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

สัญญา
1 จัดซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop CC เพื่อ

น ำมำใช้เป็นเครือ่งมือในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย

บรหิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

                     15,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด)์จ ำกัด

                         14,766.00 บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จ ำกัด

                        14,552.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข.ต้องกำร ในรำคำต่ ำสุด

GPF 0015/2561 

01/02/2018

2 จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ                      70,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท บิ๊ก คำเมรำ่ คอรป์อเรชั่น

 จ ำกัด (มหำชน) (ส ำนักงำนใหญ่)

                         70,000.00 บรษัิท บิ๊ก คำเมรำ่ คอรป์อเรชั่น

 จ ำกัด (มหำชน) (ส ำนักงำนใหญ่)

                        69,730.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0013/2561 

01/02/2018

3 จัดซื้อกล้อง VDO พรอ้มอุปกรณ์                      62,900.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โปร.ซิสเต็มส ์ จ ำกัด                          62,900.00 บรษัิท โปร.ซิสเต็มส ์ จ ำกัด                         62,900.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0014/2561 

01/02/2018

4 จัดซื้อ รบิบ้อนส ี CS-2  ส ำหรบัพิมพ์บัตร

พนักงำนองค์กำรของรฐั

                       5,992.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ธนำบุตร จ ำกัด                             5,990.00 บรษัิท ธนำบุตร จ ำกัด                           5,992.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0012/2561 

01/02/2018

5 จัดจ้ำง Maintenance Cost for ASSA Website 

ประจ ำปี 2560

                       8,200.00 เฉพำะเจำะจง Central Provident Fund Board                             8,744.00 Central Provident Fund Board                           8,774.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่
กบข. ต้องกำร

GPF 0016/2561 

02/02/2018

6 จัดซื้อของขวัญส ำหรบักิจกรรมพบสื่อมวลชน 
ประจ ำปี 2561

                     49,175.00 เฉพำะเจำะจง มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

                         49,175.00 มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

                        49,175.00 มีสินค้ำตำมที ่ กบข. ต้องกำร GPF 0018/2561 

06/02/2018

7 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครือ่งพริน้ท์เตอร์                      69,722.27 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด                          69,722.27 บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด                         69,722.27 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0017/2561 

06/02/2018

8 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในนิตยสำรคอหุ้น 
ประจ ำปี 2561

                     50,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เพำเวอร ์ ไทม ์ มีเดีย จ ำกัด                          50,000.00 บรษัิท เพำเวอร ์ ไทม ์ มีเดีย จ ำกัด                         50,000.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่
กบข. ต้องกำร

GPF 0021/2561 

07/02/2018

9 จ้ำงวิทยำกรจำกกรมบัญชีกลำงมำให้ควำมรู้

แนวทำงปฏิบัติและหลักเกณฑด์ ำเนินกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงให้แก่พนักงำน กบข.

                       2,400.00 เฉพำะเจำะจง สำมำรถ แสงรนิทร์                             2,400.00 นำยสำมำรถ แสงรนิทร์                           2,400.00 ให้บรกิำรไ้ด้ตำมต้องกำร GPF 0019/2561 

07/02/2018

10 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือ "วันนักข่ำว

 2561"

                     38,000.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

                         38,000.00 สมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

                        38,000.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0020/2561 

07/02/2018

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ                      10,950.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกัด                          10,950.00 บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ำกัด                         10,950.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0022/2561 

07/02/2018

12 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

ธุรกิจ ประจ ำปี 2561

                     32,100.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ดอกเบี้ย จ ำกัด                          84,000.00 บรษัิท ดอกเบี้ย จ ำกัด                         32,100.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0025/2561 

09/02/2018

13 จัดซื้อบรกิำร Maintenance Cost for ASSA 

Website ประจ ำปี 2561

                     16,050.00 เฉพำะเจำะจง Central Provident Fund Board                          16,050.00 Central Provident Fund Board                         16,050.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0026/2561 

09/02/2018

14 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รำยวัน

ทันหุ้น ประจ ำปี 2561

                     50,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทันหุ้น จ ำกัด                          50,000.00 บรษัิท ทันหุ้น จ ำกัด                         50,000.00 สนับสนุนพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์

รำคำพิเศษ

GPF 0023/2561 

09/02/2018

15 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทู

เดย ์ ประจ ำปี 2561

                     50,000.00 เฉพำะเจำะจง บมจ.บำงกอก โพสต์                        105,288.00 บรษัิท บำงกอก โพสต ์ จ ำกัด 
(มหำชน)

                        50,000.00 ให้บรกิำรได้ตำมต้องกำร GPF 0024/2561 

09/02/2018

16 จัดซื้อชุดเครือ่งแบบลูกจ้ำงสำมัญ (พนักงำนขับรถ)                        4,800.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท อะรำวนด ์ เดอะ เนค จ ำกัด                             4,440.00 บรษัิท อะรำวนด ์ เดอะ เนค จ ำกัด                           4,440.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข.ก ำหนด

GPF 0028/2561 

13/02/2018

17 จัดจ้ำงบรกิำรก ำจัดปลวก มดและแมลงสำบ                      57,780.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เรน็โทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

                         57,780.00 บรษัิท เรน็โทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

                        57,780.00 เคยให้บรกิำรมำก่อน มีผลกำร
ให้บรกิำรทีด่ี มีคุณภำพ 
รำคำยุติธรรม

GPF 0011/2561 

13/02/2018

18 จัดซื้อเครือ่งท ำลำยเอกสำร                      19,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ำกัด                          18,000.00 บรษัิท ไทยพิมพ์สัมผัส จ ำกัด                         17,000.00 สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำได้

ตำมที ่ กบข. ต้องกำร

GPF 0029/2561 

16/02/2018

19 จัดจ้ำงท ำประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรพัย์สิน (All 

Risk) ภำยในอำณำเขตประเทศไทย

                     19,260.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ำกัด  
(มหำชน)

                         18,596.60 บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ำกัด 
(มหำชน)

                        18,596.60 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0030/2561 

20/02/2018

20 จัดซื้อพัสดุส ำนักงำน เครือ่งเขียนแบบพิมพ์                      16,772.25 เฉพำะเจำะจง หจก.บรรณสำรสเตชั่นเนอรี่                          16,772.25 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บรรณสำรสเตชั่น
เนอรี่

                        16,380.63 เสนอสินค้ำตรงตำมต้องกำร GPF 0031/2561 

23/02/2018

21 จัดซื้อพัสดุส ำนักงำน - แฟ้มส ำหรบัใช้งำนประชุม

บอรด์

                     23,368.80 เฉพำะเจำะจง บจ. คอนวอย โปรดักซ์                          23,369.00 บรษัิท คอนวอย โปรดักซ์ จ ำกัด                         23,368.80 เสนอสินค้ำตรงตำมทีต่้องกำร GPF 0032/2561 

23/02/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

22 จัดซื้อพัสดุส ำนักงำน - อินเด็กซ ์ 5 หยัก 
ส ำหรบัใส่แฟ้มงำนประชุมบอรด์

                       9,041.50 เฉพำะเจำะจง บจ.เอส.อำร.์ท.ีพริน้ติง้                             9,041.50 บรษัิท เอส.อำร.์ท.ีพริน้ติง้ จ ำกัด                           9,041.50 เสนอสินค้ำได้ตำมต้องกำร GPF 0033/2561 

23/02/2018

23 จัดซื้อหมึกพิมพ ์ Printer                      47,679.20 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด                          47,679.20 บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด                         47,679.20 สำมำถจัดหำได้ตำมที ่ กบข. 

ต้องกำร

GPF 0036/2561 

26/02/2018

24 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือรำยงำน

กิจกำรประจ ำปี 2560 ของสมำคมกองทุนส ำรอง

เลีย้งชีพ

                       5,350.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ                             5,350.00 สมำคมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ                           5,350.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0035/2561 

26/02/2018

25 จัดจ้ำงผู้ให้บรกิำรจัดส่งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบ 
SMS ประจ ำปี 2561

300,000.00                                    298,530.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอดวำนซ ์ ไวรเ์ลส เน็ท
เวอรค์ จ ำกัด

                       160,500.00 บรษัิท แอดวำนซ ์ ไวรเ์ลส เน็ท
เวอรค์ จ ำกัด

                      160,500.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF(eGP) 017/2561 

27/02/2018

26 บัตรพลำสติก PVC ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน ISO

 7810 ขนำด 85.725*53.975 มม.หนำ 0.72+-0.04

 มม. ลักษณะมุมบัตรมนทัง้ 4 ด้ำน มีรปูแบบ
ลวดลำยของบัตรเป็นไปตำมที ่ กบข.ก ำหนด (5 

สีทัง้ด้ำนหน้ำ และ ด้ำนหลัง)

200,000.00                                    194,911.20 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไทยบรติิชซีเคียวรติี ้ พริน้
ติง้ จ ำกัด (มหำชน)

200,304.00                       บรษัิท ไทยบรติิชซีเคียวรติี ้ พริน้
ติง้ จ ำกัด (มหำชน)

                      194,911.20 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF 0011/2561  

19/02/2018

27 จ้ำงสถำบันฝึกอบรมอำชีพให้กับสมำชิก กบข.                    400,000.00                   351,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท มติชน จ ำกัด (มหำชน)                        351,000.00 บรษัิท มติชน จ ำกัด (มหำชน)                       351,000.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที่

ก ำหนด

GPF(eGP)013/2561 

21/02/2018

28 จัดจ้ำงวิทยำกร ส ำหรบั Performance 

Measurement Presentation-Practical Consultation

 และค่ำตัว๋เครือ่งบิน

                   195,050.55                   177,395.55 เฉพำะเจำะจง Mr. Carl Rafe Bacon                        177,395.55 Mr. Carl Rafe Bacon                       177,395.55 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที่

ก ำหนด

GPF(eGP)015/2561 

26/02/2018

29 จ้ำงทีป่รกึษำกฎหมำยส ำหรบั Project Silver (งำน

เพิ่มเติม)

                   818,550.00                   818,550.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทีป่รกึษำกฎหมำยสำกล 
จ ำกัด

                       818,550.00 บรษัิท ทีป่รกึษำกฎหมำยสำกล 
จ ำกัด

                      818,550.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที่

ก ำหนด

GPF(eGP)016/2561 

26/02/2018

30 จัดหำพัสด ุ (กระดำษถ่ำยเอกสำร)                    131,289.00                   131,289.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด
                       131,289.00 บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด
                      131,289.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข.

GPF(eGP) 007/2561  

06/02/2018

31 จัดซื้อลิขสิทธิโ์ปรแกรมส ำรองข้อมูล ส ำหรบัใช้
ในกระบวนกำรส ำรองข้อมูลสำรสนเทศของ

ส ำนักงำนเพื่อรองรบัแผนบรหิำรควำมต่อเน่ืองทำง

ธุรกิจ (BCP)

                   200,400.00                   197,126.10 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอเอ็มอำร ์ เอเซีย จ ำกัด                        197,126.10 บรษัิท เอเอ็มอำร ์ เอเซีย จ ำกัด                       194,633.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข.

GPF (eGP) 010/2561 

14/02/2018

32 จ้ำงบ ำรงุรกัษำระบบโทรศัพท์ (IP Telephony 

System) ระยะเวลำ ๒ เดือน
                   115,025.00                   115,025.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ำกัด                        115,025.00 บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ำกัด                       115,025.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข.

GPF (eGP) 015/2561 

14/02/2018

* ประกำศรำคำกลำงเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บำท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้มำตรวัดน้ ำประปำบรเิวณห้องน้ ำ

ชำย-หญิงชั้น 2-4 (ฝ่ังนรำฯ) จ ำนวน 3 ชุด ของ
อำคำรบำงกอกซิตี ้ ทำวเวอร์

                     66,000.00  เฉพำะเจำะจง  (1) บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ำกัด 
(2) บรษัิท อีซี ่ ซัพพอรท์ จ ำกัด 
(3) บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ำกัด

                         65,644.50  บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ำกัด

                        60,294.50 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่
กบข. และเสนอรำคำต่ ำทีสุ่ด

GPF (BCT) 0004/2561 

22/02/2018

2 จ้ำงเปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สื่อมสภำพ ของเครือ่งส่งลม
เย็น (AIR HANDLIND UNIT) จ ำนวน 6 เครือ่ง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

                   185,000.00                   183,089.40  เฉพำะเจำะจง  (1)  บรษัิท เมืองทองวิศวกรรม 
(1998) จ ำกัด   
(2)  บรษัิท เอส.พี.เอส โปรเทค 
เซอรวิ์ส จ ำกัด  
(3)  บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ำกัด

                       183,089.40  บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ำกัด

                      165,850.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมทีก่บข.

 ก ำหนด และเสนอรำคำต่ ำสุด
GPF(eGP) 009/2561 

08/02/2018

* ประกำศรำคำกลำงเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บำท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา
1 จัดซื้อแบตเตอรีไ่ฟ Emergency Light ชุดใหม่เพื่อ

เปลีย่นแทนแบตเตอรีชุ่ดเดิม จ ำนวน 30 ลูก

                     13,500.00 เฉพำะเจำะจง (1)  บรษัิท ซี-ทีแอล คอรป์อเรชั่น

 จ ำกัด 
(2)  บรษัิท บี.พี. ซัพพลำย แอนด์

 ซันส ์ จ ำ้กัด
(3) บรษัิท สยำม เอส.ท.ี จ ำกัด

                         10,111.50 บรษัิท ซี-ทีแอล คอรป์อเรชั่น 
จ ำกัด

                          9,951.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่
กบข. ต้องกำรและเสนอรำคำ

ต่ ำทีสุ่ด

GPF (GPF) 0002/2561 

07/02/2018

2 จัดจ้ำงงำนซ่อมเปลีย่นกระเบื้องเคนไซน์ทำงเดิน

ชั้นใต้ดินและกระเบื้องห้องน้ ำชำย อำคำรจีพีเอฟ

 วิทย ุ ชั้น 11 อำคำรเอ

                     75,000.00 เฉพำะเจำะจง (1) บรษัิท โปรเกรส อินเตอรเ์ทค 
จ ำกัด

(2) บรษัิท อินฟรำ เดคอร ์ จ ำกัด 
(3) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.พี.พินพ้อยท์

                         70,297.93 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พี.พี.พินพอยท์                         70,190.93 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่
กบข. ต้องกำรและเสนอรำคำ

ต่ ำทีสุ่ด

GPF (GPF) 0003/2561 

09/02/2018

3 จัดซื้อน้ ำมันดีเซลส ำหรบัเครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรองและเครือ่งสูบน้ ำดับเพลิง  ในอำคำรจีพี
เอฟ วิทยุ

                     34,968.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรบีุษนำ                          34,968.00 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรบีุษนำ                         34,968.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข.ก ำหนด

GPF (GPF) 0004/2561 

19/02/2018

4 จัดซื้อสติกเกอรป์ระกอบบัตร Access Card  ใน

อำคำรจีพีเอฟ วิทย ุ จ ำนวน 280 ใบ

                     10,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ซินวำอันเซ็น จ ำกัด                             9,886.80 บรษัิท ซินวำอันเซ็น จ ำกัด                           9,886.80 สำมำรถใ้ห้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข.ก ำหนด

GPF (GPF) 0005/2561 

20/02/2018

5 จัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและหลอดไฟฟ้ำ เพื่อ
เปลีย่นทดแทนหลอดไฟทีช่ ำรดุและส ำรองไว้ใช้

งำน 

                   100,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ธำรำภัทร เพำเวอร ์ อิเล็คท
รคิ จ ำกัด

                         87,827.74 บรษัิท ธำรำภัทร เพำเวอร ์
อีเล็คทรคิ จ ำกัด

                        87,740.00 สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที ่
กบข. ต้องกำร

GPF (GPF) 0006/2561 

22/02/2018

6 จัดซื้อผงจุลินทรยี ์ เพื่อบ ำบัดน้ ำเสียลดกลิน่ 
และปรบัค่ำ BOD ของบ่อบ ำบัดน้ ำเสียหลัก 
อำคำรจีพีเอฟ วิทยุ

                     14,800.00 เฉพำะเจำะจง รำ้นโปรเจคท ์ ทูยู                          15,408.00 รำ้นโปรเจคท ์ ทูยู                         14,766.00 เสนอรำคำต่ ำสุด GPF (GPF) 0007/2561 

23/02/2018

7 จัดจ้ำงงำนเปลีย่นเมนท่อน้ ำดีแนวตัง้ทีช่ ำรดุของ

ห้องน้ ำหญิง ชั้น 14 อำคำร เอ ในอำคำรจีพี
เอฟ วิทยุ

                     42,000.00 เฉพำะเจำะจง (1) บจ. เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชั่น 
(2) บจ.อีซ ี ซัพพอรท์ 
(3) บจ.เอกอุตสำหกรรมมอเตอร์

                         39,055.00 บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ำกัด

                        36,915.00 เสนอรำคำต่ ำสุด GPF (GPF) 0008/2561 

28/02/2018

8 จ้ำงบ ำรงุรกัษำระบบไฟฟ้ำหลักของอำคำร

ประจ ำปี 2561 ในอำคำรจีพีเอฟ วิทยุ
                   198,000.00                   197,950.00 เฉพำะเจำะจง (1) บรษัิท อ ี สแควร ์ เอ็นจิเนียริง่

 จ ำกัด 
(2) บรษัิท อีเอสท ี โซลำร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ำกัด     
(3) SMART DEV SOLUTION CO.,LTD

                       197,950.00 บรษัิท อีเอสท ี โซลำร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ำกัด

                      171,200.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่
กบข. ก ำหนด

GPF(eGP) 012/2561 

19/02/2018

       3,833,123.57          3,535,047.98

* ประกำศรำคำกลำงเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บำท

รวมทั้งส้ิน 44 รายการ

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)


