สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
ระยะเวลา 5 ปี

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,486,230.00 1,486,230.00 e-bidding บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
จากัด
ช. พัฒนาคาร์เรนท์ จากัด
บริษัท เอ็ม.เค.อาร์ มอเตอร์ จากัด
บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,483,020.00 บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,168,440.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024494
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

1,341,780.00
1,479,000.00
1,168,440.00

2

ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ งบประมาณปี 2563

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

195,000.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

195,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165270
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/10/2020

3

จ้างเหมางานบรรจุวัตถุระเบิด จานวน 1 งาน

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

499,000.00 บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

499,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056320
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

4

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง 24 อัตรา
(งานซ่อมบารุงรักษาอาคาร และงานจัดสถานที่ )
เขื่อนรัชชประภา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563

5

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง
จานวน 8 อัตรา (งานซ่อมบารุงรักษาระบบไฟฟ้า)
เขื่อนรัชชประภา ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563

4,061,532.75 4,061,532.75 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส

3,845,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส

บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
1,976,552.69 1,976,552.69 e-bidding บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด

3,886,687.39

บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เที่ยงธรรม งานไฟฟ้า

1,967,000.00

3,845,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024997
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

3,922,000.00
1,928,905.50 บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด

1,953,081.17

1,928,905.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024866
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่
6

7

8

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง จานวน 8
อัตรา (งานซ่อมบารุงรักษาระบบประปา) เขื่อน
รัชชประภา ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดที่ทาการ,
อาคารโรงไฟฟ้า,Food Center และสถานที่อื่นๆ ที่
กาหนด ประจาปี 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง จานวน 7
อัตรา (งานซ่อมบารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ)
เขื่อนรัชชประภา ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,764,269.50 1,764,269.50 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

รำคำที่เสนอ

ธาร

1,721,214.86

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด
จากัด
บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
1,646,683.56 1,646,683.56 e-bidding บริษัท ณรัชสา จากัด

2,774,598.25

บริษัท เดสพาซีโต บูล จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส
บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

1,636,683.56
1,595,000.00

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,715,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
2,842,310.39 2,842,310.39 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ไมตรีและเพื่อน

แบบ สขร.1

2,842,310.39 บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิสุทธิ์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ธาร

1,715,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024867
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

ธาร

2,720,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024792
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

2,720,000.00
3,360,000.00
2,813,372.40
1,609,338.42 บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด

1,603,482.48
1,615,752.00

1,603,482.48 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024908
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่
9

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
จานวน 12 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,633,956.00 4,633,956.00 e-bidding บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

4,575,713.76 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)

4,633,956.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส
เค.ซี.เค.เซอร์วิส จากัด
บริษัท ณรัชสา จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
บริษัท ธมนวรรณคอมเมอร์เชียล จากัด

4,495,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,413,929.76 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024776
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

4,629,117.40
4,590,824.30
4,447,700.00
4,413,929.76
4,608,000.00

10 จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
เขื่อนวชิราลงกรณ ประจาปี 2563

213,153.10

213,153.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

213,090.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

213,090.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056536
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

11 จ้างเหมาบริการดูแลอาคารเอนกประสงค์ (สระว่าย
น้า) เขื่อนวชิราลงกรณ จานวน 1 คน ประจาปี 2563

147,874.54

147,874.54 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การโยธา

146,587.86 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การโยธา

146,587.86 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056571
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

12 จ้างเหมาบริการงานผลิตและบารุงรักษาระบบ น้า
ดื่มภายในเขื่อนวชิราลงกรณ จานวน 1 คน ประจาปี
2563

186,266.14

186,266.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การโยธา

183,835.36 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลี้เพ็ญจันทร์การโยธา

183,835.36 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056549
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

13 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านช่าง (งานซ่อม
บารุงระบบnetwork, ระบบcctv, ระบบสื่อสาร)
จานวน 5 คน ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 - 31 ธันวาคม 2563

14 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร แบบแปลน และสแกน
เอกสาร เขื่อนวชิราลงกรณ จานวน 1 คน ประจาปี
2563
15 จ้างเหมาบริการรับส่งเอกสาร สิ่งของและทาความ
สะอาด เขื่อนวชิราลงกรณ ประจาปี 2563 จานวน 1
งาน
16 จ้างเหมางานทาความสะอาดบริเวณขยะติดเชื้อและ
พ่นหมอกควันกาจัดพาหะนาโรค บริเวณเขื่อนวชิรา
ลงกรณ ประจาปี 2563 จานวน 1 งาน
17 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ
ประจาปี 2563 จานวน 1 งาน
18 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬากลางแจ้ง
(บารุงรักษาสนามกีฬากลางแจ้ง) พื้นที่ 149 ไร่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,277,981.25 1,277,981.25 e-bidding บริษัท ณรัชสา จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,237,562.00 บริษัท ณรัชสา จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,237,562.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024816
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

155,801.10

บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แสงธนกฤต
155,801.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

146,883.18

146,883.18 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

146,804.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

146,804.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056607
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

148,107.80

148,107.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

148,088.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

148,088.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056629
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

155,801.10

155,801.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

155,685.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

155,685.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056622
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

915,447.06

846,573.30 e-bidding บริษัท ณัฐรดา แลนด์สเคป จากัด

713,357.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

702,990.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025104
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/3/2020

ห้างหุ้นส่วนจากัด สิน สุราษฎร์
บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจากัด นิชนิภาบิสสิเน็ซ

1,255,862.42
1,151,828.25
155,685.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

794,475.00
798,712.20
702,990.00
805,068.00

155,685.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056645
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

19 ประกวดราคาจ้างเหมาทาความสะอาดและ
บารุงรักษาบริเวณ พร้อมอุปกรณ์ (อปล.)

20 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
จานวน 51 คน (อปล.)

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

22 ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการสนามกอล์ฟ เขื่อน
อุบลรัตน์

23 จ้างเหมาบริการจ่ายพัสดุสารองคลังประเภท
ปิโตรเลียมและขนย้ายจัดเก็บพัสดุสารองคลัง
ประจาปี 2563 จานวน 1 งาน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

13,200,000.00 13,009,942.75 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด บี เอส พี กรีนแอนด์
การ์เด้น

12,376,905.07 ห้างหุ้นส่วนจากัด บี เอส พี กรีนแอนด์
การ์เด้น

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด
14,159,952.00 8,594,775.00 e-bidding บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จากัด

14,555,544.00

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จากัด
21 ซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์
งบลงทุนปี 2563

รำคำที่เสนอ

268,570.00

268,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

6,762,079.00 6,762,079.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

187,432.44

บริษัท วิคตอรี่ ทูล จากัด
187,432.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

8,319,742.20 บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

12,376,905.07 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025082
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

8,319,742.20 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025091
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

8,424,180.00
245,000.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

6,429,728.44 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
6,452,806.20
187,250.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด สมยศไม้ประดับ

245,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165266
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/6/2020
6,429,728.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024974
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

187,250.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120056671
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

24 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบ้านพักรับรองเขื่อน
อุบลรัตน์

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,996,775.88 4,996,775.88 e-bidding บริษัท วิคตอรี่ ทูล จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

4,782,499.82 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม.
จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส
แอนด์ ซี จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮยีนนิค อินเตอร์
เนชั่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจากัด พิชิตอิเลคทรอนิคส์

4,892,656.32
4,819,134.48

เค.ซี.เค.เซอร์วิส จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด บี เอส พี กรีนแอนด์
การ์เด้น
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามบางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จากัด
บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส จากัด

4,931,717.74
4,942,026.12

4,768,784.60
4,882,942.86
4,877,274.00
4,899,204.72
4,927,000.00

4,899,204.72
4,975,500.00
4,782,775.88
4,815,000.00

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

4,768,784.60 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024877
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

25 ประกวดราคาจ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ถนน, แนว
สายไฟ, และงานกาจัดวัชพืชในพื้นที่ลาดชัน
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

26 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการร้านอาหารสวัดิการ
เขื่อนอุบลรัตน์

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,472,345.00 2,471,451.96 e-bidding บริษัท ณัฐรดา แลนด์สเคป จากัด

1,903,705.00 บริษัท ณรัชสา จากัด

บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉะเชิงเทราสามพร
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
บริษัท ณรัชสา จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด จักรมณี การโยธา
5,698,914.16 5,698,914.16 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

2,373,238.61

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส
แอนด์ ซี จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด

5,520,630.76

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,103,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024909
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

2,339,801.96
2,353,252.09
2,103,620.00
2,225,100.00
5,438,263.83 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

5,552,332.72

5,438,263.83 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024976
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

27 ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านรับ-ส่งเอกสารและ
ทาความสะอาดตามหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เขื่อน
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

28 จ้างเหมาเก็บเมล็ดพืชคลุมดินธรรมชาติ จานวน
2 รายการ

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,857,131.12 2,857,131.12 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด พี พรหมพิริยะ

199,020.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮยีนนิค อินเตอร์
เนชั่น
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส
บริษัท วิคตอรี่ ทูล จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จากัด
เค.ซี.เค.เซอร์วิส จากัด
บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด บี เอส พี กรีนแอนด์
การ์เด้น
199,020.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 1
ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 13

29 จ้างเหมาบริการผลิตน้าดื่ม ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

160,836.25

160,836.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณรัชสา จากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

2,717,800.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

2,701,541.14 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024878
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

2,727,430.00
2,788,488.48
2,728,500.00
2,701,541.14
2,818,800.00
2,613,911.73
2,806,190.56
2,771,327.82
2,811,369.36
93,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 1

93,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057325
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

93,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 13

93,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057326
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

159,799.42 บริษัท ณรัชสา จากัด

160,200.66

159,799.42 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024779
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

30 ซื้อเครื่องเชื่อมมิก (MIG/MAG Welding Machine)
จานวน 1 เครื่อง
31 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
จานวน 49 คน เพื่อทาหน้าที่ขับรถยนต์ กฟผ.
ปฏิบัติงานประจาหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง
160,500.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

165,493.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์

19,375,434.75 19,375,434.75 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จากัด
32 ประกวดราคาจ้างงานดูแลบารุงรักษาบริเวณ งาน
สุขาภิบาล งานบารุงรักษาถนน และสะพาน
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2563

9,774,774.46 9,770,725.07 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉะเชิงเทราสามพร

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

159,430.00 ซีซีพาณิชย์

18,315,803.50 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

159,430.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110164403
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/6/2020
18,175,840.54 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025152
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

20,650,155.75
9,499,316.04 ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉะเชิงเทราสามพร

9,499,316.04 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025024
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

33 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการจานวน 21
อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

4,003,298.00 4,003,298.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชร
เพาเวอร์กรุ๊ป จากัด
บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พลังชลเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์เซอร์วิส
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุ๊ป จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จากัด

34 จ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร,งานไปรษณีย์ และ
งานรับส่งเอกสาร จานวน 2 คน

327,548.40

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

3,977,618.00 บริษัท วี.อาร์. แมเนจเมนท์ เซอร์วิส
จากัด

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

3,781,182.05 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024917
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

3,781,182.05
3,860,000.00
3,814,550.00
3,868,478.00
3,841,514.00
4,219,010.00

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จากัด
บริษัท ณรัชสา จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด พีเอ็นแอล ออพเพอ
ทูนิที
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
อินเตอร์การ์ด จากัด
327,548.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณรัชสา จากัด

3,986,445.50
3,828,139.00
3,801,068.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด

325,391.28

3,923,262.00
318,067.77 บริษัท ณรัชสา จากัด

319,998.48

318,067.77 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120024818
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้าข้างแนว
สายพาน ระบบ 1,3 จานวน 1 งาน

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

1,605,000.00 1,590,020.00 e-bidding เจิดชัยคอนสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจากัด ศิลาแม่ทะ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปาง เอส พี เจ
ก่อสร้าง
บริษัท ศิริกมล คอนสตรัคชั่น จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง
36 ประกวดราคาซื้อเครื่องรีดผ้าไฟฟ้าแบบลูกกลิ้ง ขนาด
ไม่น้อยกว่า 180 ซ.ม.ขึ้นไป
37 ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการสานักงาน อปล.
20 อัตรา ปี 2563

38 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 3 รายการ

642,000.00

600,000.00 e-bidding บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

3,600,000.00 3,464,841.96 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย.เจ.คลีน แอนด์
เนอร์ส

100,280.00

บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จากัด
บริษัท พีแอนด์ดี คอมเมิร์ซ จากัด
บริษัท เดสพาซีโต บูล จากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี
อินเตอร์ กรุ๊ป จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด บี เอส พี กรีนแอนด์
การ์เด้น
107,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ออฟติมัม ซิสเต็ม

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,470,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาปางมงคลก่อสร้าง

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,386,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025173
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/17/2020

1,398,490.00
1,435,940.00
1,397,955.00
1,386,755.40
398,000.00 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จากัด

3,318,382.44 ห้างหุ้นส่วนจากัด วาย.เจ.คลีน แอนด์
เนอร์ส

397,933.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5110009972
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/15/2020
3,318,382.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025124
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

3,357,608.64
3,410,047.20
3,599,999.99
3,382,460.52
3,404,232.84
94,160.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ออฟติมัม ซิสเต็ม

94,160.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110164751
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

39 ประกวดราคาจ้างเหมางานบารุงรักษาพื้นที่โรงไฟฟ้า
กระบี่ คลังน้ามันบ้านคลองรั้ว และพื้นที่บริเวณ
โดยรอบ โรงไฟฟ้ากระบี่ฯ

40 จ้างทาความสะอาดที่ทาการ กชส-ฟ. ประจาปี 2563,
จ้างทาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์และ
บ้านพักรับรอง ประจาปี 2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

2,213,938.71 2,213,938.71 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

807,223.30

ห้างหุ้นส่วนจากัด เดช มนัส
ห้างหุ้นส่วนจากัด สิน สุราษฎร์
บริษัท รักษาความปลอดภัย ธารพิสุทธิ์
แอนด์ เซอร์วิส จากัด
807,223.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 180

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

1,964,724.84 ห้างหุ้นส่วนจากัด เดช มนัส

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,963,654.48 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025188
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/30/2020

1,963,654.48
1,728,818.31
2,129,000.00
451,537.38 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 180

451,537.38 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057289
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 112

302,876.88 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 112

302,876.88 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057290
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

41 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จานวน
4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

296,390.00

299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จากัด

295,320.00 บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จากัด

294,143.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165256
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/9/2020

42 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเส้นทแยงมุม
จานวน 3 จอ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

103,790.00

115,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จากัด

99,403.00 บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จากัด

99,403.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165259
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/9/2020

บริษัท นิยมศิลป์ไฮไฟ แอนด์สตูดิโอ
จากัด

105,609.00

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

43 จ้างเหมาตัดหญ้าป่าและกาจัดวัชพืช พื้นที่ภายนอก
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจาปี 2563 จานวน 5 รายการ

44 จัดหาเรือหางยาว เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ กาลังไม่
น้อยกว่า 90 แรงม้า

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,581,442.70 1,581,442.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 28

316,670.26 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 28

316,670.26 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057291
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 165

291,507.03 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 165

291,507.03 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057292
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 10

267,877.46 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 10

267,877.46 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057293
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 7

283,781.99 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 7

283,781.99 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057294
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 123

318,147.09 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้เเรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 123

318,147.09 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057296
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

401,250.00 นาย ประชา พูนศักดิ์พาณิชย์

400,180.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057766
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/21/2020

374,500.00

374,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประชา พูนศักดิ์พาณิชย์

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

45 จ้างเหมาตัดหญ้าป่าและกาจัดวัชพืช พื้นที่ภายใน
บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ ประจาปี 2563
จานวน 7 รายการ

46 จ้างเหมาบริการงานด้านช่างโยธา/ก่อสร้าง คุณวุฒิ
ปวส.ช่างโยธา/ก่อสร้าง จานวน 1 คน ปฏิบัติงานที่
งานบารุงรักษาทั่วไป จ.กระบี่ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

1,573,906.19 1,573,906.19 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 84

154,387.44 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 84

154,387.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057297
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 89

225,219.32 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
จางเหนือ กลุ่มที่ 89

225,219.32 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057299
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 236

201,135.28 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 236

201,135.28 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057300
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 120

245,440.72 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 120

245,440.72 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057301
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 164

200,680.92 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 164

200,680.92 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057302
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 187

216,301.34 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
นาสัก กลุ่มที่ 187

216,301.34 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057304
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 100

227,775.34 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 100

227,775.34 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057305
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

200,366.53 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

200,366.53 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057219
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

203,032.50

203,032.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

47 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณที่ทาการ และบ้านพัก กฟผ.
จานวน 90 ไร่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่
ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

399,511.25

399,511.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นิชนิภาบิสสิเน็ซ

391,620.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด นิชนิภาบิสสิเน็ซ

391,620.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057217
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

48 จ้างเหมาบริการงานด้านช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวส.ช่าง
ไฟฟ้ากาลัง จานวน 1 คน ปฏิบัติงานที่งาน
บารุงรักษาทั่วไป จ.กระบี่ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

203,032.50

203,032.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

200,366.53 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

200,366.53 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057218
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

12,610,816.00 12,610,816.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

12,621,816.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

12,610,816.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025158
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

49 จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจาปี 2563

50 จ้างเหมาตักเศษไขมันจากบ่อดักไขมันแฟลตฯ และ
ร้านอาคารสวนสุขภาพ, จ้างเหมาทาความสะอาด
พื้นที่ส่วนกลางแฟลต (โซน 1-4), จ้างเหมาทาความ
สะอาดพื้นที่ส่วนกลางแฟลต(โซน 2-3)

51 จ้างเหมา OVERHAUL PUMP จานวน 1 งาน

1,354,880.31 1,354,880.31 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 91

426,254.40 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 91

426,254.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057283
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 109

419,994.44 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 109

419,994.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057285
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 111

419,994.44 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
สบป้าด กลุ่มที่ 111

419,994.44 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057288
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

428,428.00 บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จากัด

428,428.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057268
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/13/2020

428,428.00

428,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.วี. โพลีเทค จากัด

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

52 จ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร คุณวุฒิต่ากว่า ปวช.
จานวน 1 คน ปฏิบัติงานที่ส่วงกลางฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคใต้ จ.กระบี่ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

146,183.40

146,183.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นิชนิภาบิสสิเน็ซ

146,183.40 ห้างหุ้นส่วนจากัด นิชนิภาบิสสิเน็ซ

146,183.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057220
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

53 จ้างเหมาบริการงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิไม่ต่ากว่า ปวส. จานวน 1 คน
ปฏิบัติงานที่แผนก หชสต-ย. จ.กระบี่ ระยะเวลาจ้าง
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2563

184,575.00

184,575.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

184,575.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

184,575.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057221
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

54 จ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิไม่ต่ากว่า ปวส.
จานวน 1 คน ปฏิบัติงานที่ แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.ตรัง ระยะเวลา
จ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2563

184,575.00

184,575.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

184,575.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เกิดแก้ว กรุ๊ป

184,575.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057303
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

55 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนังและ
แบบแขวน จานวน 11 เครื่อง

446,190.00

436,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย มนัส คุณธรณ์

427,295.94 นาย มนัส คุณธรณ์

425,539.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165168
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

56 ซื้อเครื่องกระเทาะผิวคอนกรีต

374,500.00

349,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

257,752.30 บริษัท ดูเพล็กซ์ เอนจิเนียริ่ง จากัด

257,752.30 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165340
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

57 จ้างจัดนิทรรศการ Future Energy Asia 2020 เลขที่
ห้างหุ้นส่วนจากัด(จ.) 63/2562

58 จ้างบารุงรักษาตู้ดูดควันและไอสารเคมี
จานวน 1 งาน

3,500,000.00 3,497,830.00

115,560.00

คัดเลือก

บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง
จากัด

บริษัท ดีไซน์ เอ็กซ์ จากัด
บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด
115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อิควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

3,155,537.00 บริษัท มีเดีย มิกเซอร์ จากัด

3,472,150.00
3,489,644.50
115,560.00 บริษัท ออฟฟิเชียล อิควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด

3,199,999.99 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057545
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/30/2020

115,560.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057352
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

59 จ้างเหมาบริการช่างสารวจ 1 อัตรา (อปล.)

221,000.00

203,032.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ที แอล
อินเวสติเกชั่น จากัด

211,860.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ที แอล
อินเวสติเกชั่น จากัด

211,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025106
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

60 จ้างเหมาทาความสะอาดที่ทาการศูนย์ควบคุมฯ
(อปล.)

183,500.00

183,455.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ที แอล
อินเวสติเกชั่น จากัด

183,455.25 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ที แอล
อินเวสติเกชั่น จากัด

183,455.25 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025107
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

8,195,772.00 บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จากัด

8,195,772.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057633
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/22/2020

61 จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานด้านพลังงานและการผลิต 12,000,000.00 8,813,590.00
ไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรสเปน
ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 7 วัน
(รวมวันเดินทางไป-กลับ) (งานเลขที่ หจจชสพ. (จ.)
27/2562))

คัดเลือก

บริษัท ทราเวลเทคโนโลยีเซอร์วิส จากัด

บริษัท ออล อิน ทราเวล จากัด
บริษัท วี ทราเวลเลอร์ จากัด
178,690.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอ็น เวลดิ้ง กรุ๊ป

8,926,582.00
8,813,590.00
178,690.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด พี เอ็น เวลดิ้ง กรุ๊ป

62 จ้างเหมาติดตั้งนั่งร้าน จานวน 1 งาน

178,690.00

63 เช่า Internet Sim Card 115 หมายเลข ตั้งแต่ ม.ค.ธ.ค. 2563

101,885.40

101,885.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จากัด

101,885.40 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จากัด

101,885.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057433
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

64 เช่า Internet Sim Card 200 หมายเลข ตั้งแต่ ม.ค.ธ.ค. 2563

166,920.00

166,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

166,920.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอม
มิวนิเคชั่น จากัด

166,920.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057384
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

65 จ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า
โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ จานวน 1 งาน

320,000.00

299,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จากัด

213,996.79 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จากัด

213,996.79 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057682
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

336,007.84

336,007.84 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นครวิศวกรรม

321,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดนครวิศวกรรม

315,650.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057669
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020

66 จ้างโรยหินพื้นลานไก สถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่
กระบี่

จ.

178,690.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057691
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

67 จ้างตัดเครื่องแต่งกายลูกจ้างงานตามฤดูกาล จานวน
264 ชุด

144,064.80

144,064.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

155,364.00 บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

144,064.80 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057619
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

68 จ้างโรยหินพื้นลานไก สถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา
พังงา

จ.

246,113.76

246,113.76 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด นครวิศวกรรม

239,680.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดนครวิศวกรรม

230,050.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057670
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020

69 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จานวน 1 งาน

442,445.00

441,922.84 เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

413,012.00 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

413,012.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057498
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/1/2020

70 จ้างเหมางานตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของ
โรงไฟฟ้าจะนะ ประจาปี 2563
71 ซื้อถุงผ้าพิมพ์ลายเอ็นจี้ เลขที่ 1000321041

460,100.00

450,791.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จากัด

427,893.00 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จากัด

427,893.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057657
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/15/2020

140,919.00

140,919.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

140,919.00 ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

140,919.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165253
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

72 จ้างเหมาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่
ประจาปี 2563

179,760.00

179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด

169,060.00 บริษัท เอ็นไวแล็บ จากัด

169,060.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000003021
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

73 จ้างเหมางานบรรจุน้าดื่ม จานวน 1 งาน

455,820.00

455,820.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 165

426,390.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ต.
แม่เมาะ กลุ่มที่ 165

426,390.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057581
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/2/2020

74 จ้างเหมาทาความสะอาด WFGD Service Building
MM-T1 จานวน 1 งาน

357,380.00

357,380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูนทวีทรัพย์

357,380.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ลาพูนทวีทรัพย์

357,380.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057579
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/6/2020

75 ซื้อ Seal Oil Vacuum Pump จานวน 1 ชุด

176,550.00

176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จากัด

176,389.50 บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จากัด

176,389.50 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165248
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/13/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

76 จ้างเหมาหุ้ม Insulation, Lagging ท่อและอุปกรณ์
ระบบน้ามันปาล์มดิบ (CPO) จานวน 1 JB

124,120.00

124,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จากัด

123,799.00 บริษัท ออฟติมัม เอ็นจิเนียร์ จากัด

123,799.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057591
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/15/2020

77 จ้างเหมาถอด ซ่อม และติดตั้ง IDLERS ในระบบ
ขนส่งวัสดุเหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

473,443.00

473,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

473,442.90 บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

473,442.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057599
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/6/2020

78 จ้างเหมาถอด ซ่อม และติดตั้ง อุปกรณ์ ในระบบ
ขนส่งวัสดุ เหมืองแม่เมาะ จานวน 1 งาน

411,355.00

411,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

411,355.08 บริษัท ลาปาง เค.บี. จากัด

411,355.08 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057600
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/6/2020

79 จ้างอ่านภาพเอกซเรย์ ประจาปี 2563 ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะ

240,000.00

240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวริทธิ์ พสุธาดล

240,000.00 นายวริทธิ์ พสุธาดล

240,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057658
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/21/2020

80 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคาร ผ.602 เขื่อน
ศรีนครินทร์

470,800.00

467,047.76 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด อันนี อิมปอร์ต

374,072.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด อันนี อิมปอร์ต

374,072.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057841
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

81 ซื้อยารักษาโรคจานวน 4 รายการ เลขที่
1400145982

500,000.00

โรจณะ กรุ๊ป จากัด
499,951.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

538,581.93
499,951.51 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

82 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนศรี
นครินทร์ ประจาปี 2563 (จานวน 509 ชุด)

455,343.85

455,343.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตน์ จากัด

483,757.70 บริษัท นพรัตน์ จากัด

478,311.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057821
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

83 จ้างเหมาบริการ ปี 2563 จานวน 2 กลุ่มงาน

493,270.00

493,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชร
เพาเวอร์กรุ๊ป จากัด

169,207.13 บริษัท รักษาความปลอดภัยตรีเพชร
เพาเวอร์กรุ๊ป จากัด

169,207.13 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025191
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

321,236.29 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส
แอนด์ ซี จากัด

321,236.29 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025192
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส
แอนด์ ซี จากัด

499,951.51 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165311
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/15/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

84 จ้างเหมาตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โครงการ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าลาตะคอง ระยะที่ 2 ประจาปี
2563
85 จ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามวาระ

139,100.00

138,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

389,612.68

389,612.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

389,612.68 บริษัท ปิยะสวัสดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

389,612.68 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025168
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/8/2020

86 จ้างถางวัชพืชแนวสาย 115 KV.LSN-RN ช่วงที่ 1
พื้นที่ราบป่าโปร่ง 68 ช่วง และถางวัชพืชพื้นที่ราบ
ป่าทึบภูเขา 43 ช่วง รวมพื้นที่ 984 ไร่
87 จ้างจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม
กฟผ. ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2563
(Thailand Inventors Day 2020)
ใบเบิก
เลขที่ 1200140484

226,005.00

241,825.35 เฉพาะเจาะจง นายกิจจา ชานาญป่า

221,085.00 นายกิจจา ชานาญป่า

221,085.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057723
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/21/2020

160,000.00

159,216.00 เฉพาะเจาะจง นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

159,216.00 นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

159,216.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057637
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/9/2020

88 จ้างถางวัชพืชแนวสาย 115 KV.TP-RN (ตะกั่วป่าระนอง) พื้นที่ป่าโปร่ง 145 ช่วง,ถางวัชพืชพื้นที่ภูเขา
ป่าโปร่ง ที่ราบป่าทึบ 32 ช่วง และพื้นที่ภูเขาป่าทึบ
32 ช่วง รวมพื้นที่ 1,955 ไร่

390,450.00

417,781.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

389,115.00 นางสาวอุไรวรรณ กิ่งแก้ว

389,115.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057687
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/17/2020

89 จ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ปี 2563

5,035,420.00 5,024,720.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามอุดรเทรดดิ้ง

98,654.00 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็น
จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด

แบบ สขร.1

4,976,006.91 ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามอุดรเทรดดิ้ง

98,654.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000003027
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/17/2020

4,976,006.91 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 5120025196
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

90 จ้างถางวัชพืชแนวสาย 230 KV. BSP-CP (บาง
สะพาน-ชุมพร) พื้นที่ราบป่าโปร่ง 96 ช่วงและพื้นที่
ราบป่าทึบ 47 ช่วง รวมพื้นที่ 1,185 ไร่
91 ซื้อยารักษาโรคจานวน 3 รายการ เลขที่
1400146071

226,950.00

242,836.50 เฉพาะเจาะจง นางสุจิตรา สงัดศรี

226,950.00 นางสุจิตรา สงัดศรี

226,950.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057677
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/16/2020

500,000.00

499,193.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์มา จากัด

499,193.52 บริษัท พรอสฟาร์มา จากัด

499,193.52 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165357
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/17/2020

92 จ้างเหมาบารุงรักษา ดูแล ระบบปรับอากาศ/
เครื่องปรับอากาศ อาคาร ผ.005 เลขที่ 1200140502

499,241.00

499,241.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด

499,241.00 บริษัท แอร์คอน เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
จากัด

499,241.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000003025
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

93 ซื้อยารักษาโรค จานวน 5 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400146069

500,000.00

499,982.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,982.54 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

499,982.54 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165358
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/16/2020

94 จ้างเหมาจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กฟผ.แม่
เมาะ ประจาปี 2563

200,000.00

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อาร์ท จากัด

200,000.00 บริษัท ณ หนา ครีเอทีฟ อาร์ท จากัด

200,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057656
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/9/2020

95 ซื้อตู้สวิทซ์บอร์ด 2 รายการ (1000320891)

163,710.00

163,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

162,105.00 บริษัท ที เอ็น เอส อุปกรณ์แอนด์เอ็นยิ
เนียริ่ง จากัด

158,895.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165471
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/23/2020

96 ซื้อเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration
Meter) จานวน 1 เครื่อง

139,100.00

97 ซื้อยารักษาโรค จานวน 2 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400146132

220,000.00

98 จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพลังงานแสงอาทิตย์และ
บริเวณโดยรอบ และงานก่อสร้างอาคารใหม่ ในพื้นที่
เขตพระราชฐาน พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เลขที่
ห้างหุ้นส่วนจากัด(จ.) 4/2563

73,851.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จากัด

204,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)

20,000,000.00 18,928,695.37

คัดเลือก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จากัด

73,851.40 บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จากัด

204,798.00 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย)
33,509,669.69 บริษัท อัลฟ่า ซินดิเคท จากัด

99 ซื้อ Lubricating Grease and Spray จานวน 7
รายการ

499,657.90

บริษัท อัลฟ่า ซินดิเคท จากัด
25,478,915.73
บริษัท โยธวิศว์ พัฒนา จากัด
28,321,751.12
499,657.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
499,657.90 บริษัท เคมลู้บ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

100 ซื้อยารักษาโรค 5 รายการ

500,000.00

499,797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

499,797.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

73,851.40 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165509
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020
204,798.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165412
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020
19,957,636.96 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057833
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/24/2020

499,657.90 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165701
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/24/2020
499,797.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165414
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/15/2020

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

101 จ้างเหมาหุ้มยาง RUBBER LAGGING จานวน 5
รายการ

460,859.70

460,859.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จากัด

102 จ้างเหมารื้อถอนสาย CABLE ของระบบสูบน้า SUMP
1SE จานวน 1 งาน

117,272.00

117,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
จิเนียริ่ง

103 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 230 kV.
KNE-YL2 Str.169-322 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง
จานวน 648 ไร่ สภาพพื้นที่ราบป่าทึบ จานวน 213
ไร่ และสภาพพื้นที่ภูเขาป่าทึบ จานวน 128 ไร่

473,742.50

104 จ้างรถลากจูงพร้อมรถพ่วง HB ชนิด 2 เพลา จานวน
21 คัน เลขที่ 1200141050

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

460,859.70 บริษัท ที ซี เอ็มเอ็ม จากัด

460,859.70 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057891
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

117,272.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าทิพย์ช้าง
เอ็นจิเนียริ่ง

117,272.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057819
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

473,742.00 เฉพาะเจาะจง นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

442,750.00 นายตูแวโซะ ตูแวปูเตะ

442,750.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057721
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/14/2020

189,000.00

189,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ดลคอนซัลแทนท์

189,000.00 ห้างหุ้นส่วนจากัด ดลคอนซัลแทนท์

189,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057757
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/20/2020

105 จ้างเหมาบารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติสาร
สะอาดไนโตรเจน (NN-100) และระบบดับเพลิง
อัตโนมัติด้วยสารดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol)
ภายในสานักงานกลาง กฟผ. เลขที่ 1200140925

499,690.00

499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด

499,690.00 บริษัท แอนตี้ไฟร์ จากัด

499,690.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 3000003029
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/20/2020

106 จ้างเหมาบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER

139,100.00

139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด

139,100.00 บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จากัด

139,100.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057877
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

107 จ้างเหมาค่าวัสดุและค่าแรงงานตีเส้นจราจรด้วยสี
เทอร์โมพลาสติก

455,285.00

455,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด

455,285.00 บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศ
ไทย) จากัด

443,836.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057868
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/24/2020

108 จ้างถางตัดฟันต้นไม้และวัชพืช แนวสาย 115 kV.
LR-PU Str.001-234 เป็นสภาพพื้นที่ราบป่าโปร่ง
จานวน 721 ไร่ เป็นสภาพพื้นที่ภูเขาป่าทึบ จานวน
285 ไร่ และเป็นสภาพพื้นที่ราบป่าทึบ
จานวน 79 ไร่

251,482.10

251,482.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโชค ขุนเรณภักดี

235,030.00 นายสมโชค ขุนเรณภักดี

235,030.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057803
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/20/2020

เอ็น

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

แบบ สขร.1

รำคำที่ตกลง
ซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

109 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ แนว
ทางการปิด Gap ตาม Baseline ระบบการ
ประเมินผลใหม่ปี 2563 (1200140817)
110 ซื้องานซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
เลขที่ใบเบิก 1000322797

481,500.00

481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีซีไอ จากัด

481,500.00 บริษัท แอลทีซีไอ จากัด

481,500.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057905
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

500,000.00

428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นเเนล
จากัด

417,300.00 บริษัท หยกมณี อินเตอร์เนชั่นเเนล
จากัด

417,300.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165693
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/27/2020

111 จ้างดาเนินการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนาเข้า - ส่งออก
กระแสไฟฟ้าตามด่านศุลกากรแนวชายแดนไทย สปป. ลาว เลขที่ 1200141234
112 ซื้อยาสารองคลัง จานวน 2 รายการ

211,860.00

211,860.00 เฉพาะเจาะจง วี.แพค แอนด์ มูฟ ( กรุงเทพ ) จากัด

211,860.00 วี.แพค แอนด์ มูฟ ( กรุงเทพ ) จากัด

211,860.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057846
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/27/2020

498,085.00

498,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

498,085.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จากัด

498,085.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165907
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/30/2020

113 จ้างบารุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุม
อาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
สานักงานกลาง เลขที่ 1200140953
114 ซื้อไฟฉุกเฉินติดผนัง เเละป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
(1000319798)

200,000.00

147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จากัด

147,125.00 บริษัท โรจน์ไพบูลย์อีควิ๊ปเม้นท์จากัด

147,125.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057869
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

227,589.00

227,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.เคมีคอลไฟร์ จากัด

215,712.00 บริษัท เอ.พี.เคมีคอลไฟร์ จากัด

215,712.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165883
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/31/2020

115 จ้างจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ. ในงาน The
Roads Traffic Expo Thailand 2020 เลขที่
1200141213

500,000.00

468,660.00 เฉพาะเจาะจง นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

468,660.00 นายจักเรศ วงศ์สุวรรณ

468,660.00 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4120057865
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/27/2020

116 ซื้อยารักษาโรค จานวน 20 รายการ ใบเบิกเลขที่
1400146301

300,000.00

287,139.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

287,138.63 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้
จากัด

287,138.63 เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด และ 4110165818
คุณสมบัติตรงตามข้อกาหนด 1/28/2020

