สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

1 จางเผยแพรขาวสารโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. ทางเว็บไซต
Energynewscenter.com (PR 1200114149) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

449,400.00

449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเทนตดี จํากัด

449,400.00 บริษัท คอนเทนตดี จํากัด

449,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047195
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-03

2 จางพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ผลิตภัณฑ
ตูเย็น 1 ประตู และ 2 ประตูขึ้นไป จํานวน 400,000 ดวง (PR
1200114238) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

402,320.00

402,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร เลเบล
จํากัด

402,320.00 บริษัท มาสเตอร เลเบล
จํากัด

402,320.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4140005832
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-03

3 จางเหมางานบํารุงรักษา Inspection AC/DC LV Motor เพื่อใช
ในงาน Planned Outage Maintenance โรงไฟฟาจะนะ
CHN-C22 ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม - 31 มกราคม 2561 รวม
ระยะเวลาจาง 27 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000337272) โดยวิธี

322,819.00

322,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเออารซี
(ไทยแลนด) จํากัด

335,659.00 บริษัท เอ็มเออารซี
(ไทยแลนด) จํากัด

335,659.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047263
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-03

4 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 7 คัน ปฏิบัติงาน
ตั้งแต วันที่ 5 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561 เปนระยะเวลา 30 วัน
(จ.45/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485,464.35

485,464.35 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

485,464.35 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

485,464.35 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047255
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-03

5 จางตัดเครื่องแตงกายผูปฏิบัติงาน กฟผ. สําหรับป 2561 จํานวน
198 ชุด จ.9/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 จางเหมาบํารุงรักษา Instrument เพื่อใชในงาน Major
Overhaul โรงไฟฟาจะนะ CHN C22 ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561รวมระยะเวลาจาง 34 วัน (จ.
35/2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

148,302.00

148,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตน จํากัด

125,436.10 บริษัท นพรัตน จํากัด

382,899.50

382,899.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคลิเบรชั่น เมเนจ
เมนท จํากัด

379,368.50 บริษัท แคลิเบรชั่น เมเนจ
เมนท จํากัด

125,436.10 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
379,368.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4170007268
2018-01-04
4120047268
2018-01-04
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 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 เชารถตูปรับอากาศพรอม พขร. จํานวน 10 คัน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่และที่ทํางานปกติ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการซอม
บํารุงรักษาโรงไฟฟาตั้งแตวันที่ 12มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2561(รวมระยะเวลา 20 วัน) (จ.44/2560) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

492,307.00

492,307.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

492,307.00 หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

492,307.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047273
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-04

8 จางเหมาถอด-ประกอบ ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณเครื่องมือ
วัดและอุปกรณควบคุมกลเพื่อใชในงาน Minor Inspection
โรงไฟฟาจะนะ CHN - C 22 ตั้งแตวันที่ 7 มกราคม 2561 ถึงวันที่
9 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง 34 วัน (ใบสอบราคา
เลขที่2000337276) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

165,850.00

165,850.00 เฉพาะเจาะจง พี.เค.อิเลคทริค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

214,000.00 พี.เค.อิเลคทริค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

214,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047294
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-05

9 จางจัดนิทรรศการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ราคา
กลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 321,000 บาท PR1200113940 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
10 จางเหมาขนสง พรอมพิธีศุลกากรไป-กลับ สปป.ลาว โดยใช
รถบรรทุก 10 ลอติดเครน และระบรรทุก 10 ลอ ในงาน MI.
โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําเทิน 2 สปป.ลาวระหวางวันที่ 9 มกราคม
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 (ใบสอบราคาเลขที่ 2000337905)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดูอะคาเดมิค
จํากัด

321,000.00 บริษัท เอ็นดูอะคาเดมิค
จํากัด

321,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047279
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-05

185,110.00

185,110.00 เฉพาะเจาะจง รานสิรินสยามพาณิชย

169,000.00 รานสิรินสยามพาณิชย

169,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047291
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-05

11 ซื้อcable tiea จํานวน 2 รายการ ตามใบสอบราคา 2000336476
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 จางเหมาคาของ-คาแรง งานปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟา
อาคาร ท.110 (PR 1200113412) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,412.00

12,412.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย
179,760.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อันนี
อิมปอรต

12,144.50 หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย
153,500.00 หางหุนสวนจํากัด อันนี
อิมปอรต

12,144.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
153,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

179,760.00

4150243510
2018-01-05
4120047094
2018-01-08
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

9,876,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลน คอมพานี
(ประเทศไทย)

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

9,876,100.00 บริษัท ไลน คอมพานี
(ประเทศไทย)

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

9,876,100.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 3000002442
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZLVA)
2018-01-08

13 จางสื่อสารผาน LINE Official Account และ Sticker LINE
(Sponsored Sticker) ระยะเวลาดําเนินการระหวางวันที่ 16
มกราคม 2561 ถึง 16 มกราคม 2562 ราคากลางรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 9,876,100.-บาท ใบสอบราคาเลขที่ 2000336837
PR.1200113382 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,876,100.00

14 จางเหมาถอด-ประกอบ ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณเครื่องมือ
วัดและอุปกรณควบคุมกลเพื่อใชในงาน Minor Inspection
โรงไฟฟาบริษัท ราชบุรีพาวเวอร RGC - C20, 21, 22 ตั้งแตวันที่
14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง
24 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000337294 ) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

155,620.80

155,620.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.อิเลคทริค
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

155,620.80 บริษัท พี.เค.อิเลคทริค
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

155,620.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047301
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-08

15 ซื้อกระเชาอวยพรปใหม ประจําป 2561 สําหรับมอบให
หนวยงานภายนอกที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) กับ
กฟผ. จํานวน 215 กระเชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

462,710.00

462,701.35 เฉพาะเจาะจง รานสหกรณผูปฏิบัติงาน
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด

462,700.96 รานสหกรณผูปฏิบัติงาน
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด

462,700.96 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110144831
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-08

16 จางผลิตและเผยแพรขาว กฟผ. ทางวิทยุ ประจําป 2561 ทาง
สถานีวิทยุ FM 97 MHz ราคากลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 353,100
บาท PR1200114541 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

353,100.00

353,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟสนิวส จํากัด

353,100.00 บริษัท เฟสนิวส จํากัด

353,100.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047327
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-09

17 ซื้อจักรยาน ขนาดลอ 20 นิ้ว และ 24 นิ้ว (ใบสอบราคาเลขที่
2000337988) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

88,275.00

88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร อินเตอร
เทกซ จํากัด

77,040.00 บริษัท เคลฟเวอร อินเตอร
เทกซ จํากัด

77,040.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150243644
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-09
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

18 ประกวดราคาจางกอสรางที่ทําการงานรักษาความปลอดภัย, งาน 16,801,140.00 15,283,123.91
ปรับปรุงบริเวณทางเขา, และงานปรับปรุงถนนคอนกรีต สํานักงาน
จํานวน 3 รายการ รวม 1 งาน

19 จางเผยแพรขาวสารโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. ทางเว็บไซต
Dailynews.co.th ราคากลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 500,000.-บาท
ใบสอบราคาเลขที่ 2000337264 PR.1200113927 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

500,000.00

20 จางเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธ กฟผ. ทางเว็บไซต
Thairath.co.th ราคากลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 500,000 บาท
ใบสอบราคาเลขที่ 2000337348 PR.1200113926 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

500,000.00

21 จางทําเสื้อโปโล สําหรับหลักสูตรปฐมนิเทศ ป 2561 จํานวน
1,880 ตัว (PR 1200114264) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 จางเผยแพรขาวสารโฆษณาและขาวประชาสัมพันธ กฟผ. ทาง
เว็บไซต khaosod.co.th (PR1200113928) ราคากลาง กฟผ.
500,000.-บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีซื้อหรือจาง

e-Bidding

รายชื่อผูเสนอราคา

1.หจก.จิรังกรณกอสราง

2.บริษัท พี แอนด เอส
เอ็กซสตรีม จํากัด
3.บริษัท 218 คอนสตรัคชั่น
จํากัด
500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สี่พระยาการพิมพ
จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

13,539,478.60 บริษัท พี แอนด เอส เอ็กซ
สตรีม จํากัด
12,850,677.36

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

12,850,677.36 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022187
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV)
2018-01-10

13,498,836.30
500,000.00 บริษัท สี่พระยาการพิมพ
จํากัด

500,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047207
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-10

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรนด วีจ3ี จํากัด

500,000.00 บริษัท เทรนด วีจ3ี จํากัด

500,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047238
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-10

449,400.00

362,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิฟอรม จํากัด

362,088.00 บริษัท ยูนิฟอรม จํากัด

500,000.00

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวสด จํากัด

500,000.00 บริษัท ขาวสด จํากัด

362,088.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
500,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4140005844
2018-01-10
4120047172
2018-01-11
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

23 จางเหมางานบํารุงรักษาMotor Operated Valve เพื่อใชในงาน
Minor Inspection โรงไฟฟาบริษัท ราชบุรีพาวเวอร RPC-C20,
C21, C22 ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ
2561 รวมระยะเวลาจาง 24 วัน (จ.34/2560) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

456,590.40

456,590.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอ็มจี เซอรวิส จํากัด

396,595.50 บริษัท อีเอ็มจี เซอรวิส จํากัด

396,595.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047409
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-12

24 จางเหมางานบํารุงรักษา Instrument เพื่อใชในงาน Minor
Inspection โรงไฟฟาบริษัท ราชบุรีพาวเวอร RPC C20,C21,C22 ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 6
กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง 24 วัน (จ.33/2560) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

486,107.39

486,107.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

414,625.00 บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

414,625.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047392
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-12

25 จางเหมางานบํารุงรักษา Overhaul AC Low Voltage Cooling
Fan Motorเพื่อใชในงาน Minor Inspection โรงไฟฟาบริษัท
ราชบุรีเพาเวอร RPC - C2 ตั้งแตวันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่
5 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง 24 วัน (จ.1/2561) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

118,128.00

118,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด

111,237.20 บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด

111,237.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047381
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-12

26 จางจัดหาตนไมและอุปกรณประกอบพรอมติดตั้ง ของอาคารที่ทํา
การพรอมศูนย Competency Certification Center และ
อาคารนันทนาการ บริเวณ สํานักงาน กฟผ. ไทรนอย จังหวัด
นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

494,602.15 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนน้ําผึ้งพฤกษา
(2004)

494,340.00 หจก.สวนน้ําผึ้งพฤกษา
(2004)

494,340.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047401
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-12

27 จางทํา Trust Mechanism อุปกรณ Generator จํานวน 2 EA
ตามใบสอบราคา 2000337804 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

64,200.00

64,200.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพ
เคียวได

18,190.00 หางหุนสวนจํากัด กรุงเทพ
เคียวได

18,190.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4160046603
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-12
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

จางที่ปรึกษา บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด
โดยวิธี

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

499,155.00 บริษัท วินทูเกเตอร จํากัด

499,155.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047313
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-15

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร จํากัด

500,000.00 บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร จํากัด

500,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047414
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-15

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร อินเตอร
เทกซ จํากัด

9,309.00 บริษัท เคลฟเวอร อินเตอร
เทกซ จํากัด

9,309.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150244070
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-15

31 ซื้อซองพลาสติกใส แบบแข็ง ชนิด Rigid PVC ขนาด A4 จํานวน
100 EA ตามใบสอบราคา 2000336475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย

4,173.00 หางหุนสวนจํากัด อมรสิริ
ซัพพลาย

4,173.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150244093
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-15

32 ซื้อแผนยิปซั่มบอรดและยางมะตอยผสมเสร็จ (ใบสอบราคาเลขที่
2000330770) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,400.00

21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด

21,400.00 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด

21,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150244071
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-15

28 จางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห และทบทวนสมรรถนะ
ความสามารถ กฟผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,155.00

499,155.00

29 จางดําเนินการติดตามประเด็น (Social Monitoring) วิเคราะห
ประเด็น (Analysis Situation) กําหนดกลยุทธการสื่อสาร
(Social Strategy) เพื่อสรางความเขาใจเรื่องสถานการณไฟฟา
ภาคใต PR.1200115050 หจก.6/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

30 ซื้อเศษผา Cotton สีขาว (ใบสอบราคาเลขที่ 2000338460) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

33 จัดกิจกรรม Walk Rally หลักสูตรปฐมนิเทศผูปฏิบัติงานใหม
ประจําป 2561 (PR 1200114006)
34 ซื้อCable RG174 จํานวน 5 RL ใบสอบราคาเลขที่ 2000336257
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

374,500.00
9,737.00

369,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 9 ณ พลัส
9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไซแอม
เทค จํากัด

369,150.00 บริษัท 9 ณ พลัส
9,737.00 บริษัท แอดวานซ ไซแอม
เทค จํากัด

369,150.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047366
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-16
9,737.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150244175
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-16
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

35 จางทําของ/จางเหมาบริการจางผลิตและวางสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธจัดกิจกรรมสรางการรับรูโครงการเสื้อเบอร 5 โดย
วิธีคัดเลือก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

9,000,000.00

9,000,000.00

คัดเลือก

1.บริษัท คิว แอนด เอฟ แอด
เวอรไทซิ่ง จํากัด

8,886,863.60 บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอดเวอร
ไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

2.บริษัท อี-มีเดีย จํากัด
3.บริษัท โฟอินิแคส จํากัด
4.บริษัท ชูโอ เซ็นโก แอด
เวอรไทซิ่ง (ประเทศไทย)
จํากัด

9,018,174.00
8,993,992.00
8,891,700.00

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

8,827,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 3000002443
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZLVA)
2018-01-17

36 ซื้อDisconnecting Switch Operating Platform พรอมฐาน
และ Standard Bolt จํานวน 21 Set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

214,000.00

194,365.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.ซี.ซี. อินดัสตรี
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

160,660.50 บริษัท ที.ซี.ซี. อินดัสตรี
แอนด เอ็นจิเนียริ่ง

160,660.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145126
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-17

37 เชารถตูโดยสารปรับอากาศ พรอมคนขับ จํานวน 8 คัน
ปฏิบัติงานตั้งแต วันที่ 18 ม.ค. - 12 ก.พ. 2561 เปนระยะเวลา
26 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000339307) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

476,663.60

476,663.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

476,663.60 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

476,663.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047461
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-17

38 จางเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจ กฟผ. ผานสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.) (PR 1200114972)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

485,352.00

485,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวเจอร อินเตอร
แอคทีฟ จํากัด

485,352.00 บริษัท ฟวเจอร อินเตอร
แอคทีฟ จํากัด

485,352.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047448
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-17

39 ซื้อเครื่องกรองไฟและปองกันไฟกระชาก จํานวน 4 EA ตามใบ
สอบราคา 2000337811 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16,906.00

16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ดี
คอมพิวเตอร ซิสเท็ม จํากัด

15,793.20 บริษัท อาร แอนด ดี
คอมพิวเตอร ซิสเท็ม จํากัด

15,793.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4150244334
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-17
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 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 ซื้อผลิตภัณฑชุมชน จากกลุมชุมชนจังหวัดนาน ราคากลาง กฟผ.
รวม 160,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1000271775 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

160,500.00

160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวยบุญ กรุป จํากัด

160,500.00 บริษัท รวยบุญ กรุป จํากัด

160,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4130042067
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-17

41 ซื้อPortable DC Voltage/Current Source จํานวน 1 SE (ใบ
สอบราคาเลขที่ 2000337934) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น วาย อาร
วิศวกรรม จํากัด

316,720.00 บริษัท เอ็น วาย อาร
วิศวกรรม จํากัด

316,720.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145189
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-18

42 จางทําของ/จางเหมาบริการเผยแพรภารกิจ กฟผ. ผานสื่อโทรทัศน
เผยแพรสปอต กฟผ. ชุด ความจําเปนโรงไฟฟาภาคใต ราคากลาง
กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7,864,500.- บาท ใบเบิกเลขที่
1200114882 โดยวิธีคัดเลือก
43 จางผลิตและเผยแพรขาวสารและกิจกรรม กฟผ. ผานสถานีวิทยุ
FM 89.5 MHz รายการคุยนอกกรอบ (PR 1200114911) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

7,864,500.00

44 ซื้อเครื่องมือวัดกาซระบบดิจิตอล จํานวน 4 SE (2000336989)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 ซื้อPC Mac Pro จํานวน 1 SE (ใบสอบราคาเลขที่ 2000338210)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 จางเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. ผานสื่อนิตยสาร
LIONMAG ขนาดเต็มหนา สี่สี จํานวน 4 ครั้ง ระยะเวลา
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 205,440 บาท ใบเบิกเลขที่
1200114543 (หจก.7/2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

128,400.00

353,100.00

160,500.00
205,440.00

7,864,500.00

คัดเลือก

1.บริษัท สตาร รีชเชอรส
กรุป จํากัด

2.บริษัท วีเซียม (ประเทศ
ไทย) จํากัด
330,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุตม เหมจักร

106,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดับบลิวเจ อิน
โนเวชั่น จํากัด
148,141.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด
(มหาชน)
205,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอยาจ มีเดีย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

4,836,400.00 บริษัท สตาร รีชเชอรส กรุป
จํากัด

4,836,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047467
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-18

7,350,000.00
330,000.00 นายชยุตม เหมจักร

330,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047441
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-18

102,720.00 บริษัท เอดับบลิวเจ อิน
โนเวชั่น จํากัด
142,510.09 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด
(มหาชน)
205,440.00 บริษัท วอยาจ มีเดีย
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

102,720.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
142,510.09 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
205,440.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110145211
2018-01-19
4110145202
2018-01-19
4120074785
2018-01-19
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

47 จางเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ กฟผ. ขนาดเต็มหนาสี่สี
จํานวน 6 ครั้ง ในนิตยสารชีวจิต (PR 1200115167) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

449,400.00

449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)

449,400.00 บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน)

449,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047474
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-19

48 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 10 คัน
ปฏิบัติงานตั้งแต วันที่ 23 ม.ค. - 11 ก.พ. 2561 เปนระยะเวลา
20 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000340155) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

468,446.00

468,446.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

468,446.00 หางหุนสวนจํากัด ทีม คาร
เรนท

468,446.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047486
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-19

1,116.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
4,500,000.00 จางที่ปรึกษา 1.บริษัท กลุมแอดวานซ
โดยวิธีคัดเลือก รีเสิรช จํากัด
2.บริษัท เอ็กเซลเลนท
บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด
3.บริษัท มารเก็ตเมทริกซ
เอเชีย จํากัด
163,706.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย
เคแอนดพี เบสท เซอรวิส
จํากัด

1,027.20 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
4,387,000.00 บริษัท มารเก็ตเมทริกซ
เอเชีย จํากัด
4,317,700.00

162,743.79 บริษัท รักษาความปลอดภัย
เคแอนดพี เบสท เซอรวิส
จํากัด

162,743.79 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047415
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-22

273,920.00 เฉพาะเจาะจง ฟาร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

273,920.00 ฟาร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

273,920.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047429
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-22

49 ซื้อถุงมือยาง จํานวน 300 PR ตามใบสอบราคา 2000337814
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 จางที่ปรึกษาดําเนินการวิจัยสํารวจการยอมรับและความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ กฟผ. ราคากลาง
กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 4,500,000.- บาท ใบเบิกเลขที่
1300009207 โดยวิธีคัดเลือก

1,117.08
4,500,000.00

51 จางเหมาบริการดานคอมพิวเตอร คุณวุฒิไมต่ํากวา ปวส. จํานวน
1 คน (PR 1200114735) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

163,706.79

52 จางเผยแพรโฆษณา กฟผ. ทางนิตยสาร ขนาดเต็มหนาสี่สี จํานวน
4 ครั้ง ทางนิตยสาร Travel 3sixty Thailand (PR
1200114453) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

273,920.00

1,027.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
4,369,880.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150244582
2018-01-19
51120022219
(ZCSV)
2018-01-19

4,462,504.55

9/15

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

53 จางเหมาตรวจสอบ PAUT ปฏิบัติงานตรวจสอบแนวเชื่อมทอ ที่
โรงไฟฟาพลังความรอนรวม RPC-C00 จ.ราชบุรี ระหวางวันที่
30-31 ม.ค. 2561 เปนเวลา 2 วัน (ใบสอบราคาเลขที่
2000339561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,900.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินส
เพ็คชั่น แอนด คอนซัลติ้ง
จํากัด

53,500.00 บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินส
เพ็คชั่น แอนด คอนซัลติ้ง
จํากัด

54 ซื้อยารักษาโรค จํานวน 28 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00

55 ประกวดราคาจางจางเหมาถายภาพขาว(ภาพนิ่ง)และกิจกรรมตาง
เพื่อการประชาสัมพันธ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

1,084,000.00

470,074.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด
1,000,450.00 e-Bidding 1.บริษัท ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

452,028.00 บริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด
870,000.00 บริษัท ยูนิคอมเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

2.บริษัท พรีโพรโพส
ครีเอชั่น จํากัด
3.บริษัท มี ตอ กรุป จํากัด
471,982.35 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทีม
คารเรนท

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

53,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047501
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-22

452,028.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
870,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110145264
2018-01-22
5120022223(Z
CSV) 2018-0123

963,000.00
1,000,450.00
471,982.35 หางหุนสวนจํากัด ทีม
คารเรนท

56 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมคนขับ จํานวน 14 คัน
ปฏิบัติงานตั้งแต วันที่ 25 ม.ค. - 8 ก.พ. 2561 เปนระยะเวลา
15 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000340545) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 ซื้ออะไหลลิฟต จํานวน 1 รายการ ราคากลางรวม กฟผ.
160,500.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใบเบิกเลขที่
1000271315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

471,982.35

160,500.00

160,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด

144,450.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร
(ประเทศไทย) จํากัด

144,450.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145289
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-23

58 ซื้อEpoxy Resin และอื่นๆ (ใบสอบราคาเลขที่ 2000340114)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 ซื้อMultifunction Calibrator จํานวน 2 SE (ใบสอบราคาเลขที่
2000338208) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,235.00

11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจบเซน แอนด เจส
เซน เทคโนโลยี่ (ที) จํากัด
133,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,556.00 บริษัท เจบเซน แอนด เจส
เซน เทคโนโลยี่ (ที) จํากัด
154,401.00 บริษัทโยโกกาวา(ประเทศ
ไทย) จํากัด

11,556.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
154,401.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

171,200.00

471,982.35 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047525
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-23

4150244796
2018-01-23
4110145365
2018-01-24
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

60 จางผลิตและเผยแพรขาวสารและกิจกรรม กฟผ. ผานสถานีวิทยุ
FM 89.5 MHz รายการซันเดยทอลก (PR 1200114913) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

353,100.00

330,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริกานต มรกตจินดา

330,000.00 นางสาวสิริกานต มรกตจินดา

330,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047459
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-24

61 จางพิมพฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟา ผลิตภัณฑ
เครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาจาง นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา
จนสิ้นสุด มีนาคม 2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
487,278 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200114948 หจก.8/ 2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

487,278.00

487,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แพค การพิมพและ
บรรจุภัณฑ จํากัด

487,278.00 บริษัท วี แพค การพิมพและ
บรรจุภัณฑ จํากัด

487,278.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047505
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-24

62 ซื้อGT Lube Oil Filter จํานวน 12 EA (ใบสอบราคาเลขที่
2000339813) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63 จางวิทยากรเพื่อดําเนินการหลักสูตร การพัฒนายุทธศาสตรและ
คุณภาพองคการ (EGAT Strategic Roadmap and
Organizational Development) (PR 1200115228) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

314,580.00

314,580.00 เฉพาะเจาะจง สหกลเทรดดิ้ง

295,320.00 สหกลเทรดดิ้ง

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีซีไอ จํากัด

481,500.00 บริษัท แอลทีซีไอ จํากัด

295,320.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
481,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

64 จางผลิตและเผยแพรขาวและกิจกรรม กฟผ. ผานทางสถานีวิทยุ
FM 90.5 MHz รายการจับขาวมาคุย (PR.1200115269) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

494,340.00

494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาเธอร ครีเอชั่น
จํากัด

494,340.00 บริษัท มาเธอร ครีเอชั่น
จํากัด

494,340.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047542
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-24

65 จางเหมาบํารุงรักษา Instrument โรงไฟฟาราชบุรี หนวยที่ 31,
22 RGC-C31, 32 ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 25
กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง 15 วัน (ใบสอบราคาเลขที่
2000339869) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

117,479.58

117,479.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

116,844.00 บริษัท เมเชอรเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด

116,844.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047570
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-25

4110145348
2018-01-24
4120047514
2018-01-24
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

66 จางเหมางานทําความสะอาดและขนยายชิ้นสวนอุปกรณโรงไฟฟา
เพื่อใชในงาน Minor Inspection โรงไฟฟาบางปะกง
(BPK-C50,51,52) ตั้งแตวันที่ 28 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 22
กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาการจาง 26 วัน ผูปฏิบัติงาน 9 คน
จํานวน 1 JB. (2000339941) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

179,611.73

179,611.73 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สิงหราช
ทาใหม คอนสตรัคชั่น

199,196.55 หางหุนสวนจํากัด สิงหราช
ทาใหม คอนสตรัคชั่น

199,196.55 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047573
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-25

67 จางพิมพหนังสือชี้แจงโครงการโรงไฟฟาพลังความรอยกระบี(่ สวน
ขยายครั้งที่ 1) PR.1200115364 ราคากลาง กฟผ. 147,125.บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,125.00

147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงศิลปการพิมพ
(1977) จํากัด

147,125.00 บริษัท รุงศิลปการพิมพ
(1977) จํากัด

147,125.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047564
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-25

68 เชารถตูปรับอากาศพรอมพนักงานขับรถ จํานวน 8 คัน ระยะเวลา
เชา 27 วัน ตั้งแตวันที่ 26 มกราคม - 21 กุมภาพันธ 2561 ใบ
สอบราคาเลขที่ 2000340768 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

499,989.60

499,989.60 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

499,989.60 หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

499,989.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047577
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-25

1,300,050.00

1,300,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด
161,396.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอ็น พี
ซับคอนแทรค จํากัด

1,300,050.00 บริษัท มีเดีย เอกซเพอรทีส
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด
170,039.05 บริษัท เอ็น เอ็น พี
ซับคอนแทรค จํากัด

1,300,050.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 5120022233
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด (ZCSV) 201801-26
170,039.05 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047588
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-26

69 จางจางเผยแพรภารกิจ กฟผ. ผานสื่อนิตยสาร สวัสดี
(PR.1200115223) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 จางเหมาบริการดานคอมพิวเตอร (คุณวุฒิไมต่ํากวา ปวส.)
ประจําป 2561 เพื่อปฏิบัติงานฝายเคมี ระยะเวลาจาง 11 เดือน
ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เลขที่
หจ.(จ)10/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

184,575.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

71 จางเหมาถอด-ประกอบ ตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณเครื่องมือ
วัดและ อุปกรณควบคุมกล เพื่อใชในงาน Minor Inspection
โรงไฟฟาบางปะกง BPK-C50, 51, 52 ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง 32 วัน
(ใบสอบราคาเลขที่ 2000340922) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147,502.71

147,502.71 เฉพาะเจาะจง พี.เค.อิเลคทริค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

167,990.00 พี.เค.อิเลคทริค แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด

167,990.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047602
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-26

72 ซื้อCollet TG100 set (ใบสอบราคาเลขที่ 2000337816) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
73 จางผลิตและเผยแพรขาว/กิจกรรม กฟผ. ทางสถานีวิทยุ FM 97
MHz ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 499,690
บาท ใบเบิกเลขที่ 1200115577 (หจก.20/2561) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

95,551.00

95,551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซีชั่น เมโทรโลยี่
โปรดัคซ จํากัด
499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ.ซี.เรคคอรดส จํากัด

78,645.00 บริษัท พรีซีชั่น เมโทรโลยี่
โปรดัคซ จํากัด
499,690.00 บริษัทเอ.ซี.เรคคอรดส จํากัด

78,645.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
499,690.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150245182
2018-01-26
4120047599
2018-01-26

5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
คัดเลือก หางหุนสวนจํากัด ทีม
525,650.34
คารเรนท

4,538.94 บริษัท ซี ดับบลิว เอส คอม
เมอรเชียล จํากัด
491,262.00 หางหุนสวนจํากัด ทีม
คารเรนท

4,538.94 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
491,262.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150245208
2018-01-26
5120022241
2018-01-29

74 ซื้อแปรงทาสี และอื่นๆ (ใบสอบราคาเลขที่ 2000333076) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
75 จางทําของ/จางเหมาบริการจางรถตูโดยสารปรับอากาศพรอม
พนักงานขับรถ เพื่อใชรับ-สง ผูปฏิบัติงานประจําที่สํานักงานไทร
นอย (รถบริการ)จํานวน 6 คัน เพื่อปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2561 - 31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 2 เดือน (จ.
6/2561) โดยวิธีคัดเลือก

499,690.00

5,906.40
525,650.34
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

76 จางสื่อวิทยุเพื่อเผยแพรและผลิตขาวสารประชาสัมพันธของ กฟผ.
ผานสื่อวิทยุ FM105MHz ราคากลาง 353,100 บาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) เลขที่ใบเบิก 1200115267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

353,100.00

353,100.00 เฉพาะเจาะจง วอลก เดอะ ทอลก

353,100.00 วอลก เดอะ ทอลก

353,100.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047582
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-29

77 จางผลิตขาวและเผยแพรขาว กฟผ. ทางโทรทัศนชอง 7 รายการ
เชานี้ที่หมอชิต ราคากลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 428,000 บาท
PR.1200115416 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

428,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด

428,000.00 บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จํากัด

428,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047603
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-29

78 ซื้อOxygen 02 แบบ Pack ปริมาตรรวม 112m3 จํานวน 2 PK
ตามใบสอบราคา 2000340734 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79 ประกวดราคาเชาสิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ชนิด
Non-Microsoft จํานวน 15 รายการ รวมทั้งสิ้น 197 ชุด ราคา

16,264.00

กลางรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 3,759,980.-บาท ตามใบเบิกเลขที่
1000267697 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
80 ซื้อHandheld Smart Communicator จํานวน 1 SE
(ใบสอบราคาเลขที่ 2000339036) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมระบบระบายอากาศ สํานักงาน
ไทรนอย ระยะเวลาจาง 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เลขที่ หจ.(จ)9/2561 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
82 จางประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ รายการ ขาวและเพลง ประจําป
2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,858,870.00

428,000.00
407,501.48

500,000.00

16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัส
เทรียลแกส จํากัด
3,759,980.00 e-Bidding 1.บริษัท ดิเอ็นเตอรไพรส
รีซอรสเทรนนิ่ง จํากัด
2.บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด
(มหาชน)
331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
393,998.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรคอน เซลส แอนด
เซอรวิส จํากัด

423,720.00 เฉพาะเจาะจง เทวี พลายบัว

16,264.00 บริษัท บางกอกอินดัส
เทรียลแกส จํากัด
3,706,818.12 บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด
(มหาชน)

16,264.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
3,270,348.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4150245269
2018-01-29
5110008312
(ZCPO)
2018-01-30

3,270,348.00
361,660.00 บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด
327,420.00 บริษัท แอรคอน เซลส แอนด
เซอรวิส จํากัด

361,660.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
327,420.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

4110145545
2018-01-30
4120047635
2018-01-30

396,000.00 เทวี พลายบัว

396,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047628
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-30
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2561
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561

ลํา
ดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

แบบ สขร.1

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่
ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือ ขอตกลง
ในการซื้อหรือ
จาง

83 เชารถตูปรับอากาศพรอม พขร. จํานวน 7 คัน ปฏิบัติงานนอก
สถานที่และที่ทํางานปกติ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการซอม
บํารุงรักษาโรงไฟฟาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 23
กุมภาพันธ 2561 (รวมระยะเวลา 23 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

389,306.13

389,306.13 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

389,306.13 หางหุนสวนจํากัด สยาม
รุงโรจนทรานสปอรต

389,306.13 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047639
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-30

84 ซื้อConductivity Portable จํานวน 2 SE. ใบสอบราคาเลขที่
2000337247 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85 ซื้อHand-pump Pressure Calibrator (High Range)
(ใบสอบราคาเลขที่ 2000339079) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86 จางเหมาบํารุงรักษา Overhaul and Inspection AC/DC Low
Voltage Motor เพื่อใชในงาน Planned outage maintenance
โรงไฟฟาบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด RGC-C31 , 32 ตั้งแต
วันที่ 8 กุมภาพันธ - 25 กุมภาพันธ 2561 รวมระยะเวลาจาง
18 วัน (ใบสอบราคาเลขที่ 2000340619)

160,500.00

141,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนเทค จํากัด

123,050.00 บริษัท ซายนเทค จํากัด

449,400.00

299,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จํากัด

321,000.00 บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จํากัด

258,940.00

258,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด

249,952.00 บริษัท เวลเอ็นจิเนียริ่ง
เซอรวิส จํากัด

123,050.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
321,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
249,952.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

87 ซื้อหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกลอง กฟผ. จํานวน 13,500
หลอด ในกิจกรรมมอบของขวัญปใหม ป 2561 ราคากลางรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1,012,450.05 บาท ตามใบเบิกเลขที่
1000272436 โดยวิธีคัดเลือก
88 จางเหมางานบํารุงรักษา Control Valve โรงไฟฟาราชบุรี
(RGC-C31,32) ระยะเวลาจาง 15 วัน ตั้งแตวันที่ 11-25
กุมภาพันธ 2561 ใบสอบราคาเลขที่ 2000340966 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

1,012,450.05

253,283.98

1.บริษัทเอเซียอุตสาหกรรม
หลอดไฟจํากัด
2.บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง
จํากัด
253,283.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มวีเอส วาลว
แอนด เซอรวิส จํากัด

1,012,450.05

คัดเลือก

865,977.75 บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด

4110145590
2018-01-31
4110145483
2018-01-31
4120047654
2018-01-31

794,475.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4110145597
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-31

794,475.00
253,283.98 บริษัท เอ็มวีเอส วาลว
แอนด เซอรวิส จํากัด

253,283.98 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด และ 4120047656
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 2018-01-31
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