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

สัญญา

1 จัดจ้างผู้ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ ์ GPF Talk 

และโลโก ้ GPF ESG

                     26,000.00 เฉพาะเจาะจง นันท์ณภัส กันทวี                          26,000.00 นางสาวนันท์ณภัส กันทวี                         26,000.00 ให้บรกิารตามต้องการ GPF 0150/2561 

01/08/2018

2 จัดซื้อแบตเตอรีส่ าหรบั เครือ่งดับเพลิงอัตโนมัติ
(FM200)จ านวน 2 ลูก

                       3,210.00 เฉพาะเจาะจง ANTI-FIRE COMPANY LIMITED                             3,000.00 ANTI-FIRE COMPANY LIMITED                           2,889.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0151/2561 

01/08/2018

3 จัดจ้างเปลีย่นยางรถยนต์ส านักงาน 2 คัน                      10,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงยางยนต์                             9,719.63 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงยางยนต์                         10,400.00 มีสินค้า และบรกิารตรงตามที่

 กบข.ต้องการ

GPF 0152/2561 

03/08/2018

4 จัดจ้างเปลีย่นยางรถยนต์ส านักงาน 2 คัน                      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงยางยนต์                             9,345.79 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ารงยางยนต์                         10,000.00 มีสินค้า และบรกิารตรงตามที่

 กบข.ต้องการ

GPF 0153/2561 

03/08/2018

5 จัดซื้อโปรแกรมเขียนแบบ “AutoCAD”                      11,770.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จ ากัด

                            9,630.00 บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จ ากัด

                          9,095.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF 0154/2561 

08/08/2018

6 จัดซื้อเสื้อสีฟ้าให้พนักงาน  จ านวน 345 ตัว                      63,697.10 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปโลสตูดิโอ จ ากัด                          63,697.10 บรษัิท โปโลสตูดิโอ จ ากัด                         63,697.10 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF 0155/2561 

08/08/2018

7 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary                        2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                            2,140.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                          2,140.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0156/2561 

10/08/2018

8 จัดซื้อ iOS Developer Program Account License 

เพื่อให้บรกิารดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ส าหรบั
บรกิารทันใจ (GPF Service on Mobile)  ส าหรบั

ปีงบประมาณ 2561

                       3,590.00 เฉพาะเจาะจง APPLE SOUTH ASIA PTE LTD                             3,590.00 APPLE SOUTH ASIA PTE LTD                           3,590.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0158/2561 

14/08/2018

9 จัดจ้างเปลีย่นอะไหล่ฝาครอบกล่องหม้อแปลงไฟ

ป้ายยอดตึก จ านวน 2 Units

                       2,782.00 เฉพาะเจาะจง ARCHITECTURAL PRODUCTS 

COMPANY LIMITED

                            2,782.00 ARCHITECTURAL PRODUCTS 

COMPANY LIMITED

                          2,782.00 สามารถให้บริิการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0159/2561 

20/08/2018

10 จัดจ้างบรกิารซื้อข้อมุล Index จาก MSCI                      35,449.10 เฉพาะเจาะจง MSCI Limited                          35,449.10 MSCI Limited                         35,449.10 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0163/2561 

23/08/2018

11 จัดซื้อ สติก๊เกอร ์ ลาเบล ขนาด  
101.6 * 48.7  มม.  No. 42-633

                       1,444.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

                            1,444.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

                          1,444.50 มีสินค้าตรงตามความต้องการ 
ราคาเหมาะสม

GPF 0160/2561 

24/08/2018

12 จัดจ้างส านักงานกฎหมายภายนอก                      99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จัสติค อินเตอร ์ สอว์ 
กรุป๊ จ ากัด

                         99,510.00 บรษัิท จัสติค อินเตอร ์ ลอว์ 
กรุป๊ จ ากัด

                        99,510.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กยข. ก าหนดได้

GPF 0162/2561 

24/08/2018

13 จัดจ้างปรบัปรงุห้องท างานผู้บรหิาร                      38,948.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก เดคคอเรท                          38,948.00 หจก. บางกอก เดคคอเรท                         38,948.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0164/2561 

27/08/2018

14 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary                        3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                            3,745.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                          3,745.00 เป็นบรษัิทถูกต้องตาม

กฎหมายทีส่ามารถด าเนินการ

ด้านน้ีได ้ และเคยให้บรกิาร
กับ กบข. มาก่อน มีผลการ
ให้บรกิารทีด่ี

GPF 0165/2561 

28/08/2018

15 จัดจ้างซ่อมแซมเก้าอีร้บัแขกเบาะผ้า                        3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ณรงค์ชัยเฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด                             3,210.00 บรษัิท ณรงค์ชัยเฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด                           3,210.00 เคยให้บรกิารมาก่อน สามารถ
ซ่อมแซมเก้าอีไ้ด้ิอย่างถูกต้อง

และตรงตามวัตถุประสงค์

GPF 0166/2561 

28/08/2018

16 จัดซื้อชุดโต๊ะท างานและอุปกรณ์                      96,920.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด(มหาชน)                          96,920.60 บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน)                         96,920.60 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0167/2561 

29/08/2018

17 จัดซื้อระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัต ิ
(Environmental Monitoring System : EMS)

                     97,999.99 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีพีซีเอส พาวเวอร ์
แอนด ์ คูลลิง่ เซอรวิ์ส จ ากัด

                         97,905.00 บรษัิท ซีพีซีเอส พาวเวอร ์
แอนด ์ คูลลิง่ เซอรวิ์ส จ ากัด

                        96,300.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0168/2561 

29/08/2018

18 จัดจ้างซ่อมแซมเก้าอีพ้นักงานและซื้ออะไหล่เก้าอี้                      25,051.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์
สตีล เฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด

                         25,051.50 บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์
สตีล เฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด

                        25,051.50 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0169/2561 

30/08/2018

19 จัดซื้อพื้นทีก่ารลงประกาศรบัสมัครงานผ่านทาง 
Website Jobthai

                     19,067.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทิงค์เน็ต จ ากัด                          25,423.20 บรษัิท ทิงค์เน็ต จ ากัด                         19,067.40 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0170/2561 

31/08/2018

20 จัดซื้อบรกิารเครือ่งมือประเมินบุคลิกภาพ Hogan 

แบบ Online

                     38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็น
เตอร์

                         38,520.00 บรษัิท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็น
เตอร ์ จ ากัด

                        38,520.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF 0171/2561 

31/08/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน สิงหาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

21 จัดจ้างท ารายงานการประเมินมูลค่าสินทรพัย ์
(ฉบับเต็ม) ปี 2561 และป ี 2562

247,170.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็กซัส พรอพเพอตี ้
คอนซัลแทนท ์ จ ากัด

                       267,500.00 บรษัิท เน็กซัส พรอพเพอตี ้ คอนซัลแทนท ์ จ ากัด                      240,000.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 065/2561 

10/08/2018

22 จัดจ้างบรกิารรกัษาความสะอาดพื้นทีส่ านักงาน

และบรกิารจัดเลีย้ง เริม่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 

2561

4,429,800.00                             4,429,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รกัษาความปลอดภัยและ
บรหิารธุรการ สยาม จ ากัด

                    4,429,800.00 บรษัิท รกัษาความปลอดภัยและ
บรหิารธุรการ สยาม จ ากัด

                  4,429,800.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด (ใช้บรกิารราย

เดิม)

สัญญา 61/2561 

01/08/2018

23 จัดจ้างท าแอพพิเคชั่น Dashboard บนมือถือ 2,300,000.00                             2,250,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     2,250,000.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   2,250,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

สัญญา 75/2561 

30/08/2018

24 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย

และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

410,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด                        326,136.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด                       323,140.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 059/2561  

01/08/2018

25 จัดจ้างท าระบบ Contact Center 2,516,129.03                             2,516,129.03 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                     2,516,129.03 บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด 2,490,960.00                  สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 066/2561  

23/08/2018

26 จัดซื้อโปรแกรม/ระบบงาน Social Listening 278,200.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไวซ์ไซท ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                        278,200.00 บรษัิท ไวซ์ไซท ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                      265,360.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 067/2561 

20/08/2018

27 จัดซื้อบรกิารฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 115,560.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท อินโฟเควสท ์ จ ากัด 115,560.00                       บรษัิท อินโฟเควสท ์ จ ากัด 115,560.00                     สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 063/2561 

08/08/2018

28 จัดซื้อสิทธิก์ารใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์

วอลล ์ (Web Application Firewall) พรอ้มการ

บ ารงุรกัษา

                   680,000.00                   646,655.00 คัดเลือก (1) บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด
(2) บรษัิท เวิลด ์ อินฟอรเ์มชั่น 
เทคโนโลยี ่ จ ากัด

 646,654.50

713,342.25

บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด                       642,000.00 ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ

ราคาสูงสุด

สัญญา 68/2561 

10/08/2018

29 จัดจ้างออกแบบและพัฒนา End-to-End Service 

on Mobile Application

               2,000,000.00               1,947,935.00 คัดเลือก (1) บรษัิท โค้ดเกียร ์ จ ากัด
(2) บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด

 1,947,400

1,947,935

บรษัิท โค้ดเกียร ์ จ ากัด                   1,936,700.00 ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ

ราคาสูงสุด

สัญญา 66/2561 

02/08/2018

30 จัดซื้อระบบบรหิารจัดการปรมิาณการจราจรและ

การส่งผ่านข้อมูลเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต 
(Bandwidth Management)

               1,800,000.00               1,800,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                    1,800,000.00 บรษัิท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                  1,800,000.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

สัญญา 71/2561

23/8/2018

31 จัดจ้างเหมาบรกิารระบบ Contact Center              25,000,000.00             24,877,500.00 คัดเลือก บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                   24,999,480.00 บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                 24,999,480.00 เป็นผู้มีคะแนนคัดเลือกดีทีสุ่ด สัญญา 74/2561

31/8/2018

32 จัดจ้างผู้ให้บรกิารออกแบบและพัฒนา Smart 

Back Office บน SharePoint Online

               1,600,000.00               1,536,787.50 คัดเลือก (1) บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด
(2) บรษัิท โทรา่ เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

 1,482,752.50

1,600,000.00

บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด                   1,452,752.50 เป็นผู้มีคะแนนคัดเลือกดีทีสุ่ด สัญญา 69/2561

15/8/2018

33 จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวรค์วบคุมบรหิาร

จัดการระบบ Private Cloud  (VMWare)

                   560,000.00                   548,005.00 คัดเลือก (1) บรษัิท อีพ ี แอนด ์ ไอท ี
โซลูชั่น จ ากัด
(2) บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด
(3)  บรษัิท ยิบอินซอย จ ากัด

 560,000.00

516,596.00

554,260.00

บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด                       513,600.00 เป็นผู้มีคะแนนดีทีสุ่ด สัญญา 73/2561

31/8/2018

34 จัดจ้างบ ารงุรกัษาระบบโครงสรา้งพื้นฐานของศูนย์

คอมพิวเตอร์

                   605,620.00                   605,620.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซท ์ เพรพพาเรชั่น แมเนจ
เมนท ์ จ ากัด

                       605,620.00 บรษัิท ไซท ์ เพรพพาเรชั่น แมเนจ
เมนท ์ จ ากัด

                      605,620.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

สัญญา55/2561 

01/08/2561

35 จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวรเ์ครือ่ง

คอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเสมือน

                   300,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด                        279,270.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด                       279,270.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 071/2561 

28/08/2561

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน สิงหาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อกล้องวงจรปิด ของอาคารบางกอกซิตี ้
ทาวเวอร์

                     32,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เซฟแอนด์ซาวด ์ ดาต้า ซิส
เท็มส ์ จ ากัด

                         19,559.60 บรษัิท เซฟแอนด์ซาวด ์ ดาต้า ซิส
เท็มส ์ จ ากัด

                        19,559.60 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF (BCT) 0033/2561 

10/08/2018

2 จัดจ้างเปลีย่นอะไหล่เครือ่งหอผ่ึงเย็น (Cooling 

Tower) หมายเลข 1 และ หมายเลข 5

                   199,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีลโปร จ ากัด                        185,084.32 บรษัิท ซีลโปร จ ากัด                       185,084.32 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 068/2561 

22/082561

3 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าด าเนินการตรวจเช็คและ

บ ารงุรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ า

ประจ าปี 2561 ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   236,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อ ี สแควร ์ เอ็นจิเนียริง่ 
จ ากัด

                       192,600.00 บรษัิท อ ี สแควร ์ เอ็นจิเนียริง่ 
จ ากัด

                      192,600.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 062/2561 

6/08/2018

4 จัดจ้างเปลีย่นท่อน้ าประปาแนวนอน ชั้น B๒ 
ถึง ชั้น B๓ ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   600,000.00                   592,233.13 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แฮ็ช เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด                        520,769.00 บรษัิท แฮ็ช เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด                       499,583.00 สามารถก าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 0070/2561 

28/08/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน สิงหาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดจ้างการประเมินมูลค่าทรพัย์สินอาคาร ปี 2561

 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็กซัส พรอพเพอตี ้

คอนซัลเทนท ์ จ ากัด
                         68,480.00 บรษัิท เน็กซัส พรอพเพอตี ้

คอนซัลแทนท ์ จ ากัด
                        68,480.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0025/2561 

14/08/2018

2 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาเครือ่งสูบน้ าดับเพลิง 
(Fire Pump) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     67,410.00 เฉพาะเจาะจง (1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาว
เวอร ์ ออล  
(2) บรษัิท เอ็น พี ซี อินโฟเทค

 จ ากัด  (3) บรษัิท พี.เค.เทรด

ดิว้ จ ากัด

                         67,410.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                         66,735.90 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (GPF) 0027/2561 

14/08/2018

3 จัดจ้างล้างท าความสะอาดหม้อน้ าของเครือ่ง

ก าเนิดไฟฟ้า อาคาร ซี ในอาคาร จีพีเอฟ 
วิทยุ

                     25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คัมมิน่ส ์ ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                         13,375.00 บรษัิท คัมมิน่ส ์ ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                        13,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0026/2561 

14/08/2018

4 จัดซื้ออุปกรณ์ Overhaul Sludge Pump ของระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     12,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร์

 จ ากัด 
(2) บรษัิท เอกศรา ซัพพลาย
เซอรวิ์ส จ ากัด 
(3) บรษัิท ดับเบิลย ู ไฟร ์ ปั๊ม 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                            9,630.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                          9,095.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0028/2561 

29/08/2018

5 จัดซื้อเครือ่ง Computer พรอ้มโปรแกรม ใน
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                   200,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท พี.เอส.โซลูชั่น แอนด ์
คอนซัลติง้ จ ากัด
(2) บจก.แอดมิน ซิสเต็มท ์
อินเตอรเ์นต โซลูชั่น
(3)  หจก. เอือ้อรณุแสงใส

(4) บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์
จ ากัด

 164,298.50

166,706.00

205,242.50

140,683.60

บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์ จ ากัด                       140,683.60 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0064/2561 

15/08/2018

6 จัดจ้างปรบัปรงุพิ้น Epoxy ห้องเครือ่ง Chiller 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                   350,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลารเ์ปอร ์ จ ากัด                        349,890.00 บรษัิท ลารเ์ปอร ์ จ ากัด                       347,750.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 061/2561 

2/8/2018

7 จัดจ้างซ่อมและเปลีย่นชิ้นส่วนอะไหล่ที่

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของเครือ่งท้าน้้าเย็น

 Chiller No.5

                   125,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อีโคเทค จ ากัด                        122,172.60 บรษัิท อีโคเทค จ ากัด                       122,172.60 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 067/2561 

24/08/2018

     45,373,344.22        44,597,745.72

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 46 รายการ

ประจ าเดอืน สิงหาคม ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


