สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1

ประกวดราคาซื้อOil Tester จานวน 1
SE ด้วยวิธีประกวดราคา

535,000.00

535,000.00

e-bidding

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี
อีควิปเม้นท์ จากัด

525,000.00 บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิป
เม้นท์ จากัด

520,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009293
15/03/2562

2

ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อสาย
Control Cable จานวน 2 รายการ

647,350.00

647,350.00

e-bidding

บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด

499,155.00 บริษัท โปรดักทีฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

499,155.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009299
15/03/2562

3

ประกวดราคาซื้อPulley Complete
Set จานวน 6 Set

11,770,000.00

11,750,000.00

e-bidding

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง
จากัด
บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพ
พลาย จากัด

10,700,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009306
21/03/2562

4

ประกวดราคาซื้อAutomatic Pressure
Calibrator จานวน 1 ชุด เลขที
หปฟธ.(ซ.)7/2562
ประกวดราคาซื้อBattery Load Tester
จานวน 1 Set เลขที หปฟธ.(ซ.)
17/2562

877,400.00

719,807.19

e-bidding

บริษัท เอเอส โซลูชัน เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จากัด
บริษัท เอส อาร์ เอนเนอจี กรุ๊ป
จากัด
บริษัท เอ็น วาย อาร์ วิศวกรรม
จากัด
บริษัท เมชเชอร์ สเตชัน จากัด

759,700.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009311
18/03/2562

650,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009315
26/03/2562

5

909,500.00

898,800.00

e-bidding

11,110,000.00 บริษัท เอ็ม แอนด์ พี โททัล ซัพพลาย
จากัด
10,790,000.00
759,700.00 บริษัท เอเอส โซลูชัน เทคโนโลยี จากัด
786,236.00
650,000.00 บริษัท เอส อาร์ เอนเนอจี กรุ๊ป จากัด
774,680.00
664,684.00

6

ประกวดราคาซื้อPrecision Pressure
Calibrator High Range จานวน 1 SE
เลขที หปฟธ.(ซ.)2/2562

2,086,500.00

2,086,500.00

e-bidding

บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จากัด
บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จากัด

1,496,074.00 บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จากัด
1,200,000.00

1,200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009316
26/03/2562

7

ประกวดราคาซื้อPrecision Pressure
Calibrator Low Range จานวน 1 SE
เลขที หปฟธ.(ซ.)3/2562

2,086,500.00

2,086,500.00

e-bidding

บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จากัด
บริษัท ทูพีเอ็น เอ็นจิเนียริง
บริษัท ไอ เด็นทรอนิค
บริษัท เอ็นวีเอ็มเอส จากัด

1,400,000.00 บริษัท พีซีที อินสตรูเมนท์ จากัด
2,086,500.00
2,252,350.00
1,474,641.90

1,400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009317
26/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

8

9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารลักษณะ
ต่างๆ จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
4,100,000.00

รำคำกลำง

4,100,000.00

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

e-bidding

บริษัท สหกิจยนต์(1986) จากัด
บริษัท กู๊ด ดีล เวย์ จากัด
บริษัท บี แอนด์ บี เมดิค เทรดดิ้ง
จากัด
บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จากัด

3,880,000.00 บริษั บี แอนด์ บี เมดิค เทรดดิ้ง จากัด
4,052,000.00
3,832,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,832,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009356
29/03/2562

4,515,500.00

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารลักษณะ
ต่างๆ จานวน 2 รายการ

6,734,999.44

6,734,999.44

e-bidding

บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท สหกิจยนต์(1986) จากัด
บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จากัด

5,968,968.00 บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จากัด
6,488,000.00
6,683,500.00

5,968,968.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5110009357
29/03/2562

10 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ ปฏิบัติงานที สานักงานหนอง
จอก จานวน 11 คน ปฏิบัติงานที
สานักงานไทรน้อย จานวน 5 คน
ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที 1
เมษายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562 เลขที หปฟธ.(จ.)3/2562

2,230,308.00

2,230,308.00

e-bidding

บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์
เซอร์วิส จากัด

2,154,654.72 บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด

2,154,654.72 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023854
06/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

11 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ งานรับ-ส่งเอกสาร และงาน
ซ่อมบารุง จานวน 12 คน เพือ
ปฏิบัติงานที โครงการเดินเครืองและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรี
เพาเวอร์ จากัด (อค-บพ.) ระยะเวลา
จ้าง 9 เดือน เริมตั้งแต่วันที 1 เมษายน
2562 - วันที 31 ธันวาคม 2562 เลขที
หปฟธ.(จ.)2/2562

12 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบ
คัดแยก รับ-ส่งเอกสารไปรษณียภัณฑ์
ประจาปี 2562 จานวน 11 คน

13 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมเรือบรรทุก
กฟผ.73-0147 หข. (กฟผ.93)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
1,712,443.52

1,234,806.75

3,745,000.00

รำคำกลำง

1,621,860.53

1,271,516.31

3,637,000.00

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลี
นนิง
บริษัท พี เอส ที กรุ๊ฟ
บริษัท ไอซัพพอร์ท จากัด
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด
บริษัท วี อาร์ แมแนจเมนท์
เซอร์วิส
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธาร
พิสุทธิ์แอนด์เซวอร์วิส

1,552,457.16 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลีนนิง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง
บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์
เซอร์วิส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฤทัย เซอร์วิส
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลี
นนิง

1,194,553.35 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลีนนิง
1,201,198.59

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
จากัด(มหาชน)
บริษัท อิตัลไทย มารีน จากัด
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล
ด๊อคยาร์ด จากัด

3,489,270.00 บริษัท ไทยอินเตอร์เนชันแนล ด๊อค
ยาร์ด จากัด
3,228,939.00
3,095,408.35

e-bidding

e-bidding

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,552,457.16 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023861
04/03/2562

1,191,712.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023862
04/03/2562

3,092,300.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023884
11/03/2562

1,610,790.84
1,607,757.39
1,603,462.41
1,588,950.00
1,592,023.85
1,593,000.00

1,239,015.06
1,306,476.00
1,191,712.50

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

1,659,008.25

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลี
นนิง
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้

1,588,950.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอส เอ็ม คลีนนิง

14 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง
เอกสาร สิงของ และทาความสะอาด
คุณวุฒิตากว่า ปวช. จานวน 15 คน
ปฏิบัติงานที กฟผ. สานักงานไทรน้อย
ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน เริมตั้งแต่วันที 1
เมษายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562 เลขที หปฟธ.(จ.)9/2562

1,659,008.25

15 ประกวดราคาจ้างจัดการเดินทางให้
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมประกวด
และจัดแสดงในงาน 47th
International Exhibition of
Inventions Geneva ระหว่างวันที 8 17 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส

3,520,000.00

3,254,517.36

e-bidding

บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทร
เวิล จากัด
บริษัท อะราวด์ เจอร์นี จากัด
บริษัท วีระชัย ทัวร์ จากัด

3,206,000.00 บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล
จากัด
3,253,000.00
3,245,652.40

16 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้านช่าง
จานวน 5 คน และงานบริการทัวไป
จานวน 1 คน คุณวุฒิไม่ตากว่า ปวส.
ปฏิบัติงานที โครงการเดินเครืองและ
บารุงรักษาโรงไฟฟ้าและหน่วยผลิตน้า
เย็น สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 9
เดือน ตั้งแต่วันที 1 เมษายน 2562 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2562 เลขที หปฟธ.
(จ.)5/2562

1,308,115.13

1,308,115.13

e-bidding

บริษัท เอ็น เอ็น พี ซับคอนแทรค
จากัด
บริษัท เคซีเค เซอร์วิส

1,300,952.81 บริษัท เอ็น เอ็น พี ซับคอนแทรค จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,588,950.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023928
22/03/2562

3,205,720.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023958
22/03/2562

892,640.81 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120023960
26/03/2562

1,607,439.60

1,082,963.72

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

6,644,700.00

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค
แอนดืพี เบสท์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท วีอาร์แมแนจเมนท์ เซอร์วิส
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด
บริษัท สปิดิ๊ แพคเก็จเอ็กเพรส

6,383,534.40 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคแอนด์พี
เบสท์ เซอร์วิส จากัด
6,482,916.00
6,563,808.00

6,733,777.50 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.
วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส
จากัด
6,734,981.25
7,005,825.00
7,008,232.50

17 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ สายงาน รวฟ. และ รวธ.
ประจาปี 2562 คุณวุฒิไม่ตากว่า ปวส.
จานวน 48 คน ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน
เริมตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 31
ธันวาคม 2562 เลขที หปฟธ.(จ.)7/2562

6,826,341.06

18 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ คุณวุฒิไม่ตากว่า ปวส. จานวน
50 คน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที 1
เมษายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562 เลขที หปฟธ.(จ.)8/2562

6,969,712.50

6,969,712.50

e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิส
สิเนส จากัด
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์
บริษัทสปิดิ๊ แพคเก็จ
บริษัท เอ็นวีเอ็มยูนิตี้

19 ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

1,400,000.00

24,010.00
(ราคาต่อหน่วย)

e-bidding

บริษัท เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จากัด
บริษัท โปรเฟสชันแนล ลาโบรา
ทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จากัด
บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ
จากัด
บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี
เซอร์วิส จากัด
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี
จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

6,383,534.40 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120024003
29/03/2562

6,733,777.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5120024007
29/03/2562

1,400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

3000002770
29/03/2562

6,648,480.00

19,127.00 บริษัท เนชันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
จากัด
19,617.00
22,603.00
19,990.00
19,610.00
(ราคาต่อหน่วย)

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

20 ประกวดราคาจ้างจัดทาเสื้อแจ็คเก็ต
สาหรับการบรรยายพิเศษ ปัจฉิมนิเทศ
ปี 2562 เรือง ต้องรู้ของผู้เกษียณ
จานวน 1,367 ตัว

1,228,659.60

1,133,584.75

e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจากัด วีด้า พรีเมียร์

1,221,346.15 ห้างหุ้นส่วนจากัด วีด้า พรีเมียร์

1,192,092.35 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

5130000560
27/03/2562

21 จ้างเหมาบริการจัดไปประชุม ดูงาน
และแสวงหาความร่วมมือในโครงการ
FSRU ของ กฟผ. ณ ประเทศตุรกี

3,800,000.00

3,800,000.00

คัดเลือก

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007)
จากัด
ทีวีดี ทัวร์

3,450,000.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

3,450,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

4120053335
20/03/2562

22 จ้างจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (งาน
เลขที หจจชสพ. (จ.) 6/2562)

3,000,000.00

บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007)
จากัด
บริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอ
เยนซี (ประเทศไทย) จากัด
ทีวีดี ทัวร์

2,749,900.00 บริษัท ทริพเพิลเอท ทัวร์ (2007) จากัด

2,749,900.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด

4120053402
25/03/2562

4120052770
06/02/2562
4120052880
15/02/2562
4110155882
18/02/2562
4110156066
05/03/2562

2,800,000.00

คัดเลือก

3,523,296.00

4,051,876.00
2,855,616.00

23 จ้างซ่อม Motor 150 จานวน 1 JB

149,800.00

149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จากัด

149,800.00 บริษัท เอบีบี จากัด

24 จ้างทา Skid base สาหรับ Breaker
จานวน 6 รายการ รวม 8 SET.
25 ซื้อเครืองเจาะสารวจดินขนาดไม่ตากว่า
10 แรงม้า จานวน 2 ชุด
26 ซื้อกล้องสร้างภาพความร้อน (Thermal
Image Camera TIC) เลขที
1000299069
27 ซื้ออุปกรณ์ทัวไปสาหรับระบบ
Transformer On-Line Monitoring
with Analytic Software เพือทีจะ
ติดตั้งให้กับหม้อแปลง 500 kV

146,590.00

132,800.00 เอ็น.วี.เอส. เอ็นจิเนียริง (สานักงานใหญ่)

149,800.00

132,851.20 เฉพาะเจาะจง เอ็น.วี.เอส. เอ็นจิเนียริง
(สานักงานใหญ่)
73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสบีพี แมชชีนเนอรี จากัด

321,000.00

321,000.00 เฉพาะเจาะจง

320,786.00 บริษัท เกียร์ คอนสตรัคชันแอนด์แม
ชชีนเนอรี จากัด

149,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
132,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด และ
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด
70,138.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
320,786.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

309,315.60

309,383.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิ
เนียริงจากัด

308,887.60 บริษัท ซายน์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริง
จากัด

308,887.60 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156092
26/02/2562

28 ซื้อยารักษาโรค จานวน 8 รายการ
เลขที 1400140158

500,000.00

499,028.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,027.67 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,027.67 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156170
28/02/2562

บริษัท เกียร์ คอนสตรัคชันแอนด์
แมชชีนเนอรี จากัด

70,138.50 บริษัท เอสบีพี แมชชีนเนอรี จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

133,001.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีลออล จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

29 ซื้อSeal Spare Parts for Major
Inspection Mechanism/Complete
GCB จานวน 31 รายการ

207,050.78

30 ซื้อSeal Spare Parts for Major
Inspection Mechanism/Complete
GCB จานวน 31 รายการ

207,050.78

31 ซื้อยารักษาโรค จานวน 6 รายการ
เลขที 1400140157
32 ซื้อกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล
Type D แบบ DSLR จานวน 2 ชุด
เลขที 1000300309
33 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ ใบ
เบิกเลขที 1400140329
34 ซื้อกล้องวีดีทัศน์ ประเภท Type B
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 ชุด (เลขที
1000300603)
35 ซื้อยารักษาโรค จานวน 1 รายการ
เลขที 1400140330
36 ซื้อSolar Module Analyzer จานวน 1
ชุด (1000294656)
37 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ ใบ
เบิกเลขที 1400140331
38 ซื้อSoftware สาหรับคานวณคุณสมบัติ
ของไอน้าตามมาตรฐาน IPAWS 97
จานวน 5 EA (1000298959)

120,000.00

113,722.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

113,730.21 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จากัด

346,000.00

346,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชัน
แนล จากัด

338,976.00 บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชันแนล
จากัด

350,000.00

339,780.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

339,780.11 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จากัด

468,000.00

468,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด

459,993.00 บริษัท ไอ แคม พลัส จากัด

500,000.00

465,182.50 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

428,000.00

465,182.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
334,300.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัทนีภัณฑ์ จากัด

500,000.00

499,520.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,520.73 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

149,800.00

107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูชัน คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จากัด

101,650.00 บริษัท ไอ.ที.โซลูชัน คอมพิวเตอร์ (ไทย
แลนด์) จากัด

74,048.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสพี ซีลลิง จากัด

117,191.22 บริษัท ซีลออล จากัด

62,786.53 บริษัท พีเอสพี ซีลลิง จากัด

232,190.00 บริษัท มัทนีภัณฑ์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

117,191.22 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156205
28/02/2562

62,786.53 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156206
28/02/2562

113,730.21 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
338,976.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156234
01/03/2562
4110156247
07/03/2562

339,780.11 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
459,993.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156255
01/03/2562
4110156259
01/03/2562

465,182.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
232,190.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
499,520.73 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
101,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156261
01/03/2562
4110156295
04/03/2562
4110156325
05/03/2562
4110156333
05/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

39 ซื้อวารสาร IEEE Online ประเภท IEEE
Enterprise จานวน 1 รายการ ใบเบิก
เลขที 1000301369
40 ซื้อยารักษาโรค จานวน 12 รายการ
เลขที 1400140346
41 ซื้อTemperature Source จานวน 2
ชุด
42 ซื้อซอฟต์แวร์ SAFE Version 2016
Standard Standalone License
จานวน 1 License เลขที 1000300508

298,851.00

298,851.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์
เซอร์วิส จากัด

298,851.00 บริษัท บุ๊ค โปรโมชัน แอนด์ เซอร์วิส
จากัด

298,851.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156384
06/03/2562

130,000.00

121,955.26 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

121,955.26 องค์การเภสัชกรรม

321,000.00

320,572.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จากัด

318,432.00 บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จากัด

214,000.00

126,730.80 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

118,440.00 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

121,955.26 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
318,432.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
118,440.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156423
07/03/2562
4110156433
07/03/2562
4110156512
15/03/2562

43 ซื้อLubricating Grease and Spray
จานวน 7 รายการ
44 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ ใบ
เบิกเลขที 1400140480
45 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ
เลขที 1400140481
46 ซื้ออากาศยานไร้คนขับชนิดใช้สาหรับ
ลากสายส่ง จานวน 1 ชุด
47 ซื้อยารักษาโรคจานวน 19 รายการ ใบ
เบิกเลขที 140014048
48 ซื้อMultifunction Testing จานวน 1
ชุด
49 ซื้อซอฟต์แวร์ ETABS จานวน 1
รายการ เลขที 1000300507
50 ซื้อแผ่นเหล็ก SS400 ขนาด 4x8 ฟุต
หนา 1 นิ้ว
51 ซื้อNiCr Penetrant Test Panel
จานวน 1 EA (1000296292)

464,208.80

464,208.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เนชันแนล
จากัด
499,056.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

464,208.80 บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เนชันแนล จากัด

481,500.00

152,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จากัด
374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จากัด

151,999.06 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
จากัด
374,500.00 บริษัท ดินน้าลมไฟวิศวกรรม จากัด

500,000.00

435,662.20 เฉพาะเจาะจง

435,940.47 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

464,208.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
499,055.92 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
151,999.06 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
374,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
435,940.47 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
5,243,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
355,320.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
421,794.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
192,600.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156533
11/03/2562
4110156568
12/03/2562
4110156579
12/03/2562
4110156580
12/03/2562
4110156584
12/03/2562
4110156585
12/03/2562
4110156596
13/03/2562
4110156691
18/03/2562
4110156827
20/03/2562

500,000.00
200,000.00

5,350,000.00
428,000.00
481,500.00
374,500.00

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จากัด
5,338,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง
จากัด
380,192.40 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
404,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์
จากัด
256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จากัด

499,055.92 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

5,243,000.00 บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริง จากัด
355,320.00 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
421,794.00 บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จากัด
192,600.00 บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

52 ซื้อยารักษาโรค จานวน 5 รายการ
เลขที 1400140640
53 ซื้อยารักษาโรค จานวน 3 รายการ
เลขที 1400140667

500,000.00

499,811.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,807.70 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

140,000.00

136,039.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล
(ประเทศไทย) จากัด

136,039.80 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จากัด

54 ซื้อยารักษาโรค จานวน 4 รายการ ใบ
เบิกเลขที 1400140777
55 จ้างสารวจผลการปรับปรุงและประเมิน
ความพร้อมในการเปลียนแปลง
โครงสร้างองค์การ กฟผ. เลขที
1200129952

500,000.00

499,386.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,385.80 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอฟเอเอส จากัด

500,000.00 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟ
เอเอส จากัด

56 จ้างเหมาปรับปรุงห้องวิเคราะห์งาน
เทคนิค อาคาร ท.016 สานักงานใหญ่
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เลขที
1200130297

150,000.00

141,012.10

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

57 จ้างจัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา
เชิงปฏิบัติการ การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่
(รุกขกรรมขั้นต้น) เลขที 1200129920

160,500.00

160,500.00

58 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2
เพลา จานวน 9 คัน และ รถลากจูง
พร้อมรถพ่วง LB ชนิด 3 เพลา จานวน
1 คัน เลขที 1200130578

100,500.00

59 จ้างดาเนินงานวิเคราะห์คุณภาพน้า
ไตรมาสที 1 ปี 2562

142,096.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

499,807.70 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
136,039.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156829
20/03/2562
4110156864
22/03/2562

499,385.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุด
และคุณสมบัติตรงข้อกาหนด
500,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4110156904
25/03/2562
4120052948
21/02/2562

138,770.44 ห้างหุ้นส่วนจากัดพงศกรโยธากิจ

138,770.44 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053054
28/02/2562

เฉพาะเจาะจง บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพือสังคม
จากัด

160,500.00 บริษัท รุกขกร วิสาหกิจเพือสังคม จากัด

160,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053062
28/02/2562

100,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

100,500.00 บริษัท พีเคดี ทรานสปอร์ต จากัด

100,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053064
28/02/2562

142,096.00

เฉพาะเจาะจง

67,945.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053072
01/03/2562

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์
แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์
จากัด

67,945.00 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์
เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

60 จ้างซ่อมเครืองจักร หมายเลข-รหัส
กฟผ.71-0125 จานวน 1 รายการ เลขที
1500150437
61 จ้างดาเนินงานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดล้อมด้านคุณภาพน้า
นิเวศวิทยาแหล่งน้าและการประมงของ
โครงการโรงไฟฟ้าลาตะคองชลภาวัฒนา
เครืองที 3-4 ระยะก่อสร้างระยะที 2 ปี
2562

297,880.00

297,880.00

เฉพาะเจาะจง หจก. นนทบุรี รวมช่าง

297,888.00 หจก. นนทบุรี รวมช่าง

297,888.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053116
05/03/2562

428,000.00

428,000.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

400,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053119
04/03/2562

62 จ้างดาเนินงานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิงแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา
แหล่งน้าของโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย
ชุดที 1-4 ระยะดาเนินการปี 2562

139,100.00

139,100.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

130,000.00 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

130,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053147
06/03/2562

63 จ้างปรับปรุงเบาะรถตู้พระทีนัง และ
เบาะของผู้ติดตาม พร้อมอุปกรณ์ที
เกียวข้อง เลขที 1200130078
64 จ้างเหมาบริการด้านงานศิลปกรรม
ประจาปี 2562 เลขที 1200128438
65 จ้างตรวจสอบอาคารในสานักงานใหญ่
กฟผ. จานวน 8 อาคาร ประจาปี 2562
เลขที 1200130431
66 จ้างจัดอบรมโครงการ The Fatty
ไขมันนี้ พีจะขยี้ (90 days challenge)
เลขที 1200130641
67 จ้างผลิตและเผยแพร่สือประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สานักงานกลาง
ผ่านสือสังคมออนไลน์ เลขที
1200130716

137,495.00

137,495.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ซี. ออโต้ซีทส์ จากัด

137,495.00 บริษัท เอส.ซี. ออโต้ซีทส์ จากัด

137,495.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053155
06/03/2562

389,870.55

389,870.55

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

346,680.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พุทธเษม คลีนนิง

111,325.00

111,325.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนสตรัคชัน ออดิท จากัด

101,650.00 บริษัท คอนสตรัคชัน ออดิท จากัด

346,680.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด
101,650.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053161
07/03/2562
4120053162
07/03/2562

175,000.00

173,661.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิตคัลตี้ จากัด

173,661.00 บริษัท ฟิตคัลตี้ จากัด

173,661.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053174
08/03/2562

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
จากัด (มหาชน)

470,800.00 บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด
(มหาชน)

470,800.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053177
08/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

68 จ้างนาเสนอรูปแบบ รายละเอียดและ
ดาเนินการจัดงานแถลงข่าวการดาเนิน
โครงการนาร่อง EERS เลขที
1200130723

500,000.00

491,665.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้ายอด จากัด

491,665.00 บริษัท เก้ายอด จากัด

491,665.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053183
08/03/2562

69 จ้างพิมพ์ฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์
เครืองปรับอากาศ เลขที 1200130669

481,500.00

480,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี แพค การพิมพ์และ
บรรจุภัณฑ์ จากัด

481,500.00 บริษัท วี แพค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
จากัด

481,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053194
08/03/2562

70 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ จานวน 3 รายการ
(1200130358)
71 จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบส่งกาลังมีเสียง
ดังผิดปกติ รถ กฟผ.01-1966 เลขที
1500150886
72 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ชั้น
7 อาคาร ท.101 ณ สานักงานใหญ่
กฟผ. เลขที1200130759
73 จ้างเหมางานตอกเสาเข็ม คอร. (ต่อ
เติมพื้นทีอาคารปฏิบัติการพร้อมหลังคา
พื้นที 300 ตร.ม.) บริเวณสานักงาน
กฟผ. ไทยน้อย จ.นนทบุรี เลขที
1200127668

316,185.00

316,185.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พลัสแวลลู จากัด

316,185.00 บริษัท พลัสแวลลู จากัด

316,185.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด
312,296.62 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

12/03/2562
4120053249
13/03/2562

74 จ้างจัดนิทรรศการภาพถ่าย 50 ปี กฟผ.
ในวาระครบรอบ 50 ปี กฟผ. เลขที
1200130883
75 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Data Science
using Rapidminer ระหว่างวันที 2-4
เมษายน 2562 ผู้เข้าอบรม จานวน 35
คน เลขที 1200131220

312,296.62

312,296.62

เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรี พานิช จากัด

312,296.62 บริษัท ธนบุรี พานิช จากัด

424,512.78

424,512.78

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ยู.วัน จากัด

468,864.00 บริษัท เอส.ยู.วัน จากัด

468,864.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053253
14/03/2562

250,000.00

209,795.32

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชัน จากัด

234,330.00 บริษัท แคนดู คอนสตรั๊คชัน จากัด

234,330.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053293
18/03/2562

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

492,200.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

492,200.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053306
18/03/2562

321,000.00

214,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอนเดติกส์ จากัด

214,000.00 บริษัท ควอนเดติกส์ จากัด

214,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053331
20/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

76 จ้างย้ายพร้อมเปลียนตู้ Main ไฟฟ้า
และย้ายสายไฟฟ้า ข้างอาคาร ท.003
กองโรงงาน ฝ่ายโรงงานและอะไหล่
สานักงานหนองจอก (1200128581)

338,417.46

338,417.46

เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเล็คทริเคิลแมน จากัด

338,417.46 บริษัท อิเล็คทริเคิลแมน จากัด

338,417.46 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053334
22/03/2562

77 จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านสือวิทยุใน
รายการ ข่าวและเพลง ประจาปี 2562
ระยะเวลาจ้าง 9 เดือน เริมตั้งแต่วันที 1
เมษายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม
2562

400,000.00

317,790.00

เฉพาะเจาะจง

297,000.00 เทวี พลายบัว

297,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053351
21/03/2562

78 จ้างซ่อมเครืองจักร หมายเลข-รหัส
กฟผ. 70-0096 จานวน 1 รายการ
เลขที 1500151631
79 จ้างจัดทานิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ
50 ปี กฟผ. เพือชีวิตทีดีกว่า เลขที
1200131267
80 จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ
บุคคลภายนอกจานวน 1 อัตรา ตั้งแต่
วันที 1 เมษายน 2562 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2562 รวม 9 เดือน
(1200130734)

120,026.77

120,026.77

เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

120,026.77 บริษัท สแกนสยาม บริการ จากัด

120,026.77 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053419
26/03/2562

499,518.80

499,518.80

เฉพาะเจาะจง บริษัท ตั้ง จากัด

499,518.80 บริษัท ตั้ง จากัด

499,518.80 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053423
26/03/2562

139,394.25

139,394.25

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาซิลิตี้ จากัด

139,278.69 บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาซิลิตี้ จากัด

139,278.69 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053442
28/03/2562

81 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ กฟผ. ทางหนังสือข่าว
มุสลิม เว็บไซต์และเฟซบุ๊คเลขที
1200131338

374,500.00

374,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนดิด มีเดีย จากัด

374,500.00 บริษัท แคนดิด มีเดีย จากัด

374,500.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053445
27/03/2562

เทวี พลายบัว

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

82 จ้างจัดทาหนังสือคู่มือหลักสูตร Green
School Camp ค่ายนวัตกรรม
ห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยังยืน
เลขที 1200131337

400,000.00

377,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
จากัด

83 จ้างงานบริการทางวิชาการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ด้าน
คุณภาพน้า นิเวศวิทยาแหล่งน้า การ
ประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาหรับโรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้าจะ
นะ (กรณีใช้น้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
สารอง) ประจาปี 2562 - 2563 (งาน
เลขที หจจชสพ. (จ.) 5/2562)

3,638,000.00

3,638,000.00

เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

84 จ้างจัดนิทรรศการนวัตกรรมปันแสง
แบ่งข้าวเพือชุมชน (Innovation of
Solar PV Sharing to Rice for
Communities) เลขที 1200131373(
เลขทีโครงการ : 62037439450)

300,000.00

299,707.00

เฉพาะเจาะจง

85 จ้างทาตะแกรงสเตนเสส 10x16.15 นิ้ว
จานวน 1,000 EA (1400138965)

193,670.00

193,670.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ณนท์รพี อินสท
รูเมนท์

นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

378,352.00 บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

378,352.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053446
27/03/2562

3,400,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

3000002774
(ZLVA)
4120053447
2,720,000.00
4120053448
680,000.00
26/03/2562

299,707.00 นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

299,707.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4120053454
27/03/2562

193,670.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ณนท์รพี อินสทรูเมนท์

193,670.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006335
04/03/2562

3,400,000.00 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

86 จ้างตัดชุดเครืองแบบสีกากี พร้อม
อุปกรณ์ เครืองแบบปกติขาวพร้อม
อุปกรณ์ และชุดวอร์มปักชือ-นามสกุล
พร้อมโลโก้ กฟผ. สาหรับผู้แทน กฟผ.
เข้าฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรหลัก
ประจา รุ่นที 3/62 ประจาปี 2562
จานวน 16 คน เลขที 1200130740,
1200130646

171,200.00

15,836.00

เฉพาะเจาะจง บริษัทโฟร์ซีส์การ์เม้นท์จากัด

87 จ้างทากระจกสีเหลียม กระจก
สามเหลียม จานวน 3 รายการ
(1400139812)
88 จ้างตัดชุดเครืองแบบสีกากี พร้อม
อุปกรณ์ เครืองแบบปกติขาวพร้อม
อุปกรณ์ และชุดวอร์มปักชือ-นามสกุล
พร้อมโลโก้ กฟผ. สาหรับผู้แทน กฟผ.
เข้าฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรหลัก
ประจา รุ่นที 3/62 ประจาปี 2562
จานวน 16 คน เลขที 1200130740,
1200130646

179,225.00

179,225.00

เฉพาะเจาะจง ชาลีตส์ อาคิเทคเจอร์

171,200.00

133,861.28

89 จ้างทากระเป๋าเป้สายเดียว สะพายพาด
ลาตัว/สะพายคาดอก จานวน 600 ใบ
เลขที 1200130846
90 จ้างตัดเครืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. หน่วยงาน อหข. ปี 2562 เลขที
1200130536

126,000.00

337,600.00

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

15,836.00 บริษัทโฟร์ซีส์การ์เม้นท์จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

15,836.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006341
06/03/2562

179,225.00 ชาลีตส์ อาคิเทคเจอร์

179,225.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006343
07/03/2562

เฉพาะเจาะจง นางพรสวรรค์ พันธุ์พานิช

125,104.00 นางพรสวรรค์ พันธุ์พานิช

125,104.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006346
06/03/2562

126,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จากัด

123,264.00 บริษัท ไอเท็ม กิ๊ฟ จากัด

123,264.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006353
12/03/2562

307,967.40

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

291,628.50 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

291,628.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006355
12/03/2562

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2562 - 31 มีนำคม 2562
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 เมษำยน 2562

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

ซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

91 จ้างตัดเครืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. ปี 2562 (ฝ่ายระบบควบคุมและ
ป้องกัน)
92 จ้างตัดเหล็กแผ่น SS400 จานวน 1940
แผ่น เลขที 150015148

205,247.40

205,247.40

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมบิแคร์ จากัด

197,329.40 บริษัท คอมบิแคร์ จากัด

197,329.40 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006356
13/03/2562

150,549.00

150,549.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะเทรดดิ้ง

150,549.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พิริยะเทรดดิ้ง

150,549.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006358
13/03/2562

93 จ้างตัดเครืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. หน่วยงาน อชก. ปี 2562 เลขที
1200130497
94 จ้างผลิตปากกามาสคอต ชนิดลูกลืน
หมึกสีน้าเงิน จานวน 10,000 ด้าม
เลขที 1200130967
95 จ้างตัดเครืองแต่งกาย จานวน 309 ชุด
เลขที 1200129071
96 ตัดเครืองแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.
(อหฟ.) สาหรับปี 2562 จานวน 222 ชุด

104,500.00

104,432.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

82,069.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006359
13/03/2562

120,000.00

120,000.00

เฉพาะเจาะจง ออลอะราวนด์ เดอะเวิลด์

120,000.00 ออลอะราวนด์ เดอะเวิลด์

120,000.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006360
14/03/2562

294,700.00

251,664.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

233,367.00 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

283,200.00

151,148.30

เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตน์ จากัด

152,164.70 บริษัท นพรัตน์ จากัด

233,367.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด
152,164.70 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006361
15/03/2562
4140006362
15/03/2562

97 จ้างผลิตตุ๊กตา ENGY (มาสคอต กฟผ.)
เลขที 1200130906
98 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี กฟผ.
2561 ภาษาไทย จานวน 1,500 เล่ม
เลขที 1200131151
99 จ้างเหมาจัดทาเต็นท์โค้งขนาด 5 X 8
ม.จานวน 10 หลัง เลขที 1200131203

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียม อินสไปร์ จากัด

495,142.50 บริษัท พรีเมียม อินสไปร์ จากัด

333,840.00

333,840.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิสชิง จากัด

333,840.00 บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิง
จากัด

495,142.50 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด
333,840.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006364
18/03/2562
4140006367
19/03/2562

144,450.00

144,450.00

เฉพาะเจาะจง

144,450.00 บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

144,450.00 เป็นผู้เสนอราคาตาสุดและ
คุณสมบัติตรงข้อกาหนด

4140006386
27/03/2562

บริษัท เต็นท์เณรศิริ จากัด

82,069.00 บริษัท เคลฟเวอร์ ยูนิฟอร์ม จากัด

