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

สัญญา

1 จัดจ้างสถาบัน ARIT ด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากรเรือ่ง Digital Transformation 

ส าหรบัผู้บรหิาร (ระดับหัวหน้างานข้ึนไป)

26,750.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เออารไ์อท ี จ ากัด 26,750.00 บรษัิท เออารไ์อท ี จ ากัด 26,750.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0172/2561 

05/09/2018

2 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

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

2,140.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0174/2561 

06/09/2018

3 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารแ์อนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

3,210.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

3,210.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0175/2561 

06/09/2018

4 จัดจ้างผลิตแฟ้มปกผ้าไหมเทียม ส าหรบัใช้ใน
งานแถลงข่าว

2,675.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ปกไหม 2,675.00 บรษัิท ปกไหม จ ากัด 2,675.00 สามารถด าเนินการได้ตาม

ต้องการ

GPF 0176/2561 

07/09/2018

5 จัดซื้อสิทธิเ์ข้าใช้งานโปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อการ

ตรวจสอบ ACL เป็นระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตัง้แต่
วันที ่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 
2562

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอฟแอลเอส เซอรวิ์ส 
(ประเทศไทย)

38,520.00 บรษัิท เอฟแอลเอส เซอรวิ์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

38,520.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0177/2561 

07/09/2018

6 จัดซื้อเก้าอีผู้้บรหิาร 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จ ากัด 
(มหาชน)

38,520.00 บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จ ากัด 
(มหาชน)

38,520.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0180/2561 

07/09/2018

7 จัดซื้อบรกิารสมาชิก Deal Street Asia 9,867.00 เฉพาะเจาะจง DEALSTREETASIA Pte. Ltd. 9,867.00 DEALSTREETASIA Pte. Ltd.  9,867.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0178/2561 

07/09/2018

8 จัดจ้างติดตัง้เดินสายเคเบิ้ลทีวี 4,135.55 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สหชัย แซทเทลไลท ์ จ ากัด 4,135.55 บรษัิท สหชัย แซทเทลไลท ์ จ ากัด 4,135.55 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0179/2561 

07/09/2018

9 จัดซื้อใบรบัรองความปลอดภัยบนเว็บไซต ์ (SSL 

Certificate) ส าหรบัโดเมน meeting.gpf.or.th

2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ตเวย ์ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด

2,247.00 บรษัิท เน็ตเวย ์ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด

2,247.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF 0181/2561 

10/09/2018

10 จัดจ้างท าประกันภัยป้ายสัญลักษณ์ กบข. บน

ยอดอาคารอับดุลราฮิม

64,456.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทิพยประกันภัน จ ากัด 
(มหาชน)

64,456.80 บรษัิท ทิพยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน)

64,456.80 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0182/2561 

11/09/2018

11 จัดจ้างบรกิาร TV Monitoring ข่าวโครงการ

สวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข. โดย

ธนาคารกรงุไทย

14,445.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อินโฟเควสท ์ จ าักัด 14,445.00 บรษัิท อินโฟเควสท ์ จ ากัด 14,445.00 เน่ืองจากเป็นผู้ให้บรกิารด้าน

การมอนิเตอรข่์าวโดยเฉพาะ 
กบข. เคยใช้บรกิารด้านสื่อ

สิ่งพิมพ์มาก่อน มีผลการ
ให้บรกิารทีด่ี

GPF 0183/2561 

11/09/2018

12 จัดจ้างเปลีย่นผ้าหุ้มเบาะเก้าอีร้บัแขก 8,185.50 เฉพาะเจาะจง บจ.ณรงค์ชัยเฟอรนิ์เจอร์ 8,185.50 บรษัิท ณรงค์ชัยเฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด 8,185.50 ให้บรกิารได้ตามทีก่ าหนด GPF 0184/2561 

12/09/2018

13 จัดซื้อกล่องพลาสติกมีล้อ ส าหรบัจัดเก็บอุปกรณ์
และเอกสาร

4,494.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 4,199.96 บรษัิท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,989.92 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0185/2561 

12/09/2018

14 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้กระดานไวท์บอรด์กระจก 
พรอ้มกรอบสแตนเลส

50,858.17 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด 50,858.17 บรษัิท คร-ีฟูล จ ากัด 50,858.17 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0186/2561 

12/09/2018

15 จัดซื้อวารสาร T&I Asia Watch รายปี 16,335.00 เฉพาะเจาะจง ั Jerry Borrell 16,335.00 Jerry Borrell 16,335.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0187/2561 

14/09/2018

16 จัดจ้างส านักงานกฎหมายภายนอก 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.จัสติค อินเตอร ์ ลอว์ กรุป๊ 53,500.00 บรษัิท จัสติค อินเตอร ์ ลอว์ 
กรุป๊ จ ากัด

53,500.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนด

GPF 0188/2561 

18/09/2018

17 จัดซื้อของขวัญปีใหม ่ กบข. ประจ าปี 2562  

ส าหรบัผลิตภัณฑเ์กรด VIP

63,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมค โมเดิรน์ ดิสทริ
บิวชั่น จ ากัด

50,557.50 บรษัิท แมค โมเดิรน์ ดิสทริ
บิวชั่น จ ากัด

50,557.50 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF 0189/2561 

18/09/2018

18 จัดจ้างท าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางใน

ประเทศของคณะกรรมการ กบข.

4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อิออน อินชัวรนัส ์ เซอรวิ์ส
 (ประเทศไทย) จ าักัด

2,998.14 บรษัิท อิออน อินชัวรนัส ์ เซอรวิ์ส
 (ประเทศไทย) จ าักัด

2,998.14 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0190/2561 

18/09/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กันยายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

19 จัดจ้างบรกิารรถตูเ้ช่าส าหรบัใช้ในการประุชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติคณะกรรมการ กบข. ที ่ จ.

ภูเก็ต ระหว่างวันที ่ 21-23 กันยายน 2561

38,520.00 เฉพาะเจาะจง Emma tour and travel 36,000.00 Emma tour and travel 36,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0191/2561 

19/09/2018

20 จัดซื้อเสื้อแจ็คเก็ตส าหรบัให้คณะกรรมการและ

ผู้บรหิาร กบข. ใช้ในการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ทีจ่ังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที ่ 21-23 

กันยายน 2561

57,539.25 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แกรนด์สปอรต์ กรุป๊ จ ากัด 52,580.00 บรษัิท แกรนด์สปอรต์ กรุป๊ จ ากัด 42,064.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0192/2561 

19/09/2018

21 จัดซื้อชุดโต๊ะท างานผู้บรหิาร จ านวน 1 ชุด 31,390.59 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 44,843.70 บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน) 31,390.59 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0193/2561 

20/09/2018

22 จัดจ้างผลิตบัตรคอนเสิรต์ Joe-Kong Thank you 

concert by GPF จ านวน 1,086 ใบ

16,268.28 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) 

จ ากัด

17,430.30 บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) 

จ ากัด

16,268.28 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0194/2561 

20/09/2018

23 จัดจ้างบรกิารเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งชั่วคราว 
จ านวน 1 คัน

89,880.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 89,880.00 บรษัิท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 89,880.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0195/2561 

20/09/2018

24 จัดซื้อหลอดไฟในส านักงาน 7,971.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เค.เอส การไฟฟ้า 
จ ากัด

7,971.50 บรษัิท เอส.เค.เอส การไฟฟ้า 
จ ากัด

7,971.50 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0196/2561 

24/09/2018

25 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี NOTARY 

ประเทศ อินเดีย
7,062.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเซีย 

(ประเทศไทย) จ ากัด

5,885.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

5,885.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0197/2561 

25/09/2018

26 จัดจ้างผู้รบัจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาระบบดับเพลิง

อัตโนมัติภายในศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอรย์่อย 
อาคารอับดุลราฮิม เป็นระยะเวลา 1 ปี

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ANTI-FIRE COMPANY LIMITED 17,655.00 ANTI-FIRE COMPANY LIMITED 17,655.00 สามารถด าเนินการได้ัตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0198/2561 

25/09/2018

27 จัดซื้อต่ออายุโดเมนเว็บไซต์บรกิารออมต่อ 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ็อกซ ์ เทค จ ากัด 1,605.00  บรษัิท บ็อกซ ์ เทค จ ากัด 1,605.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0199/2561 

25/09/2018

28 จัดซื้อม่านม้วนแบบทึบแสง 19,544.09 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด 19,544.09 บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด 19,544.09 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0200/2561 

25/09/2018

29 จัดจ้างผลิตกล่องบรรจุอาหาร ส าหรบังานแถลง
ข่าวESG Portfolio

13,910.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กิฟ๊ เคบิน จ ากัด 13,910.00 บรษัิท กิฟ๊ เคบิน จ ากัด 12,840.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0201/2561 

27/09/2018

30 จัดซื้อการใช้ข้อมูลบนระบบ Corpus 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

25,680.00 บรษัิท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)

25,680.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข ต้องการ

GPF 0202/2561 

28/09/2018

31 จัดจ้างผู้ให้บรกิารออกแบบและพัฒนาระบบ 
Personal Web รองรบัการก าหนดสัดส่วนการลงทุน

ได้ด้วยตัวเอง

417,621.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท คิวบ์ออฟไนน์ จ ากัด 417,300.00 บรษัิท คิวบ์ออฟไนน์ จ ากัด 417000 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 077/2561 : 

20/09/2561

32 จัดจ้างท าระบบบัตรสมาชิกรปูแบบ digital และ

จัดหาบรหิารสิทธิประโยนชน์ผ่านระบบ digital card

4,000,000.00 3,995,380.00 คัดเลือก (1) บรษัิท บัซซี่บีส ์ จ ากัด
(2) บรษัิท ช็อคโก ้ คารด์ เอ็น
เตอรไ์พรส์ จ ากัด

3,901,220

3,950,000

บรษัิท บัซซี่บีส ์ จ ากัด 3,901,220.00 ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ

ราคาสูงสุด

สัญญา 79/2561 

13/09/2018

33 จัดจ้างผู้รบัจ้างบ ารงุรกัษาและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ส ารอง อาคารอับดุลราฮิม เพลส
112,350.00 เฉพาะเจาะจง กองทุนรวมสินทรพัย์ไทย ๑ 112,350.00 กองทุนรวมสินทรพัย์ไทย ๑ 112,350.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข ต้องการ
GPF (eGP) 082/2561

28/09/2018

34 จัดซื้อของขวัญปีใหม ่ กบข. ประจ าปี 2562  

ส าหรบัผลิตภัณฑเ์กรด B

368,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.อ.ีดับบลิว. แมนเนจเม้นท์

 จ ากัด
368,900.00 บรษัิท เจ.อ.ีดับบลิว. แมนเนจเม้นท์

 จ ากัด
368,900.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข ต้องการ
GPF (eGP) 084/2561

28/09/2018

35 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 142,395.60 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

142,395.60 บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์
(ประเทศไทย) จ ากัด

142,395.60 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข ต้องการ

GPF (eGP) 083/2561

28/09/2018

36 จัดจ้างบรหิารจัดการการสื่อสารบนสื่อ

โซเชียล กบข.

               5,000,000.00               4,990,000.00 คัดเลือก (1) บรษัิท แบรนด ิ คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

(2) บรษัิท ฮารท์เวิรค์ กรุป๊ จ ากัด
(3) บรษัิท บิ๊กเกอร ์ เบทเทอร ์
จ ากัด

 4,970,000.00

4,999,040.00

4,999,040.00

บรษัิท แบรนด ิ คอรป์อเรชั่น จ ากัด 4,950,000.00 เสนอราคาต  าสุดและผ่าน

เกณฑก์ารพิจารณา

สัญญา 77/2561 

14 /9/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กันยายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

37 จัดจ้างผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาระบบงาน Bonanza                3,718,972.00               3,573,955.15 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เว็ลธ ์ แมเนจเม้นท ์ ซิส
เท็ม จ ากัด

                    3,573,955.15 บรษัิท เว็ลธ ์ แมเนจเม้นท ์ ซิส
เท็ม จ ากัด

                  3,573,955.15 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข ต้องการ

สัญญา 72/2561 

1/9/2018

38 จัดซื้อพัสด ุ - หมึกพิมพ์พริน้ท์เตอร์                    242,322.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทีก้า จ ากัด                        242,322.90 บรษัิท โฟทีก้า จ ากัด                       234,426.30 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข ต้องการ

GPF (eGP) 086/2561 

29/09/2018

39 จัดซื้อสิทธิก์ารใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร ์ พรอ้มการบ ารงุรกัษา
1,401,700.00               1,401,700.00              คัดเลือก (1) 	บรษัิท ไดเมนชั่นดาต้า 

(ประเทศไทย) จ ากัด

(2) บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

 1,401,700.00

1,391,000.00

บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น

 จ ากัด (มหาชน)

1,391,000.00                  เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

สัญญา 78/2561  

20/09/2018

40 จัดจ้างบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ควบคุมและกระจายการ

ท างาน (Load Balancer)

172,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 169,809.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด 169,808.00                     เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

GPF(eGP) 080/2561 

28/09/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กันยายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อแบตเตอรีส่ ารองไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างฉุกเฉินภายในอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
                     59,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี 

อินเตอรม์ารเ์ก็ตติง้

 (2) บรษัิท เจ เอฟ ซี แอนด ์
ซัน (ประเทศไทย) จ ากัด

 (3) บรษัิท เอสแอลเอ พาวเวอร ์
ซัพพลาย จ ากัด

                         58,668.10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส วี อินเตอร์
มารเ์ก็ตติง้

                        58,668.10 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0034/2561 

05/09/2018

2 จัดซื้อฝาครอบเครือ่งเป่ามือ ของอาคารบางกอก
ซิตี ้ ทาวเวอร์

                       8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.แมนสุขภัณฑ์                             7,436.50 บรษัิท แมนสุขภัณฑ ์ (1999) จ ากัด                           7,543.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0035/2561 

06/09/2018

3 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัใช้

งานภายในส านักงานฝ่ายบรหิารอาคารชั้น B1 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จ ากัด

                         11,663.00 บรษัิท ไอ.ท.ีโซลูชั่น คอมพิวเตอร์
 (ไทยแลนด)์ จ ากัด

                        11,663.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0036/2561 

18/09/2018

4 จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบปรบัอากาศ และ
อุปกรณ์เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า (Breaker) ของ 
Plug In Bus Duct ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   362,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ส.อนันต์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ำกัด                 439,101.25 บรษัิท ส.อนันต์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ำกัด                307,370.88 สามารถยืน่ข้อเสนอด้าน

เทคนิคได้ตรงตามที ่ กบข. 

ต้องการ และผ่านเกณฑร์าคา

GPF(eGP)072/2561 

03/09/2018

5 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบน้ าเย็น ของอาคาร
บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

106,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรเกรส ไดรฟ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

                         91,592.00 บรษัิท โปรเกรส ไดรฟ์ เซอรวิ์ส 
จ ากัด

91,592.00                       สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 076/2561 

19/09/2018

6 จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร ์ ประจ าปี 2561

170,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็นไวแล็บ จ ากัด                        158,231.60 บรษัิท เอ็นไวแล็บ จ ากัด 158,231.60                     สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 074/2561 

14/09/2018

7 จัดจ้างเปลีย่นถ่ายน้ ามันและไส้กรองเครือ่งท าน้ า

เย็น (Chiller) หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 ของ

อาคารบางกอกซิตี้

                   454,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                        407,105.04 บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด                       407,105.04 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 072/2561 

3/9/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กันยายน ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดจ้างซ่อม Overhaul Condenser Water Pump 

(CDP No.3) ของระบบท าความเย็นหลักอาคารจีพี

เอฟวิทยุ

                     60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอกอุตสาหกรรมมอเตอร์                          55,105.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                        55,105.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0029/2561 

06/09/2018

2 จัดซื้อ Sludge Return Pump  ส าหรบัใช้ในอาคาร

จีพีเอฟ วิทยุ
                     23,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร์

 จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ พี พาว
เวอร ์ ซัพพลาย 
(3) บรษัิท พรเีมียร ์ โพรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน)

                         22,470.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                        21,400.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0030/2561 

25/09/2018

3 จัดจ้างผู้ด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี

ไฟ ประจ าปี 2561  อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     45,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด                          42,800.00 บรษัิท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด                         40,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0031/2561 

26/09/2018

4 จัดซื้อยางชะลอความเรว็พรอ้มติดตัง้ อาคารจีพี
เอฟ

                     50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอชซี แอนด ์ เค
เอ็มบ ี เซอรวิ์ส

                         18,190.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอชซ ี แอนด ์ เค
เอ็มบ ี เซอรวิ์ส

                        18,190.00 สามารถจัดหาได้ตามที ่ กบข.

 ต้องการ
GPF (GPF) 0032/2561 

28/09/2018

5 จัดซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน (Air Split 

Type) พรอ้มติดตัง้ ในห้องเครือ่งลิฟต ์ อาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

                   195,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่

 แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด
(2) บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ากัด

(3) บรษัิท คิว.เอ็ม.แอร ์ เอ็นจิ
เนียริง่ เซอรวิ์ส จ ากัด

                       117,000.00 บรษัิท พีพีท ี ทรพัย์ พลาย เอ็นจิ
เนียริง่ จ ากัด

                      117,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 078/2561 

24/09/2018

6 จัดซื้อเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน (Air Split 

Type) พรอ้มติดตัง้ ในห้องเครือ่งลิฟต ์ อาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

                   195,000.00                   117,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พีพีท ี ทรพัย์ พลาย เอ็นจิ
เนียริง่ จ ากัด

                       117,000.00 บรษัิท พีพีท ี ทรพัย์ พลาย เอ็นจิ
เนียริง่ จ ากัด

                      117,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 078/2561 

24/09/2018

7 จัดซื้อแบตเตอรีส่ าหรบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารอง

และเครือ่งสูบน้ าดับเพลิงไว้ใช้งาน ในอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

135,000.00                  เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท สยาม เอส.ท.ี จ ากัด

(2) บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ์
ซันส ์ จ ากัด
(3) บรษัิท มิตรภาพฮารด์แวร ์ จ ากัด

118,770.00                       บรษัิท สยาม เอส.ท.ี จ ากัด 118,770.00                     เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

GPF (eGP) 079/2561  

25/9/2018

     18,186,856.23        17,490,868.21

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 54 รายการ

ประจ าเดอืน กันยายน ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


