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

สัญญา

1 บรกิารบ ารงุรกัษาเครือ่งส ารองไฟฟ้า UPS APC 

จ านวน 4 เครือ่ง

120,000.00            เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพิวเตอรย์ูเน่ียน จ ากัด                 116,630.00 บรษัิท คอมพิวเตอรย์ูเน่ียน จ ากัด                101,650.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข ต้องการ

GPF(eGP) 081/2561 

01/10/2018

2 จัดจ้างบรกิารซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์                 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                    5,029.00 บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                   5,029.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0203/2561 

08/10/2018

3 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในนิตยสารดอกเบี้ย 

ประจ าปี 2561

              32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอกเบี้ย จ ากัด                  32,100.00 บรษัิท ดอกเบี้ย จ ากัด                 32,100.00 สนับสนุนพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์

ในนิตยสารดอกเบี้ย ประจ าปี 

2561

GPF 0204/2561 

09/10/2018

4 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โลกวันน้ี

 ประจ าปี 2561

              21,400.00 เฉพาะเจาะจง บจ.วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส                  69,550.00 บรษัิท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ ากัด                 21,400.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0205/2561 

09/10/2018

5 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ไทย

โพสต์ ประจ าปี 2561

              32,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สารสู่อนาคต จ ากัด                  54,570.00 บรษัิท สารสู่อนาคต จ ากัด                 32,100.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0206/2561 

10/10/2018

6 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์สยาม

ธุรกิจ ประจ าปี 2561

              42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จ ากัด                  93,090.00 บรษัิท สยามธุรกิจ พับลิชชิ่ง จ ากัด                 42,800.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0207/2561 

10/10/2018

7 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด 

ลึก ประจ าปี 2561

              43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด                  86,670.00 บรษัิท คมชัดลึก มีเดีย จ ากัด                 43,335.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0208/2561 

10/10/2018

8 จัดซื้อกล่องบรรจุอาหาร ส าหรบังานแถลงข่าวESG

 Portfolio

              19,795.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กิฟ๊ เคบิน จ ากัด                  19,795.00 บรษัิท กิฟ๊ เคบิน จ ากัด                 19,260.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0209/2561 

11/10/2018

9 จัดจ้างบรษัิท Brandinnovative Center 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรือ่ง 

Customer centric brand through digital 

transformation

              25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบรนด์ อินโนเวทีฟ เซ็นเตอร ์

จ ากัด

                 25,000.00 บรษัิท แบรนด์ อินโนเวทีฟ เซ็นเตอร ์

จ ากัด

                25,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0210/2561 

12/10/2018

10 จัดจ้างบรกิารรถตูร้บัส่งพนักงานงานสัมมนา กบข. 

ระหว่างวันที ่3-4 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 15 คัน

              82,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตะชัย คงรวย                  82,500.00 นายนันตะชัย คงรวย                 81,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0211/2561 

12/10/2018

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)                    3,900.00 บรษัิท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)                   3,900.00 เป็นส านักพิมพ์ของ

หนังสือพิมพ์ Post Today 

โดยตรง เป็นหนังสือทีม่ีความ

นิยมในประเทศ

GPF 0213/2561 

16/10/2018

12 จัดชื้อกระดาษเช็ดมือ (แบบแผ่น) จ านวน 45 ลัง               28,167.75 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่งโพรดัค 

จ ากัด

                 28,167.75 บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่งโพรดัค จ ากัด                 28,167.75 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0212/2561 

17/10/2018

13 จัดจ้างพิมพ์นามบัตรของ รองเลขาธิการกลุม่งาน

กิจกรรมองค์กร

                  642.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                       642.00 บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                      642.00 สามารถผลิตงานเรง่ด่วนได้

ตามก าหนด

GPF 0214/2561 

17/10/2018

14 จัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล์แอร ์PACKAGE โซน

ผู้บรหิารชั้น 6

              37,343.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พีพีที ทรพัย์ พลาย เอ็นจิเนียริง่ 

จ ากัด

                 37,343.00 บรษัิท พีพีที ทรพัย์ พลาย เอ็นจิเนียริง่ 

จ ากัด

                37,343.00 สามารถด าเนินการตามที ่กบข.

 ก าหนดได้

GPF 0215/2561 

19/10/2018

15 จัดจ้างทีมงานบรหิารจัดการกิจกรรมสัมมนา ณ 

โรงเรยีนบ้านสองพี่น้อง ในวันที ่3 พฤศจิกายน 

2561

              74,998.44 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                  74,998.44 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                 74,998.44 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0216/2561 

22/10/2018

16 จัดจ้างผลิตและเผยแพรส่ื่อประชาสัมพันธ์ในงาน

แถลงข่าว "จัดตัง้กอง ESG Focused Portfolio"

            100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แฟมมิลี ่โนฮาว จ ากัด                 171,200.00 บรษัิท แฟมมิลี ่โนฮาว จ ากัด                100,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0217/2561 

24/10/2018

17 จัดจ้างผู้จัดงานแถลงข่าว  "จัดตัง้กอง ESG 

Focused Portfolio 

              84,155.50 เฉพาะเจาะจง บรษิ ท ปาปรกิ้า จ ากัด                  84,155.50 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                 84,155.50 สามารถด าเนินการตามที ่กบข.

 ก าหนดได้

GPF 0218/2561 

25/10/2018

18 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ คม ชัด 

ลึก

              43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่)

                 43,335.00 บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด 

(ส านักงานใหญ่ )

                43,335.00 สามารถด าเ นินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0219/2561 

25/10/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

19 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทุ

เดย์

              28,569.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)                  28,569.00 บรษัิท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน)                 28,569.00 เพื่อน าเสนอบทความเชิง

ประชาสัมพันธ์

GPF 0220/2561 

25/10/2018

20 จัดซื้อต้นไม้พรอ้มวัสดุอืน่ๆ ในกิจกรรมสัมมนา 

กบข. ประจ าปี 2561

              50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวดี แสงเทียนชัย                  50,000.00 นางสาวยุวดี แสงเทียนชัย                 50,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0221/2561 

29/10/2018

21 จัดจ้างวงดนตรสี าหรบังานสัมมนา 2561               25,750.00 เฉพาะเจาะจง นายศิรชิัย ตัง้วิชัย                  25,750.00 นายศิรชิัย ตัง้วิชัย                 25,750.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0223/2561 

29/10/2018

22 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธี Notary                 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                   3,210.00 บรษัิท อาร ์แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

                  3,210.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0224/2561 

31/10/2018

23 จัดจ้างวิทยากร คือ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรือ่ง 

How Blockchain changes the way we work

              20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางการดี เลียวไพโรจน์                  20,000.00 นางการดี เลียวไพโรจน์                 20,000.00 สามารถด าเนินการตามที ่กบข.

 ก าหนดได้

GPF 0226/2561 

31/10/2018

24 จัดจ้างผู้จัดซุ้มเกมส์งานวัดส าหรบังานสัมมนา 

กบข. 2561

              58,850.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.อินเซนทีฟ ทัวรอ์ีเว้นท์ จ ากัด                  64,200.00 บรษัิท พี.อินเซนทีฟ ทัวรอ์ีเว้นท์ จ ากัด                 58,850.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0225/2561 

31/10/2018

25 จัดจ้างทีป่รกึษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการอัตราแลกเปลีย่น

(จ้างทีป่รกึษาต่างประเทศ)

         3,317,000.00          2,632,869.00 คัดเลือก (1) P/E Investments LLC.

(2) USB Asset Management 

(Singapore) Ltd.

(3) BNY Mellon Investment 

Management Singapore Pte Limited

(4) State Street Global Advisors 

Singapore Limited

(5) Amundi Singapore Limited

(6) Mercer

(7) Towers Watson Investment 

Services Hongkong Limited

 165,000.00

2,722,500.00

3,234,000.00

2,640,000.00

5,445,000.00

2,475,000.00

3,102,000.00

USB Asset Management (Singapore) 

Ltd.

            2,607,000.00 ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ

ราคาสูงสุด

Agreement no 87/2018 

26/10/2018

26 จัดจ้างวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตร 

เรือ่งความรูด้้านการลงทุนและประกันชีวิตเพื่อการ

เกษียณ ให้แก่พนักงาน กบข.

            130,540.00 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท ซีเอ็มเอสเค จ ากัด                 130,540.00  บรษัิท ซีเอ็มเอสเค จ ากัด                130,540.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 099/2561

26/10/2018

27 จัดจ้างทีป่รกึษากฎหมายส าหรบักองทุน  LaSalle 

Asia Opportunity Fund V

(จ้างทีป่รกึษาต่างประเทศ)

         1,008,475.00          1,008,475.00 เฉพาะเจาะจง Ropes Grey LLP              1,008,475.00 Ropes Grey LLP             1,008,475.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

สัญญา 86/2561

24/10/2018

28 จัดจ้างผู้รบัจ้างบ ารงุรกัษาระบบ Access Control 

และอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง

            263,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น จ ากัด                 262,150.00 บรษัิท เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น จ ากัด                262,150.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 085/2561 

1/10/2018

29 จัดซื้อสิทธิก์ารใช้งานซอฟต์แวร ์Microsoft 

Windows Server 2016 Datacenter Edition, 

VMware vSphere 6 Enterprise Plus และ 

Tenable.io พรอ้มการติดตัง้และการสนับสนุนด้าน

เทคนิคทีเ่กีย่วข้องเพื่อปรบัเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การบรหิารจัดการความปลอดภัยโครงสรา้งพื้นฐาน

 Microsoft Hybrid Cloud และการใช้งาน 

Microsoft  Office 365 E3 + EMS ของส านักงาน

         2,900,000.00          2,624,442.50 คัดเลือก (1) บรษัิท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน)

(2) บรษัิท เวอรท์ิเคิลเทค เทคนอลโลจี

 จ ากัด

(3) บรษัิท ซอฟต์แวรวั์น จ ากัด

 2,889,000.00

2,900,000.00

3,034,092.00	

บรษัิท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน)             2,835,500.00 เสนอราคาต่ าสุดและผ่าน

เกณฑก์ารคัดเลือก

สัญญา 81/2561 

 8 /10/2018

30 จัดซื้อของขวัญปีใหม่กบข. ปี 2562  เกรด A 

ล าโพงบลูทูธพรอ้มแบตเตอรีส่ ารอง 4000 มิลลิ

แอมป์

395,472.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทีเจ โมบายล์ แอนด์ พีซี 395,472.00   หจก.ทีเจ โมบายล์ แอนด์ พีซี 395,472.00              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 092/2561 

11/10/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

31 จัดซื้อของขวัญปีใหม่ กบข. ปี 2562  เกรด B 

ล าโพงบลูทูธจิว๋พรอ้มชัตเตอรถ่์ายรปู และระบบ

ป้องกันการหาย

196,350.35            เฉพาะเจาะจง  หจก.ทีเจ โมบายล์ แอนด์ พีซี 196,350.35                หจก.ทีเจ โมบายล์ แอนด์ พีซี 192,343.20              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 093/2561 

11/10/2018

32 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสรมิสรา้งความรูท้าง

การเงินให้กับสมาชิก กบข.

356,310.00            เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมจิกเพรส จ ากัด 356,310.00               บรษัิท เมจิกเพรส จ ากัด 356,310.00              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 102/2561 

30/10/2018

33 จัดจ้างออกแบบอิโฟกราฟิกและงานศิลป์ 180,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนรนิทร ์เสาธง 180,000.00               นายนรนิทร ์เสาธง 180,000.00              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 094/2561 

12/10/2018

34 จัดจ้างบ ารงุรกัษาระบบงาน Customer 

Relationship Management CRM

380,000.00            เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 303,826.50               บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด 303,826.50              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 098/2561 

26/10/2018

35 จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Firewall ภายในศูนย์

คอมพิวเตอร ์ณ อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์

พรอ้มการบ ารงุรกัษา

1,652,080.00         1,652,080.00        คัดเลือก (1) 	บรษัิท ไดเมนชั่นดาต้า (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

(2) บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน)

1,641,380.00             บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 1,641,380.00           เสนอราคาต่ าสุด สามารถ

ด าเนินการได้ตามที ่กบข 

ต้องการ

สัญญา 80/2561  

1/10/2018

36 จัดจ้างผู้ออกแบบและปรบัปรงุเว็บไซต์ กบข 1,500,000.00         1,397,699.73        คัดเลือก (1) บรษัิท บ็อกซ์ เทค จ ากัด

(2) บรษัิท ทรดีีเอส อินเตอรแ์อคทีฟ 

จ ากัด

(3) บรษัิท ดีไลท์ โซลูชั่น จ ากัด

             1,391,000.00 บรษัิท ดีไลท์ โซลูชั่น จ ากัด 1,294,700.00           เสนอราคาต่ าสุด สามารถ

ด าเนินการได้ตามที ่กบข 

ต้องการ

สัญญา 83/2561 

31/10/2018

37 จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพรร่ปูแบบ Motion Graphic 170,000.00            เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไลค์ มี จ ากัด 170,000.00               บรษัิท ไลค์ มี จ ากัด 170,000.00              เสนอราคาต่ าสุด สามารถ

ด าเนินการได้ตามที ่กบข 

ต้องการ

GPF(eGP) 087/2561 

02/10/2018

38 จัดซื้อของขวัญปีใหม่ กบข. ประจ าปี 2562  

ส าหรบัผลิตภัณฑเ์กรด VIP (เพิ่ม)

117,600.00            เฉพาะเจาะจง บรษัิท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 117,600.00               บรษัิท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 117,600.00              เสนอราคาต่ าสุด สามารถ

ด าเนินการได้ตามที ่กบข 

ต้องการ

GPF(eGP) 090/2561 

02/10/2018

39 จัดจ้างบ ารงุรกัษาเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage)

1,310,000.00         1,306,470.00        คัดเลือก (1) บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากัด 

(2) บรษัิท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น 

จ ากัด

(3)  บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด

             1,001,220.40 บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากัด 988,860.00              เสนอราคาต่ าสุด สามารถ

ด าเนินการได้ตามที ่กบข 

ต้องการ

สัญญา 85/2561 

31/10/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อแบตเตอรีเ่ครือ่งสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump)

 หมายเลข 1-4 ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     73,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แบตเตอรีโ่อเค จ ากัด                          65,520.00 บรษัิท แบตเตอรี ่ โอเค จ ากัด                         65,520.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0037/2561 

03/10/2018

2 จัดซื้อเก้าอีย้าวแบบพลาสติกขนาด 4 ทีน่ั่ง 

ส าหรบัห้องพักคนขับรถ ของอาคารบางกอกซิตี ้

ทาวเวอร์

                     10,300.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด                          10,235.62 บรษัิท เอ็น เอส บี ออฟฟิศ จ ากัด                         10,235.62 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0038/2561 

03/10/2018

3 จัดจ้างซ่อมแซมพื้นไม้ทีเ่กิดจากการรือ้ต้นไม้

ประดิษฐ์ออก จ านวน 4 ต้น ภายในรา้นสตารบ์ัคส์   

ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     22,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยากร เดคคอร ์ แอนด ์
ดีไซน์ จ ากัด

                         22,149.00 บรษัิท ชยากร เดคคอร ์ แอนด ์
ดีไซน์ จ ากัด

                        22,149.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0039/2561 

04/10/2018

4 จัดจ้างเปลีย่น Flexible ของเครือ่งหอผ่ึงเย็น 

(Cooling Tower) ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     56,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.อะซูรคิ เอ็นเนอรจ์ ี
(2) หจก.ดีเซลพาวเวอร ์
(3) บจ.กิต ฟังก์ชั่น ออลล์

                         53,500.00 บรษัิท อะซูรคิ เอ็นเนอรจ์ ี จ ากัด                         53,500.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0040/2561 

08/10/2018

5 จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรบัเปลีย่นท่อด้านดูดของเครือ่ง

สูบน้ าดี หมายเลข 1 และ 2 (CWP No.1&2) พรอ้ม

 Foot Valve ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     57,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

(2) หจก. ซี.พี. เอลลิเวเตอร ์
(3) บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                         55,203.98 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์ จ ากัด                         53,063.98 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ก าหนด และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0041/2561 

08/10/2018

6 จัดซื้อน้ ายาล้างคอยล์ AHU, FCU, AIR SPLIT 

TYPE, น้ ายาป้องกันสนิมในท่อด้านน้ าเย็น 

(Cooler) และจารบีทนความรอ้นสูง ของอาคาร

บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     68,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท อีคอน อินเตอรเ์ทรค 
จ ากัด (2) บรษัิท เล็คกลาส จ ากัด 
(3) บรษัิท เพชรอุดม เอ็นเตอรไ์พรส์

 จ ากัด

                         67,410.00 บรษัิท อีคอน อินเตอรเ์ทรด จ ากัด                         64,039.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0042/2561 

09/10/2018

7 จัดซื้อเครือ่งวัดค่าคลอรนี และเครือ่งวัดค่า PH 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อุลตรา้ เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด                          11,213.60 บรษัิท อุลตรา้ เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด                         11,213.60 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0045/2561 

09/10/2018

8 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบน้ าดี หมายเลข 1 (Cold 

Water Pump No.1) ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาว

เวอร์

                     49,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.เอ.อ.ีพี.มอเตอร ์ เซอรวิ์ส 
(2) บจ.เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
(3) บจ.ณัฐณดณ

                         46,010.00 บรษัิท เอ.อ.ีพี. มอเตอร ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

                        46,010.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0043/2561 

09/10/2018

9 จัดจ้างฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น และซ้อมอพยพหนี

ไฟ ประจ าปี 2561ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     43,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด                          40,000.00 บรษัิท นิปปอนเคมิคอล จ ากัด                         38,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0044/2561 

09/10/2018

10 จัดซื้อแกนเพลาโบเวอรเ์ครือ่งส่งลมเย็น (AHU) 

ระบบปรบัอากาศ (เพื่อส ารองไว้ใช้งาน) ของ

อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

                     39,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออล ์ จ ากัด                          35,310.00 บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์ จ ากัด                         35,310.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0046/2561 

11/10/2018

11 จัดจ้างเปลีย่นท่อประปาแนวนอนและฝ้าภายใน

ห้องน้ า ชาย-หญิง ชั้น 3 ฝ่ังสาทร จ านวน 2 ห้อง  

(กลุม่บรษัิท PWC) ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาว

เวอร์

                     98,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท โอ.เอช.เค. วิศวกรรม 
จ ากัด(2) หจก.ซี.พี.เอลลิเวเตอร ์
(3) บรษัิท แฮ๊ช เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด

                         96,924.70 บรษัิท โอ.เอช.เค.วิศวกรรม จ ากัด                         96,300.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0047/2561 

12/10/2018

12 จัดจ้างประเมินมูลค่าทรพัย์สินหลัก ของอาคาร
บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร ์ ประจ าปี 2561

                   140,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซี.ไอ.ท.ี แอพเพรซัล จ ากัด                        123,050.00 บรษัิท ซี.ไอ.ท.ี แอพเพรซัล จ ากัด                       123,050.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 0095/2561 

12/10/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

13 จัดซื้อ Actuator Valve  และ Digital Room 

Thermostat Control 

ของเครือ่งส่งลมเย็น (AHU) ระบบปรบัอากาศ 
ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   171,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อะซูรคิ เอ็นเนอรจ์ ี พลัส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                       170,879.00 บรษัิท อะซูรคิ เอ็นเนอรจ์ ี พลัส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                      168,510.02 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 102/2561 

30/10/2018

14 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นอุปกรณ์ส าหรบัการบ ารงุรกัษา

ระบบไฟฟ้าอาคาร(Capactior Bank ตู ้ MDB 1,2,4 

และ 5)

                   174,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ท ี แอรโ์ร ่ คอนโทรล จ ากัด                        171,414.00 บรษัิท ท ี แอรโ์ร ่ คอนโทรล จ ากัด                       171,414.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 100/2561 

29/10/2018

15 จัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มติดตัง้โปรแกรม

ลิขสิทธิส์ าหรบัส านักงานฝ่ายบรหิารอาคาร

                   240,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์ จ ากัด                        239,005.90 บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์ จ ากัด                       239,005.90 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 0096/2561 

18/10/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดจ้างล้างท าความสะอาดท่อส่งลมเย็นของ

เครือ่งส่งลมเย็น AHU อาคารเอ ในอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

                   150,000.00                   145,252.50 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เทอรโ์ก เซอรวิ์ส จ ากัด
(2) BUNWUSATE ENGINEERING AND 

SERVICE CO., LTD.

(3) บรษัิท วรคุณ เอ็นจิเนียริง่ จ ากัด
(4)  บรษัิท ท ี ดับบลิว จ ี จ ากัด

 145,252.50

222,720.50

266,296.25

181,900.00

บรษัิท เทอรโ์ก เซอรวิ์ส จ ากัด                       145,252.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0097/2561 

18/10/2018

2 จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ในอาคาร
จีพีเอฟ วิทยุ

                     16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร ์ (ไทย

แลนด)์

                         13,375.00 บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร ์
(ไทยแลนด)์ จ ากัด

                        13,375.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0033/2561 

09/10/2018

3 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นอะไหล่บ ารงุรกัษาเครือ่งยนต์

ก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     60,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท คัมมิน่ส ์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอร ์
ออล 
(3) บรษัิท ทีเคเอส โกลรี ่ จ ากัด

                         58,906.50 บรษัิท คัมมิน่ส ์ ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                        58,371.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0034/2561 

11/10/2018

4 จัดซื้อตลับลูกปืนชุดโบลเวอร ์ AHU จ านวน 46 ตัว                      30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.พี. ซัพพลาย แอนด ์ ซันส์

 จ ากัด
                         22,298.80 บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ์ ซันส ์

จ ากัด

                        22,298.80 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0035/2561 

12/10/2018

5 จัดจ้างเปลีย่นโช๊คประตูส่วนกลางชั้น 6 อาคารบี 
( โถงลิฟต)์ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     20,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.จุนเทค 
(2)วิน แฮนเดิล 
(3) สงวนการช่าง 
(4) รา้นเอกไพลิน

                         12,840.00 บรษัิท จุน เทค จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)

                        12,840.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (GPF) 0036/2561 

12/10/2018

6 จัดซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองหลอดไฟฟ้าและมิเตอร์

ไฟฟ้า เพื่อเปลีย่นทดแทนหลอดไฟทีช่ ารดุและ
ส ารองไว้ใช้งาน

                     70,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ธาราภัทร เพาเวอร ์ อี
เล็คทรคิ  จ ากัด

                         62,060.00 บรษัิท ธาราภัทร เพาเวอร ์ อี
เล็คทรคิ จ ากัด

                        61,835.30 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0037/2561 

17/10/2018

7 จัดซื้อสายพานชุด Speed Reducer ส าหรบั 
Cooling Tower อาคารบี และส ารองไว้ใช้งานใน
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     65,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.โพลีเบลท์เท็ค 
(2) บจ.บีพ ี ซัพพลายแอนด์ซันส ์
(3) Wise Mech 82 Corporation Ltd. (4) 

บจ.มิตรภาพฮารด์แวร์

                         53,542.80 บรษัิท โพลีเบลท์เท็ค จ ากัด                         53,542.80 เสนอราคาต่ าสุด GPF (GPF) 0038/2561 

18/10/2018

8 จัดซื้อกระดาษกราฟบันทึกแรงดันของเครือ่ง Fire

 pump และน้ ากลัน่แบตเตอรีเ่พื่อส ารอง

ไว้ใช้งาน ในอาคารจีพีเอฟวิทยุ

                     30,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) หจก.ดีเซลพาวเวอรอ์อล 
(2) บจ.เอ็นพีซ ี อินโฟเทค 
(3) บจ.พีเค เทรดดิง้

                         10,272.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                         10,058.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (GPF) 0039/2561 

18/10/2018

9 จัดจ้างตัดแต่งกิง่ต้นไม้ใหญ่รอบนอกอาคาร 
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     80,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.กรนี เวิรค์เซอรวิ์ส  
(2) วาสนา สอนามา 
(3) หจก.พีพ ี พินพ้อยท์

                         76,906.25 บรษัิท กรนี เวิรค์เซอรวิ์ส จ ากัด                         75,970.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (GPF) 0040/2561 

18/10/2018

10 จัดจ้างยิงซิลิโคนกระจกทีช่ ารดุชั้น 8 อาคารบี 
 และชั้น 10,17อาคารเอ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ

                     79,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทารซ์าน บิวด์ดิง้ จ ากัด                          45,368.00 บรษัิท ทารซ์าน บิวด์ดิง้ จ ากัด                         45,368.00 สามารถด าเนินการที ่ กบข. 

ต้องการได้

GPF (GPF) 0041/2561 

18/10/2018

11 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้ Battery Backup  ของตู ้
Controller อาคาร เอ และบ ี ในอาคาร
จีพีเอฟ วิทยุ

                       6,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จอห์นสัน คอนโทรลส ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด

                            5,564.00 บรษัิท จอห์นสัน คอนโทรลส ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด

                          5,564.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0042/2561 

19/10/2018

12 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นอะไหล่บ ารงุรกัษาเครือ่งยนต์

ดับเพลิง (Fire Pump) รุน่ Cummins NT855F3

                     20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                          13,893.95 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                         13,893.95 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0043/2561 

25/10/2018

13 จัดซื้อน้ ายาล้างคอยล ์ จ านวน 20 ถัง และ
ส ารองไว้ใช้งานในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 395 ช็อป                          20,972.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 395 ช็อป                         20,972.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0044/2561 

25/10/2018

14 จัดซื้อผงจุลินทรยี์เพื่อใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสียและ

ส ารองไว้ใช้งาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     20,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นโปรเจคท ์ ทูยู                          14,541.30 รา้นโปรเจคท ์ ทูยู                         14,541.30 สามารถด าเนินการตามที ่

กบข. ก าหนด ได้
GPF (GPF) 0045/2561 

25/10/2018

15 จัดจ้างท ากันซึมป้องกันน้ ารัว่ ชั้นดาดฟ้าอาคาร A 

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                   450,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอพลัส บิวเดอร ์ แอนด ์
แมททีเรยีล เซอรวิืส จ ากัด

                       349,943.50 บรษัิท เอพลัส บิวเดอร ์ แอนด ์
แมททีเรยีล เซอรวิืส จ ากัด

                      339,243.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 089/2561 

8/10/2018

     17,237,537.04        15,537,199.66

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 69 รายการ

ประจ าเดอืน ตลุาคม ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


