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

สัญญา
1 จัดหาสถานทีแ่ละบรกิารส าหรบัผู้เข้ารว่มจัดท า

ยุทธศาสตรป์ระจ าปี 2561

                     51,360.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รชิชี่ โฮลดิง้ อัลลาย
แอนซ ์ จ ากัด

                         48,000.00 บรษัิท รชิชี่ โฮลดิง้ อัลลาย
แอนซ ์ จ ากัด

                        48,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0080/2561 

02/05/2018

2 จัดท าแฟ้มเอกสารส าหรบังานประชุมใหญ่ผู้แทน

สมาชิก กบข. ประจ าปี 2561

                     27,349.20 เฉพาะเจาะจง บจ.เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ แอนด์

 พริน้ท์
                         27,349.20 บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 

แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด
                        26,707.20 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0079/2561 

02/05/2018

3 จัดจ้างบรกิารใบรบัรองอิเล็กทรอนิกส ์ จ านวน 2 

ใบ

                       2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอด ี จ ากัด                             2,140.00 บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอด ี จ ากัด                           2,140.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0081/2561 

04/05/2018

4 จัดจ้างติดตัง้กระดาน Glass Whiteboard                      27,810.16 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด                          27,810.18 บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด                         27,810.16 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0082/2561 

10/05/2018

5 จัดซื้อของทีร่ะลึกส าหรบังานประชุมใหญ่ผู้แทน

สมาชิก กบข. ประจ าปี 2561

                     67,410.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ แอนด ์ โอ โปรเกรส 
จ ากัด

                         77,040.00 บรษัิท เจ แอนด ์ โอ โปรเกรส 
จ ากัด

                        67,410.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0084/2561 

11/05/2018

6 จัดจ้างพิมพ์นามบัตรพนักงาน                      53,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                          53,500.00 บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                         53,500.00 เป็นบรษัิทรบัผลิตนามบัตร

โดยตรง มีผลงานทีด่ี
GPF 0083/2561 

11/05/2018

7 จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะส าหรบับูธตลาดนัด กบข. 

จ านวน 37 ผืน

                     12,510.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สแตนด ์ บาย อัส                          12,510.44 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สแตนด ์ บาย อัส                         12,510.44 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0085/2561 

14/05/2018

8 จัดซื้ออุปกรณ์เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ต 
(Tablets) และเครือ่งปล่อยสัญญาณอินเทอรเ์น็ตไร้

สาย 3G/4G Wireless Router ส าหรบัโครงการปรบั

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านสมาชิกด้วย Digital 

Technology and Innovation

                     38,905.20 เฉพาะเจาะจง บจ.เอเชี่ยนสตารเ์ทรดดิง้                          37,400.00 บรษัิท เอเชี่ยนสตารเ์ทรดดิง้ จ ากัด                         37,400.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0086/2561 

14/05/2018

9 จัดซื้อโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผล

ข้อมูลสมาชิก  จ านวน 2 ชุด

                     80,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด                          56,710.00 บรษัิท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด                         56,710.00 - สินค้าตรงตามข้อก าหนด

คุณลักษณะเฉพาะที ่ กบข. 

ก าหนด 

- เสนอราคาภายในวงเงินที่

GPF 0087/2561 

15/05/2018

10 จัดหาเครือ่งแบบลูกจ้างสามัญ (พนักงานขับรถ)                        4,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะราวนด ์ เดอะ เนค จ ากัด                             4,440.00 บรษัิท อะราวนด ์ เดอะ เนค จ ากัด                           4,440.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0088/2561 

16/05/2018

11 จัดจ้างติดตัง้ Remote ประตูชั้น 6 ลงทุน                      16,050.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

                         16,050.00 บรษัิท เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

                        16,050.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0089/2561 

16/05/2018

12 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 0090/2561 

16/05/2018

13 จัดซื้อโต๊ะวางของ                      13,375.00 เฉพาะเจาะจง รา้น ช. โชคดีเฟอรนิ์เจอร์                          13,375.00 รา้น ช. โชคดีเฟอรนิ์เจอร์                         13,375.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF 0091/2561 

16/05/2018

14 จัดจ้างติดตัง้สแตนเลสครอบกระจกเงา จ านวน 1

 งาน
                       4,119.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คร-ีฟล ู จ ากัด                             4,119.50 บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด                           4,119.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0092/2561 

17/05/2018

15 จัดจ้างบรกิารใบรบัรองอีเล็กทรอนิกส ์ จ านวน 2 

ใบ

                       3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอด ี จ ากัด                             3,210.00 บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอด ี จ ากัด                           3,210.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0094/2561 

24/05/2018

16 จัดซื้อกระบอกน้ าเก็บความเย็น จ านวน 200 ใบ                      22,470.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ แอนด ์ โอ โปรเกรส 
จ ากัด

                         25,680.00 บรษัิท เจ แอนด ์ โอ โปรเกรส 
จ ากัด

                        22,470.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0095/2561 

24/05/2018

17 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและ

ฐานเศรษฐกิจรายปี

                       5,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                            5,200.00 บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                          5,200.00 เป็นบรษีัิททีใ่ห้บรกิารด้าน

จ าหน่ายหนังสือพิมพ ์
นิตยสารรายเดือนรายป ี ที่ีมี
สินค้าครบตามทีต่้องการ

GPF 0098/2561 

25/05/2018

18 จัดจ้างท าส าเนาเอกสารส าหรบัการบรรยาย 
ภายใต้โครงการ“ให้ความรูเ้รือ่งการวางแผน

การเงินและการลงทุน ประจ าปี 2561”

                       8,988.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โอ. เอ็ม ดิจิตอล พริน้ติง้                             8,988.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.เอ็ม  
ดิจิตอล  พริน้ติง้

                          8,988.00 สามารถท างานได้ตามเวลาที่

ก าหนด ในราคาทีเ่หมาะสม
GPF 0097/2561 

25/05/2018

19 จัดจ้างผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตส าหรบังานสัมมนา

และงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก

                     34,240.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด

                         34,240.00 บรษัิท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด

                        34,240.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0096/2561 

25/05/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา
20 จัดจ้างพิมพ์ใบแทรกสารจากประธาน ส าหรบังาน

ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจ าปี 2561

                       8,720.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

                            8,720.50 บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

                          8,720.50 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0099/2561 

25/05/2018

21 จัดซื้อลิขสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรม Adobe 

Photoshop และ Adobe Illustrator

                     30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                         29,425.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                        29,425.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0101/2561 

28/05/2018

22 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary                        4,280.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                            8,560.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                          8,560.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0100/2561 

28/05/2018

23 จัดซื้อและติดตัง้รางวางปากกากระดานไวท์บอรด์ 
(เพิ่มเติม)

                     21,774.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด                          21,774.50 บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด                         21,774.50 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0102/2561 

30/05/2018

24 จัดจ้างผลิตวิดีโอฝึกอาชีพออนไลน์                    100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                        100,000.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                       100,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0103/2561 

30/05/2018

25 จัดจ้างบรกิารตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนเข้า

ท างาน

                     32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เปาโลเมดิค จ ากัด                          30,000.00 บรษัิท เปาโลเมดิค จ ากัด                         30,000.00 เีคยให้บรกิารมาก่อน มีผลการ
ใีห้บรกิารทีด่ี

GPF 0104/2561 

31/05/2018

26 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ (แบบแผ่น) จ านวน 45 ลัง                      28,167.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่ง
โพรดัค จ าีกัด

                         41,409.00 บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่ง
โพรดัค จ ากัด

                        28,167.75 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0105/2561 

31/05/2018

27 จัดจ้างผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาระบบจัดการ

ฐานข้อมูล Oracle

                   249,770.65 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                       249,770.65 บรษัิท ออราเคิล คอรป์อเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                      249,770.65 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR

GPF(eGP)040/2561 

28/05/2018

28 จัดจ้างปรบัปรงุระบบจัดซื้อจัดจ้าง                    918,060.00                   918,060.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร ์ จ ากัด

                       918,060.00 บรษัิท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไว
เดอร ์ จ ากัด

                      918,060.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR และเป็น

พัฒนาระบบเดิมมาตัง้แต่ต้น

สัญญา 36/2561 ลง

วันที ่ 14/05/2018

29 จัดซื่อบรกิารรบัข้อมูลข่าวสาร Bisnews                    915,126.30                   915,126.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บิสนิวส ์ เอเอฟอ ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                       915,126.30 บรษัิท บิสนิวส ์ เอเอฟอ ี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                      915,126.30 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR และเป็นผู้

ให้บรกิารทีข้่อมูลข่าวสารตรง

กับที ่ กบข. ต้องการ

GPF(eGP)037/2561 

18/05/2018

30 จัดจ้างเช่ารถยนต์อเนกประสงค ์ จ านวน 1 คัน 
ระยะเวลา 5 ปี

               1,412,400.00               1,412,400.00 e-bidding (1) บรษัิท บางแคแทรคเตอร์
เซอรวิ์ส จ ากัด
(2) บรษัิท นครชัยศร ี ฮอนด้า ออ
โตโมบิล จ ากัด
(3)  บรษัิท สปีดี ้ แพคเก็จเอ็กซ์
เพรส จ ากัด

 1,348,000.00

1,386,000.00

1,499,400.00

บรษัิท บางแคแทรคเตอรเ์ซอรวิ์ส 
จ ากัด

                  1,348,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สัญญา 38/2561 

31/05/2018

31 จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg (การรบั

ข้อมูลข่าวสาร)

               8,080,087.60               8,080,087.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บลูมเบิรก์ แอล.พี                     8,080,087.60 บรษัิท บลูมเบิรก์ แอล.พี                   8,080,087.60 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเป็นผู้
ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารตรงกับ

ที ่ กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 033/2561 

17/05/2018

32 จัดซื้อวงจรสื่อสารเชื่อมต่อกับระบบ Bloomber  

(Link)

                   423,153.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บลูมเบิรก์ แอล.พี                        423,153.30 บรษัิท บลูมเบิรก์ แอล.พี                       423,153.30 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเป็นผู้
ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารตรงกับ

ที ่ กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 035/2561 

18/05/2018

33 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาระบบ Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI)

                   790,000.00                   751,675.00 คัดเลือก บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเชีย จ ากัด                        690,150.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเชีย จ ากัด                       684,800.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และผ่าน
เกณฑก์ารให้คะแนน

สัญญา 26/2561  

1/5/2018

34 จัดจ้างออกแบบและพัฒนาระบบเสรมิงานทะเบียน

สมาชิก

               8,100,000.00               8,088,590.90 e-bidding (1) บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด
(2) บรษัิท คลิกเน็กซ ์ จ ากัด

 7,500,000.00

6,470,000.00

บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด                   6,700,000.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 33/2561 

 14/5/2561

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา
35 จัดซื้อบรกิารข้อมูลข่าวสาร Reuters                1,711,828.80               1,711,828.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอยเตอร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

                    1,711,828.80 บรษัิท รอยเตอร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

                  1,711,828.80 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเป็นผู้
ให้บรกิารข้อมูลข่าวสารตรงกับ

ที ่ กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 036/2561 

18/05/2561

36 จัดซื้อวัสดุเครือ่งเขียนส านักงาน                    110,341.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

                       110,341.29 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

                      110,341.29 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 034/2561 

18/05/2561

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา
1 จัดจ้างบ ารงุรกัษาเครือ่งสูบน้ า หมายเลข 4 

(Overhaul Cold Water Pump No.4) ของอาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     33,000.00 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท โปรเกรส ไดรฟ์ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                         32,050.78 บรษัิท โปรเกรส ไดรฟ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

                        31,296.64 สามารถด าเีนินการได้ตาม 
ข้อก าหนด

GPF (BCT) 0016/2561 

14/05/2018

2 จัดจ้างบรกิารเติมน้ ามันคอมเพรสเซอรเ์ครือ่งท าน้ า

เย็น (Chiller) หมายเลข 5 จ านวน 20 ลิตร  
ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                          25,680.00 บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ส านักงานใหญ่
                        23,112.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0017/2561 

15/05/2018

3 จัดจ้างเปลีย่น Overhaul Bearing Governor 

Tension ลิฟต ์ Medium Zone No.1 (5) และ No.2 

(6) ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     78,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตซูบิช ิ เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

                         77,040.00 บรษัิท มิตซูบิช ิ เอลเลเวเตอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

                        71,647.20 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0018/2561 

15/05/2018

4 จัดซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (ครัง้ที่ 1) 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
                     61,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บอส อิเลคทรคิ ไลท์ติง้ 

จ ากัด

                         58,549.33 บรษัิท บอส อิเลคทรคิ ไลท์ติง้ 
จ ากัด

                        57,345.58 สามารถก าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0019/2561 

30/05/2018

5 จัดจ้างด าเนินการท าสัญญาเช่าเครือ่งใช้ส านักงาน

และอุปกรณ์ (เครือ่งถ่ายเอกสาร) ของอาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   162,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
                       161,999.71 บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
                      161,999.71 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 041/2561 

31/05/2018

6 จัดซื้ออะไหล่และวัสดุสุขภัณฑ ์ ของอาคาร
บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   141,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท คลินิกสุขภัณฑ ์ จ ากัด
(2) บรษัิท สุขกมลรชักา จ ากัด

 146,734.45

121,789.82

(1) บรษัิท คลินิกสุขภัณฑ ์ จ ากัด
(2) บรษัิท สุขกมลรชัดา จ ากัด

 34,507.50

99,911.74

สามารถก าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 0029/2561 

14/05/2018

GPF (eGP) 0028/2561 

14/05/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา
1 จัดซื้อพรมดักฝุ่น-กันลืน่ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ                      60,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมท แอดวานซ์เทคโนโลยี

เซอรวิ์ส จ ากัด
                         35,131.85 บรษัิท แมท แอดวานซ์เทคโนโลยี

เซอรวิ์ส จ ากัด
                        35,131.85 สามารถจัดหาได้ตามที ่ กบข.

 ต้องการ
GPF (GPF) 0019/2561 

28/05/2018

2 จัดจ้างบรกิารดูแลรกัษาเช่าเครือ่งใช้ส านักงาน 
และอุปกรณ์ (เป็นการท าสัญญาระยะเวลา 7 

เดือน เริม่ตัง้แต่วันที ่ 17 พฤษภาคม 2561  - 31 

ธันวาคม 2561)

                   200,304.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟูจิ ซีรอ็กซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด

                200,304.00 บรษัิท ฟูจิ ซีรอ็กซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด               200,304.00 สำมำรถจัดหำได้ตำมที ่กบข. 

ต้องกำร และผ่ำนเกณฑร์ำคำ

GPF(eGP)030/2561 

17/05/2561

3 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้ Capacitor ของระบบไฟฟ้า 
 MDB-1A ทีเ่สื่อมสภาพ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                   200,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด

                       188,320.00 บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด

                      188,320.00 สามารถจัดหาได้ตามที ่ กบข.

 ต้องการ
GPF (eGP) 031/2561 

17/05/2018

4 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้เครือ่งส่งลมเย็น (FAN COIL 

UNIT) จ านวน 10 เครือ่ง

                   900,000.00                   890,402.81 e-bidding (1) บรษัิท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชั่น

 จ ากัด
(2) บรษัิท แอร ์ คอนด ์ คอนซัล
แตนท ์ จ ากัด
(3)  บรษัิท คิว. เอ็ม แอร ์ เอ็นจิ
เนียริง่ เซอรวิ์ส จ ากัด

                       810,000.00 บรษัิท แม็คเอนเนอย ี อีโวลูชั่น 
จ ากัด

                      800,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

สัญญา 41/2561 

31/05/2018

     25,275,367.20        23,011,080.67

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

             25,275,367.20

รวมทั้งส้ิน 46 รายการ

ประจ าเดอืน พฤษภาคม ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


