
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดจ้างการเตรยีมเอกสารพรอ้มจัดส่งจดหมาย

เวียน เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ สมาชิก 
กบข.

20,993.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท วิสม่า เอเชีย จ ากัด 20,993.40 บรษัิท วิสม่า เอเชีย จ ากัด 20,592.15 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0071/2562 

01/04/2019

2 จัดซื้อบรกิารพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์

ข่าวสด ประจ าปี 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0072/2562 

02/04/2019

3 จัดซื้อ “ซองขาวงานบัตรสมาชิก” ส าหรบับรรจุ

บัตรสมาชิกให้กับสมาชิกใหม ่ และสมาชิกทีข่อมี
บัตรตามใบค ารอ้ง

20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด 20,330.00 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด 20,330.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0073/2562 

02/04/2019

4 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์แนว

หน้า ประจ าปี 2562

57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 57,780.00 บรษัิท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 57,780.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0074/2562 

03/04/2019

5 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์และ

เว็บไซต์ข่าวมิติหุ้นฉบับพิเศษ CSR

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ มิลเลีย่น ลิงค ์ จ ากัด 50,000.00 บรษัิท เดอะ มิลเลีย่น ลิงค ์ จ ากัด 50,000.00 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ

เผยแพรก่ิจกรรมเพื่อสังคมของ

แต่ละภาคธุรกิจ

GPF 0075/2562 

04/04/2019

6 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ ประจ าปี 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 46,729.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 ใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กบข.

GPF 0076/2562 

04/04/2019

7 จัดซื้อแพ็คเกจการใช้งานบัญช ี Line@ กบข. 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลน์ คอมพานี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

90,000.00 บรษัิท ไลน์ คอมพานี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

90,000.00 มีสินค้าตรงตามที ่ กบข.

ต้องการ

GPF 0077/2562 

05/04/2019

8 จัดจ้างผลิตชุดเอกสารเผยแพรเ่พื่อประชาสัมพันธ์

 My GPF Application และสวัสดิการ

55,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พริน้ติง้ ฮอลล ์ จ ากัด 54,321.76 บรษัิท พริน้ติง้ ฮอลล ์ จ ากัด 54,321.76 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0078/2562 

05/04/2019

9 จัดจ้าง การเตรยีมเอกสารพรอ้มจัดส่งจดหมาย
เวียน เพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ สมาชิก 
กบข

8,025.00 เฉพาะเจาะจง บจ. วิสม่า เอเชีย 13,125.00 บรษัิท วิสม่า เอเชีย จ ากัด 8,025.00 ให้บรกิารได้ตามทีก่ าหนด GPF 0079/2562 

09/04/2019

10 จัดจ้างผู้ให้บรกิารออกแบบและพัฒนาระบบ CRM

 รองรบัการเชื่อมต่อกับระบบ Mobile Application

76,237.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 76,237.50 บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 76,237.50 สามารถให้บรกิารตามที ่ กบข.

ก าหนดได้

GPF 0080/2562 

11/04/2019

11 จัดจ้างบรกิารซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร ์ จ านวน 2 

เครือ่ง

5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เค ซี เอ็น เทคโนโลย ี
จ ากัด

5,029.00 บรษัิท เค ซี เอ็น เทคโนโลย ี
จ ากัด

5,029.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0081/2562 

18/04/2019

12 จัดซื้อเนคไทส าหรบัใช้ถ่ายภาพคณะกรรมการและ

ผู้บรหิารในรายงานประจ าปี 2561

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สิงห์ทอง เน็คแวร ์ จ ากัด 24,000.00 บรษัิท สิงห์ทอง เน็คแวร ์ จ ากัด 24,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0082/2562 

19/04/2019

13 จัดจ้างผลิต Back Drop ส าหรบัใช้ในกิจกรรม

เดินสายพบสมาชิก กบข. ตามหน่วยงานและ

จังหวัดต่างๆ ของฝ่ายบรกิารสมาชิก

33,542.36 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ็ดไลท ์ แอนด ์ แฟฟบ
รคิ ปริน้ติง้ จ ากัด

33,542.36 บรษัิท แอ็ดไลท ์ แอนด ์ แฟฟบ
รคิ ปริน้ติง้ จ ากัด

33,542.36 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0083/2562 

19/04/2019

14 จัดจ้างวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตร
การวางแผนสู่ความมัน่คงในวัยเกษียณ ส าหรบั
สมาชิก กบข. ในโครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร

 ประจ าปี 2562 จ านวน 2 หลักสูตร

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา สรรพปัญญาวงศ์ 9,000.00 นายศักดา สรรพปัญญาวงศ์ 9,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0084/2562 

22/04/2019

15 จัดจ้างวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตร
การวางแผนสู่ความมัน่คงในวัยเกษียณ ส าหรบั
สมาชิก กบข. ในโครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร

 ประจ าปี 2562 จ านวน 2 หลักสูตร

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนโรโดม วาณิชฤดี 9,000.00 นายนโรโดม วาณิชฤดี 9,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0085/2562 

22/04/2019

16 จัดจ้างรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

5,350.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

5,350.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ต้องการ

GPF 0086/2562 

22/04/2019

17 จัดซื้อชุด Drum Photo Conductor 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โฟทีก้า 6,741.00 บรษัิท โฟทีก้า จ ากัด 6,741.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF 0087/2562 

23/04/2019

18 จัดซื้อบรกิาร Application ในโทรศัพท์มือถือ

ผู้บรหิาร

3,638.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

3,638.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

3,638.00 สามาถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0088/2562 

24/04/2019

19 จัดซื้อหนังสือพิมพ ์ Financial Times 7,671.90 เฉพาะเจาะจง Asia Books Co., Ltd 7,170.00 Asia Books Co.,Ltd. 7,170.00 มีสินค้าตรงกับที ่ กบข.ต้องการ GPF 0089/2562 

26/04/2019

20 จัดซื้อโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผล

ข้อมูลสมาชิก จ านวน 1 ชุด

32,046.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด 32,046.50 บรษัิท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด 32,046.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0090/2562 

29/04/2019

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2562 (ส านักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

21 จัดเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้บรหิาร จ านวน 2 

คัน

3,402,600.00 3,402,600.00 คัดเลือก บรษัิท ไทย วี.พี.คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

3,280,620.00 บรษัิท ไทย วี.พี.คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

3,235,680.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
อยูภ่ายในงบประมาณและราคา

กลาง

สัญญาเลขที ่ 27/2562 

01/04/2562

22 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (Server) และ

อุปกรณ์ส ารองข้อมูลคอมพิวเตอร ์ (Tape Drive) 

พรอ้มการติดตัง้

1,310,000.00 1,294,700.00 คัดเลือก 1. บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด
2. บรษัิท อีพ ี แอนด ์ ไอท ี
โซลูชั่น จ ากัด
3.บรษัิท เอ็มเอฟอีซ ี จ ากัด 
(มหาชน)

 1,217,660.00

 

 1,280,041.00

 

 1,433,800.00

บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 1,216,590.00 ได้รบัคะแนนการคัดเลือกสูงสุด สัญญาเลขที ่ 30/2562 

11/04/2562

23 จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Office Cloud Service 

(Office365) และการบ ารงุรกัษา

4,136,000.00 4,097,137.00 คัดเลือก 1. บรษัิท เอ็มเวิรจ์ จ ากัด
2. บรษัิท ซอฟต์แวรวั์น จ ากัด
3.  บรษัิท เอ็มเอฟอีซ ี จ ากัด 
(มหาชน)

3,709,165.70

4,092,685.80 

4,049,736.00

บรษัิท เอ็มเวิรจ์ จ ากัด 3,707,550.00 ได้รบัคะแนนการคัดเลือกสูงสุด สัญญาเลขที ่ 40/2562  

30/04/2562

24 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลแบบพกพา 
(Notebook) พรอ้มระบบปฏิบัติการ

585,000.00 568,919.00 e-Bidding 1. บรษัิท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด
2. บรษัิท อินฟอรเ์จนดาต้าซิสเท็ม 
จ ากัด

3. บรษัิท เดอะ อินฟินิตี ้ ดาต้า 
จ ากัด

4. บรษัิท เวิรค์ ไลน์ พลัส จ ากัด
5. บรษัิท ไมโคร ซิสเต็ม คอร์
เปอรเ์รชั่น จ ากัด

474,500.00

 

 469,462.50

 

453,700.00

 

 500,760.00

 

 429,819.00

บรษัิท เดอะ อินฟินิตี ้ ดาต้า 
จ ากัด

452,400.00 ได้รบัคะแนนการคัดเลือกสูงสุด GPF (eGP) 046/2562  

05/04/2562

25 จัดซื้อบรกิารรบัข้อมูลข่าวสาร  Bisnews ตัง้แต่

วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563

932,046.48 932,046.48 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บิสนิวส ์ เอเอฟอ ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

932,046.48 บรษัิท บิสนิวส ์ เอเอฟอ ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

932,046.48 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ

GPF (eGP)043/2562  

01/04/2562

26 จัดจ้างบรษัิท Outsource เพื่อให้บรกิารพนักงาน

ขับรถยนต์

7,000,000.00 6,692,845.95 คัดเลือก 1. บรษัิท ไอเอสเอส ซัพพอรต์ 
เซอรวิ์ส จ ากัด
2. บรษัิท สามพ ี โปรเฟซชันนัล 
จ ากัด

3. บรษัิท มาสเตอร ์ ไดรฟเวอร ์
แอนด ์ เซอรวิ์สเซส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 6,436,161.29

6,643,687.14

6,693,581.11

บรษัิท ไอเอสเอส ซัพพอรต์ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                  6,436,161.29 ได้รบัคะแนนการคัดเลือกสูงสุด สัญญาเลขที ่ 19/2562

01/04/2562

27 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาระบบโทรศัพท์ (IP 

Telephony System)

1,350,000.00 1,300,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                     1,300,800.00 บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                   1,300,800.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
อยูภ่ายในงบประมาณและราคา

กลาง

สัญญาเลขที ่ 35/2562

29/04/2562

28 จัดจ้างบรกิารสถานทีเ่ก็บเอกสารและ

สื่อคอมพิวเตอรภ์ายนอก

403,407.98 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บล ู ฟิช โซลูชั่น จ ากัด                        403,233.78 บรษัิท บลู ฟิช โซลูชั่น จ ากัด 403,233.78                     สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
อยูภ่ายในงบประมาณและราคา

กลาง

GPF(eGP)  154/2562

30/04/2562

29 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลแบบตัง้โต๊ะ

พรอ้มระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
1,465,000.00 e-Bidding 1. บรษัิท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด

2. บรษัิท สยามอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลย ี จ ากัด
3. บรษัิท เท็น ซอฟท ์ จ ากัด
4. บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด

 1,208,700.00

 

1,459,266.00

 

1,257,250.00

1,271,352.00

บรษัิท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด 1,208,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ และเสนอราคาต่ าสุด
สัญญาเลขที ่ 25/2562 

22/03/2562

30 จัดจ้างท าวีดีทัศน์ ฝึกอาชีพ 4 ตอน 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แสกกลาง อารต์ แอนด ์
ฟิล์ม จ ากัด

                       321,000.00 บรษัิท แสกกลาง อารต์ แอนด ์
ฟิล์ม จ ากัด

321,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ

GPF (eGP)045/2562  

01/04/2562

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2562 (ส านักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

31 จัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft

 SQL Server และสิทธิก์ารงานโปรแกรมส ารอง

ข้อมูล (Veeam  Backup & Replication Enterprise)

2,500,000.00 2,495,347.00 คัดเลือก 1. บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด
2. บรษัิท อีพ ี แอนด ์ ไอท ี
โซลูชั่น จ ากัด
3.บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด
4.บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด

 2,289,248.95

 2,475,054.00

 

 2,460,688.63

2,420,000.00

บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 2,289,178.95 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ และเสนอราคาต่ าสุด
สัญญาเลขที ่ 34/2562

25/04/2562

32 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 170,909.90 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสาร สเตชั่นเนอรี่                        150,163.80 หจก.บรรณสาร สเตชั่นเนอรี่                       150,163.80 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ

GPF (eGP)050/2562  

29/04/2562

33 จัดซื้อกระเป๋าใส่เครือ่งเขียนส าหรบัจัดกิจกรรม

สมาชิก

165,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

165,850.00 บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

165,850.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที่

ต้องการ

GPF (eGP)051/2562  

29/04/2562

34 จัดจ้างผลิตรายงานประจ าป ี 2561 และรายงาน

ของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

1,800,000.00 1,457,696.78 e-Bidding 1. บรษัิทแปลน กราฟฟิค จ ากัด
2. บรษัิท เดฟ ท ู ดีไซน์ จ ากัด
3. บรษัิทวงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง 
แอนด ์ พริน้ท์ติง้ จ ากัด
4. บรษัิท นีโอเจนดา จ ากัด
5. บรษัิท แพค เพรส จ ากัด
6.หจก.อรณุการพิมพ์

 1,443,430.00

 1,658,500.00

925,443.00

 

1,268,000.00

1,062,500.00 

 859,945.00

บรษัิท แปลน กราฟฟิค จ ากัด 1,431,660.00 ได้รบัคะแนนคัดเลือกสูงสุด สัญญาเลขที ่ 36/2562 

29/04/2562

35 จัดซื้อสิทธิก์ารใช้งานระบบ  Internet Proxy 

พรอ้มบ ารงุรกัษา

1,200,000.00 1,116,010.00 คัดเลือก 1. บรษัิท เวิลด์อินฟอรเ์มชั่น
เทคโนโลย ี จ ากัด
2. บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด

1,099,960.00

1,155,600.00

บรษัิท เวิลด์อินฟอรเ์มชั่น
เทคโนโลย ี จ ากัด

1,096,750.00 ได้รบัคะแนนคัดเลือกสูงสุด สัญญาเลขที ่ 39/2562 

30/04/2562

36 จัดซื้อลิขสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรมพรอ้มบรกิาร

บ ารงุรกัษาระบบ Virtual Desktop Infrastructure  

(VDI)

790,000.00 787,520.00 คัดเลือก บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 764,836.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 750,070.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
อยูภ่ายในงบประมาณและราคา

กลาง

สัญญาเลขที ่ 38/2562

30/4/2562

37 จัดซื้อเสื้อสีเหลืองให้พนักงาน 104,400.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 104,400.00 ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 104,400.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF(eGP)048/2562    

12/04/2562

38 ซื้อลิขสิทธิก์ารใช้งาน Microsoft Visual Studio 

Professional Edition จ านวน 5 Licenses และ 
Microsoft Visual Studio Enterprise Edition 

จ านวน 1

349,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อินฟอรเ์จนดาต้าซิสเท็ม 
จ ากัด

349,890.00 บรษัิท อินฟอรเ์จนดาต้าซิสเท็ม 
จ ากัด

349,890.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF(eGP)049/2562    

23/04/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2562 (ส านักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดจ้างงานท า Digital Signage ภาพน่ิงและ

ภาพเคลือ่นไหว ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
54,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดรมีเวิรค์ แอดเวอรไ์ทซิ่ง 

จ ากัด

53,500.00 บรษัิท ดรมีเวิรค์ แอดเวอรไ์ทซิ่ง 
จ ากัด

53,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0010/2562 

01/04/2019

2 จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบปรบัเอนนอน ของอาคาร
บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีไฟน์ไนซ ์ จ ากัด 6,450.00 บรษัิท ดีไฟน์ไนซ ์ จ ากัด 6,450.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0011/2562 

12/04/2019

3 จัดจ้างติดตัง้โทรทัศน์สียีห่้อซัมซุง ขนาด 65 

น้ิว จ านวน 1 เครือ่ง

45,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยากร เดคคอร ์ ดีไซน์ 
จ ากัด

42,800.00 บรษัิท ชยากร เดคคอร ์ แอนด ์
ดีไซน์ จ ากัด

42,800.00 สามารให้บรกิารได้ตรงกับที ่
กบข.ต้องการ

GPF (BCT) 0012/2562 

17/04/2019

4 จัดจ้างงานเปลีย่นหินแกรนิต บรเิวณประตูห้อง
เครือ่ง AHU (G-2),(G-3) และบรเิวณประตูทางเข้า

ฝ่ังสาทรใต้

48,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทวีธนภัทรเทรดดิง้ จ ากัด 47,266.18 บรษัิท ทวีธนภัทรเทรดดิง้ จ ากัด 47,266.18 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0013/2562 

29/04/2019

5 จัดจ้างงานปรบัปรงุท าสีพื้นป้ายชื่ออาคาร 
BANGKOK CITY TOWER จ านวน 2 ป้าย

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ธีรรตันอุตสาหกรรม 25,000.02 บรษัิท ธีรรตันอุตสาหกรรม จ ากัด 25,000.02 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF (BCT) 0014/2562 

29/04/2019

6 จัดจ้างบรหิารอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ 2,757,474.94 2,757,474.94 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โจนส ์ แลง ลาซาลล ์
แมนเนจเม้นท ์ จ ากัด

2,757,474.94 บรษัิท โจนส ์ แลง ลาซาลล ์
แมนเนจเม้นท ์ จ ากัด

2,757,474.94 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 0052/2562 

30/04/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดจ้างพิมพ์ฟอรม์ต่อเน่ืองใบเสรจ็รบัเงิน / 

ใบก ากับภาษี และฟอรม์ต่อเน่ืองใบแจ้งหน้ี 
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ท.ีพริน้ติง้ จ ากัด 14,766.00 บรษัิท เอส.อาร.์ท.ีพริน้ติง้ จ ากัด 14,766.00 สามารถให้บรกิารตามที ่ กบข.

ก าหนดได้

GPF (GPF) 0009/2562 

05/04/2019

2 จัดจ้างด าเนินการท าสัญญาจ้างบรกิารป้องกันและ

ก าจัดแมลง(ระยะเวลา 2 ปี) 1 ก.ย. 2562 

- 31 ส.ค. 2564  ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

65,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ กรุป๊ เอเชีย 
จ ากัด

64,200.00 บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ กรุป๊ เอเซีย 
จ ากัด

64,200.00 สามารถให้บรกิารได้ตรงกับที่

 กบข.ต้องการ

GPF (GPF) 0010/2562 

23/04/2019

3 จัดซื้อแบตเตอรีไ่ฟ Emergency Light ชุดใหม่เพื่อ

เปลีย่นแทนแบตเตอรี ่ ชุดเดิมตาม 

อายุการใช้งาน

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซี-ทีแอล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

16,585.00 บรษัิท ซี-ทีแอล คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

15,515.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0011/2562 

29/04/2019

4 จัดจ้างบรหิารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 844,385.52 844,385.52 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โจนส ์ แลง ลาซาลล ์
แมนเนจเม้นท ์ จ ากัด

844,385.52 บรษัิท โจนส ์ แลง ลาซาลล ์
แมนเนจเม้นท ์ จ ากัด

844,385.52 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 0053/2562 

30/04/2019

5 จัดจ้างบรษัิทผู้ช านาญการบ ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า

หลักของอาคารประจ าป ี 2562

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด

                       192,600.00 บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด

                      181,900.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
อยูภ่ายในงบประมาณและราคา

กลาง

GPF(eGP)  047/2562

10/04/2562

     32,763,349.48        30,217,485.23

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 49 รายการ

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ
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ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2562 (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)
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ราชการ พ.ศ. 2540










