สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จัดทำข้อผูกพัน เดือนกุมภำพันธ์ 2565
กองจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงประเทศสำยงำนระบบส่ง ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
วันที่รบั เรือ่ ง/
ลำดับ
Finish TOR
ที่
(เอกสำรครบถ้วน)
1

07.09.2021

Bid No. /Enq. No./ PD No./
PG No./TS No.
ชื่องำนจัดซื้อจัดจ้ำง
(โดยสังเขป)
ซื้อ Control and Protection
Equipment

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

14,080,000.00

12,800,000.00

วิธีซื้อ/จ้ำง F/L

ประกวดราคา

รำยชื่อผู้รบั เอกสำร/ผู้ส่งซอง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอเทียบเท่ำ
เงินบำท
(บำท)

รำยชื่อผู้ผ่ำนคุณสมบัตเิ บื้องต้น

1. PACIFIC INNOVATION CO., LTD. / ประเทศไทย

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

Power Utah Group
Company Limited /
ประเทศไทย

2. Timpano Electrical Co., Ltd. / ประเทศไทย

Timpano Electrical Co., Ltd. / ประเทศ 11,706,046.10
ไทย
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

Timpano Electrical Co., Ltd. /
ประเทศไทย

3. Power Utah Group Company Limited /
ประเทศไทย

Power Utah Group Company Limited 11,025,943.40
/ ประเทศไทย
(รวมภาษีมูลค่าเพิม)

Power Utah Group Company
Limited / ประเทศไทย

L/I date/
Po. Date

PO. No./ Contract
No.

07.02.2022

S100827-3165THKP-CR-01 and
RTS2-CR-11

รำคำสัญญำ
เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)
11,010,300.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สำย
รอง

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด และ
คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก่าหนด

รวส.

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จัดทำข้อผูกพัน เดือนกุมภำพันธ์ 2565
กองจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงประเทศสำยงำนผลิตไฟฟ้ำพัฒนำโรงไฟฟ้ำ และพลังงำนหมุนเวียน ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
วันที่รบั เรือ่ ง/
ลำดับ
Finish TOR
ที่
(เอกสำรครบถ้วน)

Bid No. /Enq. No./ PD No./
PG No./TS No.
ชื่องำนจัดซื้อจัดจ้ำง
(โดยสังเขป)

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อ/จ้ำง F/L

รำยชื่อผู้รบั เอกสำร/ผู้ส่งซอง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ
เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)

รำยชื่อผู้ผ่ำนคุณสมบัตเิ บื้องต้น

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

L/I date/
Po. Date

รำคำสัญญำ
PO. No./ Contract No. เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สำย
รอง

1

04.01.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (น่าเข้า)
PG-21013 (P.O.S42100031661264-027-S412)

8,624.59

8,624.59 วิธีตกลงราคา F 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
3. บ.คูหเ์ น่ พลัส นาเกิ้ล จก.
4. บ.โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก.
5. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
6. บ.อจิลิตี้ จก.
7. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
8. บ.ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จก.
9. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

1. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
2. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
3. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
4. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
5. บ.อจิลิตี้ จก.

8,624.59 1. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
9,072.02 2. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
9,521.02 3. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
9,881.50 4. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
16,724.50 5. บ.อจิลิตี้ จก.

บ.เวิลดิ์ แอร์
โลจิสติกส์ จก.

25.01.2022

S14105-2/5949

8,659.04 เป็นการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาตาม
ข้อบังคับ กฟผ.
ฉบับที 389 ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ทีเกียวกับการ
พาณิชย์โดยตรง ข้อ
24

รวฟ.

2

18.01.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (น่าเข้า)
PG-21046 (P.O.S42100033421264-045-S411)

26,261.95

26,261.95 วิธีตกลงราคา F 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
3. บ.คูหเ์ น่ พลัส นาเกิ้ล จก.
4. บ.โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก.
5. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
6. บ.อจิลิตี้ จก.
7. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
8. บ.ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จก.
9. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
3. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
4. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
5. บ.อจิลิตี้ จก.

26,261.95 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
30,240.03 2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
40,661.37 3. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
45,211.70 4. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
54,251.09 5. บ.อจิลิตี้ จก.

บ..อีเกิลล์
แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จก.

02.02.2022

S14105-2/7999

26,953.24 เป็นการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาตาม
ข้อบังคับ กฟผ.
ฉบับที 389 ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ทีเกียวกับการ
พาณิชย์โดยตรง ข้อ
24

รวฟ.

3

17.12.2021

PG-21050 ซื้อ "Water
Chemistry" Deionizer Unit P/N
323A2419P3 ส่าหรับ LCI
Compartment Model LS2100
ในระบบ LCI Cooling จ่านวน 3 ชิ้น

Hallmark Sales
Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

09.02.2022

S4210003413-1265-001S411

112,956.20

เทคนิคถูกต้อง
รวฟ.
ราคาและก่าหนดส่ง
ของเหมาะสม

4

11.10.2021

5

31.01.2022

121,561.42

121,561.42

วิธีพเิ ศษ

Hallmark Sales Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

Hallmark Sales Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

112,956.20 Hallmark Sales Corporation ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

PG-21028 งานซื้ออะไหล่ส่าหรับ
Booster Fan FGD จ่านวน 3
รายการ

2,148,619.42

2,148,619.42

วิธีพเิ ศษ

Mitsubishi Corporation ประเทศญีปุ่น

Mitsubishi Corporation ประเทศญีปุ่น

1,895,100.48 Mitsubishi Corporation ประเทศญีปุ่น

Mitsubishi
Corporation
ประเทศญีปุ่น

10.02.2022

S4210003416-1265-002S422

1,895,100.48

เทคนิคถูกต้อง
รวฟ.
ราคาและก่าหนดส่ง
ของเหมาะสม

ซื้อซอฟต์แวร์ PVsyst 7
PROFESSIONAL Yearly
Subscription จ่านวน 1 license

26,750.00

25,000.00

วิธีพเิ ศษ

PVsyst SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

PVsyst SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

24,493.02 PVsyst SA ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

PVsyst SA ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

15.02.2022

S4210003417-2265-001S821

24,493.02

เทคนิคถูกต้อง
รวพ.
ราคาและก่าหนดส่ง
ของเหมาะสม

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จัดทำข้อผูกพัน เดือนกุมภำพันธ์ 2565
กองจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงประเทศสำยงำนผลิตไฟฟ้ำพัฒนำโรงไฟฟ้ำ และพลังงำนหมุนเวียน ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
วันที่รบั เรือ่ ง/
ลำดับ
Finish TOR
ที่
(เอกสำรครบถ้วน)

Bid No. /Enq. No./ PD No./
PG No./TS No.
ชื่องำนจัดซื้อจัดจ้ำง
(โดยสังเขป)

วงเงินงบประมำณ
(บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซื้อ/จ้ำง F/L

รำยชื่อผู้รบั เอกสำร/ผู้ส่งซอง

ผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ
เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)

รำยชื่อผู้ผ่ำนคุณสมบัตเิ บื้องต้น

6

10.02.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (น่าเข้า)
PG-21035 (P.O.S42100033001264-035-S412)

76,389.26

76,389.26 วิธีตกลงราคา F 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
3. บ.คูหเ์ น่ พลัส นาเกิ้ล จก.
4. บ.โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก.
5. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
6. บ.อจิลิตี้ จก.
7. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
8. บ.ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จก.
9. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
3. บ.อจิลิตี้ จก.
4. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

76,389.26 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
84,884.35 2. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
146,895.22 3. บ.อจิลิตี้ จก.
1,035,124.00 4. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

7

11.02.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ (ส่งออก)
PG-21040/2 (P.O.
W4220000702-1264-042-S411)

40,288.17

40,288.17 วิธีตกลงราคา F 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.แมสทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จก.
3. บ.คูหเ์ น่ พลัส นาเกิ้ล จก.
4. บ.โบลโลเร่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก.
5. บ.จีโอดีส ทรานสปอร์ต ไทย จก.
6. บ.อจิลิตี้ จก.
7. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
8. บ.ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จก.
9. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.

1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
2. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
3. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
4. บ.อจิลิตี้ จก.

40,288.17 1. บ.อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จก.
51,514.00 2. บ.เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จก.
53,993.09 3. บ.เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประไทศไทย) จก.
80,560.00 4. บ.อจิลิตี้ จก.

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือก

L/I date/
Po. Date

รำคำสัญญำ
PO. No./ Contract No. เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สำย
รอง

บ..อีเกิลล์ แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จก.

22.02.2022

S14105-2/12582

75,236.95 เป็นการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาตาม
ข้อบังคับ กฟผ.
ฉบับที 389 ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ทีเกียวกับการ
พาณิชย์โดยตรง ข้อ
24

รวฟ.

บ..อีเกิลล์
แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จก.

22.02.2022

S14105-2/12651

39,951.78 เป็นการจ้างโดยวิธี
ตกลงราคาตาม
ข้อบังคับ กฟผ.
ฉบับที 389 ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ทีเกียวกับการ
พาณิชย์โดยตรง ข้อ
24

รวฟ.

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงที่จัดทำข้อผูกพัน เดือนกุมภำพันธ์ 2565
กองจัดซือ้ จัดจ้ำงต่ำงประเทศเชือ้ เพลิงธุรกิจเกี่ยวเนือ่ งและออกของ ฝ่ำยจัดซือ้ จัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
วันที่รับเรื่อง/
ลำดับ
Finish TOR
ที่
(เอกสำรครบถ้วน)

Bid No. /Enq. No./ PD No./
PG No./TS No.
ชือ่ งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง
(โดยสังเขป)

วงเงินงบประมำณ
(บำท)
41,680.17

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซอื้ /จ้ำง F/L

บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิ
สติกส์ จ่ากัด

27.01.2022

บริษัท CAD-IT
CONSULTANTS
(ASIA) PTE. LTD.

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

41,509.85 บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์
จ่ากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สำย
รอง

ที กฟผ. S14106 2/6477

41,509.85 เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด และ
คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก่าหนด

รวธ.

28.01.2022

P.O. No.W42200007201364-028-S122

4,544,812.16 เป็นผู้เสนอราคาที
ได้รับการคัดเลือก
และคุณสมบัติตรง
ตามข้อก่าหนด

รวห.

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทางทะเล
เพือส่งออกอุปกรณ์ไปซ่อมที
โรงงานคู่สัญญา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (Order No.12)

2

30.12.2021

จ้างต่ออายุโปรแกรม ANSYS
ประจ่าปี 2565

3

26.01.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ น่าเข้าอุปกรณ์รุ่น M701D
ณ ประเทศญีปุน่ (Order
No.12-1st Shipment)

35,010.41

35,010.41 ตกลงราคา

F บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด

บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์
จ่ากัด

33,126.06 บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์
จ่ากัด

บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิ
สติกส์ จ่ากัด

04.02.2022

ที กฟผ. S14106 2/8726

33,126.06 เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด และ
คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก่าหนด

รวธ.

4

07.02.2022

จ้างบริการรับขนส่งสินค้าทาง
อากาศ น่าเข้าอุปกรณ์รุ่น M701D
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
(Order No.12-2nd Shipment)

11,922.00

11,922.00 ตกลงราคา

F บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)
จ่ากัด

บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จ่ากัด

11,292.29 บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี
(ประเทศไทย) จ่ากัด

บริษัท อีเกิลส์ แอร์
แอนด์ซี (ประเทศไทย)
จ่ากัด

18.02.2022

ที กฟผ. S14106
2/12014

11,279.41 เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุด และ
คุณสมบัติตรงตาม
ข้อก่าหนด

รวธ.

บริษัท CAD-IT CONSULTANTS (ASIA)
PTE. LTD.

บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์
จ่ากัด

รำคำสัญญำ
PO. No./ Contract No. เทียบเท่ำเงินบำท
(บำท)

10.01.2022

4,583,833.82 เฉพาะเจาะจง

F บริษัท เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด

ผู้เสนอรำคำ

L/I date/
Po. Date

รำยชือ่ ผู้ผ่ำนคุณสมบัติ
เบือ้ งต้น

1

4,815,000.00

41,680.17 ตกลงราคา

รำยชือ่ ผู้รับเอกสำร/ผู้ส่งซอง

รำคำที่เสนอเทียบเท่ำ
เงินบำท
(บำท)

บริษัท CAD-IT
CONSULTANTS (ASIA) PTE.
LTD.

4,247,488.00 บริษัท CAD-IT
CONSULTANTS (ASIA)
PTE. LTD.

