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

สัญญา

1 จัดจ้างปรบัปรงุห้องประชุมย่อยชั้น 4 40,947.83 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 40,947.83 บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 40,947.83 สามารถจัดหาได้ตามที ่  
กบข. ต้องการ

GPF 0001/2562 

04/01/2019

2 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี NOTARY 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

4,815.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

4,815.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0002/2562 

07/01/2019

3 จัดซื้อ iPad พรอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน จ านวน 2 

เครือ่ง

75,970.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

75,970.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

75,970.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0003/2562 

08/01/2019

4 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี NOTARY 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

6,955.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

6,955.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0004/2562 

08/01/2019

5 จัดซื้อของขวัญเพื่อมอบในกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่

 พ.ศ. 2562 แก่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจ า

กระทรวงการคลัง

9,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

9,900.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

9,900.00 สามารถ จัดหาได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0006/2562 

08/01/2019

6 จัดซื้อจักรยาน เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2562

15,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นแสงเจรญิ 15,000.00 รา้นแสงเจรญิ 15,000.00 มีสินค้าตรงตามทีต่้องการ GPF 0007/2562 

09/01/2019

7 จัดจ้างรบัรองเอกสารโดยวิธ ี 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 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0008/2562 

14/01/2019

8 จัดซื้อของขวัญส าหรบักิจกรรมพบสื่อมวลชน 
ประจ าปี 2562

65,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

59,150.00 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

53,235.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0009/2562 

15/01/2019

9 จัดซื้ออะไหล่และซ่อมแซมเก้าอีพ้นักงาน 14,388.45 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์
สตีล เฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด

14,388.45 บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด ์
สตีล เฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด

14,388.45 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0010/2562 

17/01/2019

10 จัดจ้างให้ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน)  เป็น

ผู้ให้บรกิารระบบ Corporate I cash

10,800.00 เฉพาะเจาะจง ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) 10,800.00 ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) 10,800.00 เป็นเจ้าของผลิตภัณฑแ์ละ

บรกิาร

GPF 0011/2562 

21/01/2019

11 จัดจ้างผู้ให้บรกิารขนส่งใบแจ้งยอดประจ าป ี 2561 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด 99,245.00 บรษัิท บิสซิเนส ไอเดีย จ ากัด 99,245.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0012/2562 

22/01/2019

12 จัดจ้างรบัรองเอกสารโดยวิธ ี 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 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0013/2562 

23/01/2019

13 จัดซื้อแบบฟอรม์นามบัตรเปล่า 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 9,416.00 บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 9,416.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0014/2562 

25/01/2019

14 จัดจ้างผลิตเครือ่งแบบลูกจ้างสามัญ (พนักงานขับ

รถ)

4,440.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะราวนด ์ เดอะ เนค จ ากัด 4,440.00 บรษัิท อะราวนด ์ เดอะ เนค จ ากัด 4,440.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0015/2562 

25/01/2019

15 จัดจ้างบรกิารซ่อมแซมมูล่ีห่้องประชุมชั้น 4 6,505.60 เฉพาะเจาะจง Ocean Newline Co., Ltd. 6,505.60 Ocean Newline Co.,Ltd. 6,505.60 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0016/2562 

25/01/2019

16 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์มติชน 
ประจ าปี 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน) 50,000.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0017/2562 

31/01/2019

17 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี NOTARY 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

9,095.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

9,095.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0018/2562 

31/01/2019

18 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

ธุรกิจ ประจ าปี 2562

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอกเบี้ย จ ากัด 32,100.00 บรษัิท ดอกเบี้ย จ ากัด 32,100.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0019/2562 

31/01/2019

19 จัดซื้อตูจ้ัดเก็บเอกสาร 7,946.89 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 7,946.89 บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 7,946.89 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0020/2562 

31/01/2019

20 จัดซื้อบรกิารสนับสนุนพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ใน

นิตยสารคอหุ้น ประจ าปี 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ ไทม ์ มีเดีย จ ากัด 50,000.00 บรษัิท เพาเวอร ์ ไทม ์ มีเดีย จ ากัด 50,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0021/2562 

31/01/2019

21 จัดซื้อโทรศัพท์เคลือ่นทีพ่รอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจมารท์ โมบาย จ ากัด 31,990.00 เจมารท์ โมบาย จ ากัด 28,151.20 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0022/2562 

31/01/2019

22 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือวันนักข่าว 
ประจ าปี 2562

42,800.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

42,800.00 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

42,800.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0023/2562 

31/01/2019

23 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary 

จ านวน 2 หน้า

1,070.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,070.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,070.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0024/2562 

31/01/2019

24 จัดซื้อบรกิาร Bisnews จ านวน 1 User 23,140.00 เฉพาะเจาะจง ฺ Bisnews AFE (Thailand) Limited 23,140.00 Bisnews AFE (Thailand) Limited 23,622.87 ให้บรกิารไฺด้ตามต้องการ GPF 0025/2562 

31/01/2019

25 จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพรร่ปูแบบ Motion Graphic 345,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โกลด์เดน ฟิงเกอร ์ ครเีอ
ทีฟ เฮ้าส ์ จ ากัด

289,970.00 บรษัิท โกลด์เดน ฟิงเกอร ์ ครเีอ
ทีฟ เฮ้าส ์ จ ากัด

267,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP)023/2562

31/01/2562

26 จัดจัดงานอบรมและพัฒนาหลักสูตรบรรยายเพื่อ

สนับสนุนงานสมาชิกสัมพันธ์สัญจร

128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีเอ็มเอสเค จ ากัด 128,400.00 บรษัิท ซีเอ็มเอสเค จ ากัด 128,400.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP)005/2562

 10/01/2562

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2562  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

27 จัดซื้อลิขสิทธิก์ารใช้งาน (User License) 

ซอฟต์แวร ์ Microsoft Dynamics CRM 365 ส าหรบั

ใช้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมกับระบบงาน CRM

208,650.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 208,650.00 บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 208,650.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF (eGP) 018/2562

23/01/2019

28 จัดจ้าง การปรบัปรงุระบบนัดหมายบรกิารข้อมูล
ทางการเงิน

385,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด 385,200.00 บรษัิท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด 385,200.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF (eGP) 017/2562

23/01/2019

29 จัดจ้างบ ารงุรกัษาระบบงาน INFOMA 163,572.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซ์เซลลิงค ์ จ ากัด 163,572.00 บรษัิท เอ็กซ์เซลลิงค ์ จ ากัด 155,578.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 008/2562 

11/01/2019

30 จัดซื้อนาฬิกาดิจิตอลไม ้ สกรนีโลโก ้ กบข. 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ขายดีพรเีมีย่ม จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

128,400.00 บรษัิท ขายดีพรเีมีย่ม จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

128,400.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 009/2562 

11/01/2019

31 จัดซื้อแบตเตอรสี ารอง สกรนีโลโก ้ กบข. 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเจ โมบายล ์ แอนด ์ พีซี 179,225.00 หจก.ทีเจ โมบายล ์ แอนด ์ พีซี 179,225.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 011/2562 

11/01/2019

32 จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม (INFOMA WEBFORM  

iWebform) โดยอัตโมัติ

225,984.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็กซ์เซล ลิงค ์ จ ากัด 225,984.00 บรษัิท เอ็กซ์เซล ลิงค ์ จ ากัด 225,984.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 003/2562

8/01/2562

33 จัดจ้างปรบัปรงุซ่อมแซมและตกแต่งพื้นทีส่ านักงาน 247,501.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอก เดคคอ
เรท

247,501.70 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอก เดคคอ
เรท

247,501.70 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 015/2562

16/01/2562

34 จัดซื้อบรกิารระบบ RiskManager ASP บรษัิท 
MSCI Limited

10,769,550.00 10,769,550.00 เฉพาะเจาะจง MSCI Limited 10,769,550.00 MSCI Limited 10,769,550.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

RISKS_00158656.0,RISKS_

00158656.0

15/01/2562

35 จัดจ้างผู้ให้บรกิารขนส่งใบแจ้งยอดประจ าป ี 2561 100,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.พัสดุภัณฑไ์ทย

2.บรษัิท บิสซิเนสไอเดีย จ ากัด
99,245.00 บรษัิท บิสซิเนสไอเดีย จ ากัด 99,245.00 เสนอราคาต่ าสุด และสามารถ

ด าเนินการได้ตามทีต่้องการ

GPF 0012/2562

4/01/2562

36 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลแบบพกพา 
(Notebook) พรอ้มระบบปฏิบัติการ

495,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท สยามอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลย ี จ ากัด
2.EP & IT SOLUTION CO.,LTD.

3.SCSI Co., Ltd.

491,986.00 บรษัิท สยามอินทิเกรเต็ด
เทคโนโลย ี จ ากัด

461,393.00 เสนอราคาต่ าสุดและมีสินค้า

ตรงความต้องการ

GPF(eGP) 022/2562

25/01/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2562  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อป้อม รปภ. ประจ าลานจอดรถจักรยานยนต์

 จ านวน 1 ป้อม อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
34,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.ซี. อลูมิเนียม จ ากัด 33,170.00 บรษัิท เอส.ซี. อลูมิเนียม จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

33,170.00 สามารถจัดหาได้ตามที ่ กบข.

 ต้องการ
GPF (BCT) 0001/2562 

03/01/2019

2 จัดจ้างท าความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรบั

อากาศ ชั้น 17 (AHU 17-1 และ 17-2) จ านวน 2

 เครือ่ง

97,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอร-์เทค เอนจิเนียริง่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

97,070.40 บรษัิท แอร-์เทค เอนจิเนียริง่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

97,070.40 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF (BCT) 0002/2562 

03/01/2019

3 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบน้ าเย็น(Chilled Water 

Pump) No.6(S1)

51,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.อ.ีพี. มอเตอร ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

51,039.00 บรษัิท เอ.อ.ีพี. มอเตอร ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

51,039.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0003/2562 

08/01/2019

4 จัดซื้อจอทีวี ขนาด 65 น้ิว พรอ้มขายึดผนัง 
จ านวน 1 เครือ่ง อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์ จ ากัด 48,150.00 บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์ จ ากัด 48,150.00 สามารถด าเนินการได้ตามทืฺฺ GPF (BCT) 0004/2562 

11/01/2019

5 จัดจ้างท าความสะอาดบ่อเก็บน้ าประปา (Under 

Ground Tank) ภายในอาคาร ประจ าปี 2561

73,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานประปา สาขาแม้นศรี 72,760.00 ส านักงานประปา สาขาแม้นศรี 72,760.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0005/2562 

11/01/2019

6 จัดซื้อตะแกรงปิดกัน้ช่องแสงไฟภายในห้องน้ า

ส่วนกลาง อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
73,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส เอ็น.อิเล็คทรคิ 

แอนด ์ ซัพพลาย จ ากัด
69,507.20 บรษัิท เอส เอ็น.อิเล็คทรคิ 

แอนด ์ ซัพพลาย จ ากัด
69,507.20 สามารถด าเนินการตามที ่

กบข. ต้องการได้

GPF (BCT) 0006/2562 

11/01/2019

7 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
(Fire Alarm) และระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิง

สะอาด (FM-200) แบบไม่รวมอะไหล่

400,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฟร ์ เวิรค์ ซิสเต็ม แอนด ์ เซอรวิ์ส จ ากัด359,000.00 บรษัิท ไฟร ์ เวิรค์ ซิสเต็ม 
แอนด ์ เซอรวิ์ส จ ากัด

359,000.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ต้องการได้

 GPF(eGP)001/2562 

 01/01/2562

8 จัดจ้างงานปรบัปรงุพื้นห้อง CCTV ชั้น G อาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
120,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรปิเปิ้ล ทร ี ครเีอชั่น 

จ ากัด

101,489.50 บรษัิท ทรปิเปิ้ล ทร ี ครเีอชั่น 
จ ากัด

101,489.50 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ต้องการได้

GPF (eGP) 016/2562

23/01/2019

9 จัดจ้างท ากันซึมพื้นชั้น ๕ และดาดฟ้าชั้น ๑๖

 อาคารบางกอกซิตี ้  ทาวเวอร์
790,000.00 782,705.00 คัดเลือก 1. บรษัิท เรป็คอน เซอรวิ์ส จ ากัด

2. บรษัิท เฟิรสท์คอน เซอรวิ์ส 
จ ากัด

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันนี อิมปอรด์
4. บรษัิท เอพลัส บิวเดอร ์ แอนด์

 แมททีเรยีล เซอรวิ์ส จ ากัด
5. บรษัิท ทารซ์าน บิวด์ดิง้ จ ากัด
6. บรษัิท วี.อาร.์เอ็ม. ซัพพลาย 
จ ากัด

7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปวัช คอน
สตรคัชั่น

670,000.00

690,471.00

634,550.00

646,129.67

736,695.00

499,064.59

724,925.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันนี อิมปอรด์ 630,000.00 เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกัน

กับผู้เสนอราคารายอืน่ ผ่าน
คุณสมบัติด้านคุณภาพและ

คุณสมบัติทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานของ กบข. ตาม

เง่ือนไขขอบเขตงาน (TOR) 

และเป็นผู้มีเสนอราคาดีทีสุ่ด

สัญญาเลขที ่ 7/2562

15 มกราคม 2562

10 จัดจ้างเปลีย่นท่อน้ าประปาแนวนอนและฝ้าภายใน

ห้องน้ า ชาย - หญิง ชั้น G และชั้น 9 

จ านวน 6 ห้อง อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

199,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชัฺ่น จ ากัด
2. บรษัิท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด ์
ดทคโนโลย ี จ ากัด
3. บรทั เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิืส จ ากัด
4.บรษััท แฮ็ช เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด

191,110.56

191,351.31

254,680.28

359,843.14

บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชัฺ่น จ ากัด

191,110.56 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (eGP) 010/2562 

11/01/2019

11 จัดจ้างบรหิารสินทรพัย์อาคารบางกอกซิตี ้ ทาว
เวอร์

8,898,120.00 8,898,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จีพีเอฟ พรอ็พเพอรต์ี ้
แมเนจเม้นท ์ จ ากัด

8,898,120.00 บรษัิท จีพีเอฟ พรอ็พเพอรต์ี ้
แมเนจเม้นท ์ จ ากัด

8,898,120.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ต้องการได้

สัญญา 101/25621 

28/12/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2562 (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

12 จัดจ้างด าเนินการท าสัญญาจ้างบรกิารบ ารงุรกัษา

ระบบเครือ่งท าความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล)่ 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร ์ ประจ าปี 2562

 - 2564

963,000.00 963,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 963,000.00 บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 963,000.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ต้องการได้

GPF (BCT) 0002/2562 

01/01/2019

13 จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พรอ้มติดตัง้ลิฟต์โดยสาร 
(H1-H4) และลิฟต ์ Car park (C1-C2) อาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

130,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตซูบิช ิ เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

121,675.05 บรษัิท มิตซูบิช ิ เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

121,675.05 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ต้องการได้

GPF(eGP) 014/2562

16/01/2562

14 จัดซื้อพรอ้มปลูกต้นไม้บรเิวณรอบอาคาร 110,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท พีหน่ึงหก จ ากัด
2.นายสุพล ปัดไธสง
3.บรษัิท สเตท แลนด์สเคป 
แอนด ์ การเ์ด้นท ์ จ ากัด

100,000.00 บรษัิท พีหน่ึงหก จ ากัด 100,000.00 เสนอราคาต่ าสุดและมี

ประสบการณ์ในการท างานด้าน

น้ีเป็นอย่างดี

GPF(eGP) 021/2562

24/01/2562

15 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้โช๊คฝังพื้นประต ู Access Control

 ชั้น G จ านวน 5 ชุด

119,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท จุน เทค จ ากัด
2.รา้นเอกไพลิน

3.บรษัิท เอ็มเค.ล็อค เซลล ์ แอน

 เซอรวิ์ส จ ากัด

118,235.00 บรษัิท จุน เทค จ ากัด 118,235.00 เสนอราคาต่ าสุดและมีสินค้า

ตรงความต้องการ

GPF(eGP) 020/2562

24/01/2562

16 จัดซื้อระบบเติมอากาศ (Pre - Cooled Fresh Air) 

พรอ้มติดตัง้ จ านวน 3 ชุด

5,000,000.00 4,612,374.00 e-bidding 1.บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2.บรษัิท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชั่น 
จ ากัด

4,160,438.00 บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 4,149,738.00 เสนอราคาต่ าสุดและมีสินค้า

ตรงความต้องการ

สัญญาเลขที ่ 3/2562

25/01/2562

17 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นขดท่อทองแดง(Cooling Coil)

และพรอ้มถาดน้ าทิง้ และติดตัง้ระบบ By Pass Air

 System

3,000,000.00 3,000,000.00 e-bidding 1.บรษัิท เนเชอรลั กรนี อิน
โนเวชั่น จ ากัด
2.บรษัิท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชั่น 
จ ากัด

2,200,000.00 บรษัิท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชั่น 
จ ากัด

2,200,000.00 เสนอราคาต่ าสุดและมีสินค้า

ตรงความต้องการ

สัญญาเลขที ่ 2/2562

21/01/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2562 (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดจ้างซ่อม Overhaul Chiller Water Pump (CHP 

No.4) ของระบบท าความเย็นหลัก ในอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

60,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร์

 จ ากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ 
พี พาวเวอร ์ ซัพพลาย 3. บรษัิท

 ภัทรชัย ยูทิลิตี ้ เซอรวิ์ส จ ากัด

55,105.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

53,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (GPF) 0001/2562 

04/01/2019

2 จัดจ้างซ่อมเปลีย่นกระเบื้องเคนไซน์ทีช่ ารดุ,

กระเบื้องห้องน้ าทีช่ ารดุ และม้าน่ังหินอ่อน ที่
ช ารดุ อาคารจีพีเอฟ

55,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.พินพอยท์ 52,858.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี.พินพอยท์ 52,858.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0002/2562 

21/01/2019

3 จัดซื้อเก้าอีเ้ลคเชอร ์ ส าหรบัห้องประชุม 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บรษัิท ไทยโปรกรุป๊ จ ากัด
2.บรษัิทเอ็น เอส บี ออิศ จ ากัด
3. บรษัิทไทยพัฒนาครภัุณฑ ์ จ ากัด

 115,025.00

155,150.00

149,800.00

บรษัิท ไทยโปรกรุป๊ จ ากัด 115,025.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (eGP) 006/2562 

10/01/2019

4 จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพ,น้ าประปาและหาเชื้อลีจี

โอเนลลา  ( Legionella ) ภายในอาคารจีพีเอฟ 
วิทยุ

130,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

2. หจก.บลู คอนซัลแตนท์
3.Environment Reseach & 

Technology Co.Ltd

128,400.00

149,800.00

153,117.00

บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 

จ ากัด

123,050.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (eGP) 007/2562 

10/01/2019

5 จัดจ้างเปลีย่นเมนท่อน้ าดีแนวตัง้พรอ้มอุปกรณ์ใน

ห้อง Shaft ลานจอดรถ ชั้น 7 ถึงชั้นใต้ดิน 
อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

120,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด ์
เทคโนโลย ี จ ากัด

82,725.68 บรษัิท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด ์
เทคโนโลย ี จ ากัด

82,725.68 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0012/2562 

14/01/2019

     34,636,367.47        32,491,743.93

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 58 รายการ

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


