

9 ประกวดราคาจางงานวิเคราะหคุณภาพน้ํา ป 2561 ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

834,600.00

834,600.00

1.บริษัท ศูนย
หองปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทยและ
การเกษตรแหงเอเซีย จํากัด

538,602.00 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท จํากัด

334,562.25 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022268
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)
2018-02-05

2.บริษัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอรี กรุป (ประเทศไทย)
จํากัด

466,188.30

3.บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี
จํากัด
4.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง
คอนซัลแตนท จํากัด
93,946.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด

823,900.00

10 ซื้อTorque Wrench จํานวน 3 รายการ (ใบสอบราคาเลขที่
2000341299) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

211,860.00

e-Bidding

334,562.25

110,210.00 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด

110,210.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145702
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-05
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

96,300.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย
243,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จํากัด

55,413.16 หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย
284,620.00 บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จํากัด

171,200.00

155,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรด
ดิ้ง จํากัด

133,696.50 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรด
ดิ้ง จํากัด

55,413.16 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
284,620.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
133,696.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

14 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 14 คัน
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 9 - 24 กุมภาพันธ 2561 เปนระยะเวลา 16
วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000342508) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 จางซอมทอประปาชนิด HDPE PE100 PN10 ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 280 มม. PR.1200115215 หจก.13/2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

488,947.20

488,947.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

488,947.20 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

488,947.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047707
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-06

187,250.00

174,833.08 เฉพาะเจาะจง บจก. พีเอสพี แอดวานซ
เอ็นจิเนียริ่ง

167,123.84 บจก. พีเอสพี แอดวานซ
เอ็นจิเนียริ่ง

167,123.84 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047662
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-07

16 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 8 คัน ปฏิบัติงาน
ตั้งแต วันที่ 13 ก.พ. - 12 มี.ค. 2561 เปนระยะเวลา 28 วัน (ใบ
สอบราคาเลขที่ 2000342830) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

476,449.60

476,449.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

476,449.60 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

476,449.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047738
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-07

17 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 18 รายการ ราคากลางรวม กฟผ.
475,792.70 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1400131977 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ซื้อGalvanized Sheet ขนาด 2.3x1219x2438 mm. จํานวน 20
SH ตามใบสอบราคา 2000340143 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

475,792.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลิน ฟารมาซูติ
คอล อินดัสตรี้ จํากัด

377,872.00 บริษัท เบอรลิน ฟารมาซูติ
คอล อินดัสตรี้ จํากัด

377,872.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145769
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-07

34,240.00

34,240.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิริยะเท
รดดิ้ง

39,483.00 หางหุนสวนจํากัด พิริยะเท
รดดิ้ง

39,483.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150246159
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-07

11 ซื้อInside Micrometer size 50-1500 mm. จํานวน 4 SE. (ใบ
สอบราคาเลขที่ 2000337805) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ซื้อHand-pump Pressure Calibrator (Low Range) จํานวน 2
SE (ใบสอบราคาเลขที่ 2000339025) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เครื่องตรวจวัดปริมาณกาซในที่อับอากาศ จํานวน 1 ชุด ราคา
กลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 155,150.-บาท ตามใบเบิกเลขที่
1000271872

107,000.00
363,800.00

4110145766
2018-02-06
4110145755
2018-02-06
4110145741
2018-02-06
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

19 ซื้อครีมลางมือ 5 GL ตามใบสอบราคา 2000340146 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
20 ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาปรับปรุงพื้นผิวถนนแอสฟลทติ
กคอนกรีต ถนนหนาสํานักงานใหญ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

6,420.00
800,000.00

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

4,547.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
663,382.44 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150246155
2018-02-07
5120022245
(ZCSV)

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
799,070.03 e-Bidding 1.นนทมหานคร

4,547.50 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
735,677.10 บริษัท วิวัฒนพล เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

2.หางหุนสวนจํากัด วุฒิวัตร
3.บริษัท วิวัฒนพล เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด
200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงเจริญบัส บอดี้
จํากัด

749,000.00
663,382.44
200,000.00 บริษัท จงเจริญบัส บอดี้
จํากัด

200,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047672
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-08

2018-02-08

21 จางซอมรถบัส Daewoo Bus หมายเลข กฟผ.03-0884 ทะเบียน
40-1757 PR.1500135888หจก. 12/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00

22 จางทดสอบ Personality Test เพื่อใชทดสอบผูรับทุน
บุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ของ กฟผ. ประจําป 2561 ราคา
กลาง กฟผ. 208,650 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(PR.1200114528) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

208,650.00

208,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

208,650.00 บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

208,650.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047769
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-08

23 จางซอมรถยนตพระที่นั่ง หมายเลข กฟผ. 01-2232 พน. ทะเบียน
กข.9119 นบ. PR.1500136583 หจก.30/2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

146,464.81

146,464.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรี พานิช จํากัด

146,464.81 บริษัท ธนบุรี พานิช จํากัด

146,464.81 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047739
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-08

24 จางทําเสื้อยืดโปโลใชในงานกีฬารัฐวิสาหกิจป 2561 จํานวน 450
ตัว PR.1200116178 หจก.34/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 จางจัดการแขงขันตะกรอกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42 ประจําป
2561 PR.1200116137 หจก.35/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

105,930.00

105,930.00 เฉพาะเจาะจง โฟรซีสการเมนท จํากัด

105,930.00 โฟรซีสการเมนท จํากัด

353,100.00

402,855.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ มันกระโทก

330,000.00 นางศิริวรรณ มันกระโทก

105,930.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
330,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4140005884
2018-02-08
4130042556
2018-02-08
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

26 ซื้อรองเทาผาใบสําหรับวิ่งของผูชาย จํานวน 77 รายการ (ใบสอบ
ราคาเลขที่ 2000341802) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ซื้อProgrammable DC Voltage / Current Source โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
28 ซื้อยางนอก-ยางใน-ยางรอง ขนาด 12.00R24-18PLY ดอกผสม
ชนิดยาง STEEL RADIAL TYRE พรอมเปลี่ยนและตั้งศูนยลอ-ถวง
ลอ จํานวน 10 ชุด ใชกับรถ หมายเลข กฟผ. 70-0097 ราคา
กลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 377,175.-บาท ตามใบเบิกเลขที่
1500135814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

107,107.00
171,200.00
377,175.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

97,220.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เจอาร
โปรเกรส แอดเวอรไทซิ่ง
159,935.04 เฉพาะเจาะจง บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด
377,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคว อินเตอร บิส
ซิเนส จํากัด

88,404.47 หางหุนสวนจํากัด เจอาร
โปรเกรส แอดเวอรไทซิ่ง
158,360.00 บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด
364,870.00 บริษัท โคว อินเตอร บิส
ซิเนส จํากัด

88,404.47 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
158,360.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
364,870.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110145890
2018-02-09
4110145885
2018-02-09
4110145899
2018-02-09

29 จางทําเสื้อคอโปโล เนื้อผาที่ไดรับฉลากเบอร 5 จํานวน 2,000 ตัว
ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 406,600 บาท ใบเบิกเลขที่
1200116011 (หจก.29/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เท็กซไทล
จํากัด

395,900.00 บริษัท อินโนเทค เท็กซไทล
จํากัด

395,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4140005887
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-09

30 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 13 รายการ ราคากลางรวม กฟผ.
115,058.45 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1400132146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 จางจัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการสองสวางอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยหลอดและโคม LED (PR1200115732) ราคากลาง กฟผ.
128,400.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

115,058.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

114,964.55 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จํากัด

114,964.55 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145889
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-09

128,400.00

128,400.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

120,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

120,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047791
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-09
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

32 จางลงโฆษณาประกาศกําหนดเขตสํารวจระบบโครงขายไฟฟา
115 กิโลโวลต อุบลรัตน-น้ําพอง 2 และระบบโครงขายไฟฟา 500
กิโลโวลต สามโคก-จุดเชื่อมระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต
ไทรนอย-แจงวัฒนะ ในหนังสือพิมพ วันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

146,376.00

33 ซื้อSet Screw จํานวน 5 รายการ (PR.1500136407) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
34 ซื้อHexzagon Bolts Stainless Gr.316 จํานวน 1 รายการ
(PR.1500135956) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 จางตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 1 JB (PR.1200115255) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
36 จางซอมตูกันความชื้น จํานวน 1 EA (PR.1200115064) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
37 ซื้อPLATE STEEL SUS316L จํานวน 3 SH (PR.1400131896)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 ซื้อSpark Isolation Insert-FIPOS (PR.1000272698) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3,916.20

39 จางงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานคุณภาพน้ํา
และนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาลําตะคอง
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการ ป 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,140.00
55,854.00
2,675.00
55,372.50
34,240.00

252,520.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

146,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
จํากัด (มหาชน)

146,376.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป
จํากัด (มหาชน)

3,916.20 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิริยะ
เทรดดิ้ง
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
55,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมาเทค จํากัด

3,777.10 หางหุนสวนจํากัด พิริยะ
เทรดดิ้ง
401.25 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
55,854.00 บริษัท ซิมาเทค จํากัด

2,675.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดดับบลิวที
คาบิเนต
55,372.50 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิริยะ
เทรดดิ้ง
34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส ไอ
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด

2,675.00 หางหุนสวนจํากัดดับบลิวที
คาบิเนต
52,002.00 หางหุนสวนจํากัด พิริยะ
เทรดดิ้ง
34,240.00 บริษัท เอ็ม เอส ไอ
เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด

252,520.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

236,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

146,376.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047804
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-12

3,777.10 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
401.25 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
55,854.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
2,675.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
52,002.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
34,240.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150246582
2018-02-12
4150246593
2018-02-12
4160047152
2018-02-12
4160047153
2018-02-12
4150246586
2018-02-12
4150246519
2018-02-12

236,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047835
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-13
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

40 จางงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานคุณภาพน้ํา
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา และการประมง ของโครงการโรงไฟฟาลําตะ
คองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 3-4 ระยะกอสรางระยะที่ 2 ป 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

400,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

400,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047836
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-13

41 ซื้อPortable Corrosion Meter จํานวน 1 SE (ใบสอบราคาเลขที่
2000337596) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,550.00

427,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

386,270.00 บริษัท นาลโก อินดัสเทรียล
เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด

386,270.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146002
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-14

42 จางเหมางานตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
โรงไฟฟาพระนครใต ประจําป 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

497,550.00

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอแอลเอส แลบอรา
ทอรี กรุป (ประเทศไทย)
จํากัด
34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบเซน แอนด เจส
เซน เทคโนโลยี่ (ที) จํากัด
437,505.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมน้ํามิทอลซัพพลาย

368,722.00 บริษัท เอแอลเอส แลบอรา
ทอรี กรุป (ประเทศไทย)
จํากัด
33,705.00 บริษัท เจบเซน แอนด เจส
เซน เทคโนโลยี่ (ที) จํากัด
437,505.88 บริษัท แมน้ํามิทอลซัพพลาย

368,722.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 3000002466
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-14

43 ซื้อAbrasive Cut-off Wheel OD. 9 inch จํานวน 2 รายการ
(PR.1000271969) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 จางทํา Colour Coated Aluminium Sheet จํานวน 5 รายการ
(PR.1500136544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,775.00
481,500.00

33,705.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
437,505.88 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150246923
2018-02-15
4120047882
2018-02-16

7/13

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

45 ประกวดราคาจางงานจางออกแบบและพิมพวารสาร EGAT
Magazine ประจําป 2561 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

2,200,000.00

2,035,000.00

e-Bidding

1.บริษัท เบอรดา (ประเทศ
ไทย) จํากัด
2.บริษัทบุกแดนซ สตูดิโอ
จํากัด
3.บริษัท แจสมิน มีเดีย จํากัด

46 ซื้อ1.แบตเตอรี่รถ FORK LIFT ไฟฟาพรอมเปลี่ยน 1 EA
2.ยางตันลอหนา รถ FORK LIFT ไฟฟา2 EA
3.ยางตันลอหลัง รถ FORK LIFT ไฟฟา 2 EA
ตามใบสอบราคา 2000341193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

401,250.00

4.บริษัท สมอลวิลล จํากัด
5.บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิสชิ่ง จํากัด
401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีสเต็มสคารส จํากัด

47 ซื้อLENGTH STANDARD SET จํานวน 1 SE (ใบสอบราคาเลขที่
2000342201) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 จางแปลรายงานประจําป 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
PR.1200115843 หจก.26/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 จางจัดอบรมหลักสูตร Gas Flow Measurement ณ หองประชุม
510 ชั้น 5 อาคาร ท. 100 กฟผ. สํานักงานใหญ วันที่ 27
กุมภาพันธ 2561 จํานวนผูเขาอบรมประมาณ 10 คน ราคากลาง
กฟผ.รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 406,600 บาท ใบเบิกเลขที่
1200116409(หจก.46/2561)

214,000.00

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

2,000,000.00 บริษัท เบอรดา (ประเทศ
ไทย) จํากัด
1,916,156.00

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

1,950,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022262
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)
2018-02-19

1,898,376.88
1,900,320.00
1,220,656.00
379,850.00 บริษัท ซีสเต็มสคารส จํากัด

379,850.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146185
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-20

213,893.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แมกซ แวลู เทคโนโลยี

197,950.00 บจก.แมกซ แวลู เทคโนโลยี

139,100.00

139,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศศิธร สุนทรารักษ

130,000.00 นางสาว ศศิธร สุนทรารักษ

406,600.00

406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

406,600.00 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

197,950.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
130,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
406,600.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110146191
2018-02-20
4120047800
2018-02-20
4120047949
2018-02-20
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

50 จางจัดอบรมหลักสูตรกระบวนการงานตรวจรับ LNG /LNG
Operation and Custody Transfer Measurement ณ หอง
ประชุม 2 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 กฟผ. สํานักงานใหญ วันที่ 26
กุมภาพันธ 2561 จํานวนผูเขาอบรมประมาณ 20 คน ราคากลาง
กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 224,700 บาท

224,700.00

224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด

224,700.00 บริษัท อินเตอรเทค เทสติ้ง
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด

224,700.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047946
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-20

51 จางซอมเครื่อง MET UDA Hardness tester จํานวน 1 JB.
( PR.1200115725) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 เชารถตูปรับอากาศพรอม พขร. จํานวน 8 คัน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่และที่ทํางานปกติ ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่
3 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 10 วัน (PR.1200116453) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

171,200.00

171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเมนท
(ประเทศไทย) จํากัด
196,109.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

171,200.00 บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเมนท
(ประเทศไทย) จํากัด
196,109.60 หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

171,200.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
196,109.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

196,109.60

4120047936
2018-02-20
4120047947
2018-02-20

53 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 4 รายการ ราคากลางรวม 291,077.80
บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกซื้อเลขที่ 1400132343 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
54 จางพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ณ
บริเวณพื้นที่ของ กฟผ. บานอาวไผ ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี จํานวน 2 อัตรา ระยะเวลาจาง 10 เดือน ตั้งแต 1
มีนาคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

291,077.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ
คอล (ประเทศไทย) จํากัด

290,719.00 บริษัท แคสปา ฟารมาซูติ
คอล (ประเทศไทย) จํากัด

290,719.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146156
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-20

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย
พี.ดี. จํากัด

428,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย
พี.ดี. จํากัด

428,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047954
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-21

55 จางจัดประกวดออกแบบ เสื้อผาเบอร 5 PR.1200116375 หจก.
40/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บรอดคาซท ไทย
เทเลวิชั่น จํากัด

499,690.00 บริษัท บรอดคาซท ไทย
เทเลวิชั่น จํากัด

499,690.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047881
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-21
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
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ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

56 ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 1 รายการ ราคากลางรวม กฟผ.
192,600.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1000274043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214,000.00

192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

191,300.00 บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

191,300.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146232
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-21

57 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจเตอร ขนาด 4,000 ANSI LUMENS
จํานวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 จางเหมาทําความสะอาดและขนยายชิ้นสวนอุปกรณโรงไฟฟา เพื่อ
ใชในงาน Major Overhaul โรงไฟฟาวังนอย (WNC-C40,41,42)
1.ปฏิบัติตั้งแตวันที่ 26/2/61-27/3/61 , 2.ปฏิบัติตั้งแตวันที่
1/3/61-21/3/61 และปฏิบัติตั้งแตวันที่ 4/3/61-30/3/61 จํานวน
1 JB. (ใบสอบราคาเลขที่ 2000344226)

411,950.00

406,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลมบดา ดีไซน
แอนด โซลูชั่น จํากัด
286,172.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด เอส เอ็กซ
สตรีม จํากัด

336,802.83 บริษัท แลมบดา ดีไซน
แอนด โซลูชั่น จํากัด
278,242.80 บริษัท พี แอนด เอส เอ็กซ
สตรีม จํากัด

336,802.83 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
278,242.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110146216
2018-02-21
4120047965
2018-02-22

17,248.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางลําภู (ดิจิทาวน)
จํากัด
2,696,500.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง

17,248.40 บริษัท ลินเด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
7,485.72 บริษัท บางลําภู (ดิจิทาวน)
จํากัด
2,696,500.00 การไฟฟานครหลวง

17,248.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
7,485.72 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
2,696,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150247479
2018-02-22
4150249674
2018-02-22
4120048004
2018-02-23

59 ซื้อARGON GAS 7CU.M.PURITY จํานวน 20 EA
(PR.1400131693) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 ซื้อ1/2 Inch Super Duty Air Impact Wrench จํานวน 2 EA
(PR. 1100031616) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61 จางเพิ่มขนาดเครื่องวัดหนวยไฟฟาหมายเลข 72008665 จากเดิม
ขนาด 2000 เควีเอ 24 เควี 3 เฟส 3 สาย เปนขนาด 8500 เควีเอ
24 เควี 3 เฟส 3 สาย สําหรับสถานีไฟฟายอยไทรนอย เลขที่ หจ.
(จ)14/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

286,172.10

17,248.40
12,840.00
2,696,500.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
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ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

62 จางจางผลิตและเผยแพรขาวสาร กฟผ. ในรูปแบบสัมภาษณ
ผูบริหาร กฟผ. หรือบุคคลอื่น ๆ ตามที่ กฟผ. กําหนด ทางสถานี
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในรายการตลาดชอง 5 ระยะเวลา
ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย คลิก จํากัด

481,500.00 บริษัท มีเดีย คลิก จํากัด

481,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120048002
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-23

63 จางเผยแพรภารกิจ กฟผ. ผานสื่อโทรทัศน ในรูปแบบรายงาน
พิเศษเชิงขาว และรูปแบบสารคดี ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 1
มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ราคากลาง กฟผ. รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 492,200 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200116466 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

492,200.00

492,200.00 เฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ

492,200.00 กรมประชาสัมพันธ

492,200.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047961
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-23

64 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับจํานวน 10 คัน
ปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 25 ก.พ. - 16 มี.ค. 2561 เปนระยะเวลา 20
วัน (PR.1200116774) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
65 ประกวดราคาจางเหมาทําความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน
ปฏิบัติงานที่ศูนยซอม ผลิต ทดสอบ และบริหารอะไหลหนองจอก
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 หพจร.(จ.)
4/2561 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

446,083.00

446,083.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

446,083.00 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

446,083.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047993
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-23

2,275,658.81 บริษัท รักษาความปลอดภัย
เอส.บี.เอส.ซี.กรุป จํากัด

2,275,658.81 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022314
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)
2018-02-27

66 จางงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานนิเวศวิทยาทาง
น้ํา โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่ ระยะดําเนินการป 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

2,389,666.67

499,090.80

2,389,666.67

e-Bidding

1.บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุป
จํากัด

2.บริษัท ไดมอนด แคร
2,388,300.00
เซอรวิส จํากัด
499,090.80 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
458,504.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

458,504.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 3000002471
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-27
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

67 ซื้ออุปกรณสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ (Main Board, Digital
compressor, ฯลฯ) จํานวน 6 รายการ (RFQ 2000339421)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

199,769.00

4,646,654.00
68 จางทําของ/จางเหมาบริการจางดําเนินการบริหารการสื่อสาร
ภารกิจ กฟผ. ผานเครือขายนักวิชาการ ระยะเวลาดําเนินการ เดือน
มีนาคม - ธันวาคม 2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4,646,654.- บาท ใบเบิกเลขที่ 1200115809 (หจก.24/2561)
โดยวิธีคัดเลือก

69 จางทําของ/จางเหมาบริการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive
Maintenance) เครื่องจักร ปฏิบัติงานที่ศูนยซอม ผลิต ทดสอบ
และบริหารอะไหลหนองจอกและศูนยบํารุงรักษาไทรนอย เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หพจร.(จ.)5/2561) โดยวิธีคัดเลือก

1,307,540.00

70 จางทบทวนอันดับเครดิตองคกรของ กฟผ. ซึ่งเปนงานตอเนื่อง
จากป 2560 ระยะเวลาดําเนินการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 321,000 บาท ใบเบิก
เลขที่ 1200116513 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321,000.00

71 ซื้อDC STANDARD SOURCE PROGRAMMABLE จํานวน 1 SE
(PR.1000273383) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

199,769.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

203,728.00 บริษัท เพาเวอรเมติค จํากัด

203,728.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146263
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28

1.บริษัท ฟรอนทเพจ จํากัด

4,584,950.00 บริษัท ทริปเปล เจ คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด

4,403,050.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022309
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)

2.บริษัท ทริปเปล เจ คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด

4,456,550.00

3.บริษัท มอร แดน เวิรค
จํากัด
คัดเลือก 1.บริษัท บี.ที.อินเตอรเทค
1,304,651.00
จํากัด
2.บริษัท อิเล็คทริเคิล แมน
จํากัด
3.บริษัท พรอม โซลูชั่น ซัพ
พลาย จํากัด
321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด

4,615,980.00

4,646,654.00

คัดเลือก

194,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,448,044.91 บริษัท อิเล็คทริเคิล แมน
จํากัด
1,304,651.00

2018-02-28

1,304,651.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022333
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)
2018-02-28

1,633,890.00
321,000.00 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด

321,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120048039
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28

164,191.50 บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

164,191.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110146505
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28
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วันที่ 8 มีนาคม 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

72 จางเหมาบริการธุรการ โครงการโรงไฟฟลําตะคองชลภาวัฒนา
เครื่องที่ 3 และ 4 จํานวน 3 อัตรา ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2561 (PR.1200116967) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

241,458.45

241,458.45 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สามารถ
(1993)

233,063.23 หางหุนสวนจํากัด สามารถ
(1993)

233,063.23 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120048043
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28

73 จางจางผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารแหลงผลิตไฟฟาและเทค
โนโลยี่ใหมของ กฟผ. (PR.1200117083) ราคากลาง กฟผ.
256,800.-บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

256,800.00

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อปท.นิวส จํากัด

256,800.00 บริษัท อปท.นิวส จํากัด

256,800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120048060
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28

74 จางตัดเครื่องแตงกายประจําป 2561 จํานวน 24 รายการ (240
ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

210,822.10

210,822.10 เฉพาะเจาะจง โตโตบางรัก

165,200.00 โตโตบางรัก

165,200.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120048309
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-02-28
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