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

สัญญา

1 จัดจ้างพิมพ์นามบัตรของเลขาธิการ                        2,996.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                             2,996.00 บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                           2,996.00 ผลิตได้ตามทีก่ าหนด ผลงาน
มีผีมือทีด่ี

GPF 0055/2561 

02/04/2018

2 จัดซื้อปากกา เพื่อเป็นของทีร่ะลึก ส าหรบั
กิจกรรมโครงการให้ความรูเ้รือ่งการวางแผนทาง

การเงิน และการลงทุน ปี 2561

                     25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                          25,680.00 บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                         25,680.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0054/2561 

02/04/2018

3 จัดจ้างติดตัง้ม่านม้วนชั้น 5 เพิ่ม                      14,212.28 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด                          24,150.00 บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด                         14,212.28 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.

GPF 0056/2561 

05/04/2018

4 จัดซื้อ iPad พรอ้มอุปกรณ์ & Application                      55,382.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                         55,382.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                        55,127.47 สามารถด าเนินการจัดหา ได้
ตามที ่ กบข. ก าหนด

GPF 0060/2561 

09/04/2018

5 จัดซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสารนาวิก

ศาสตร ์ ประจ าปี 2561

                     60,000.00 เฉพาะเจาะจง ราชนาวิกสภา กองทัพเรอื                          60,000.00 ราชนาวิกสภา กองทัพเรอื                         60,000.00 สนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ GPF 0058/2561 

09/04/2018

6 จัดซื้องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสารการเงิน

การคลัง ประจ าปี 2561

                     60,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง                          60,000.00 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง                         60,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0059/2561 

09/04/2018

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรฐั และมติชนรายสัปดาห์                        5,345.72 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                            4,996.00 บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                          4,996.00 เป็นบรษัิทจัดจ าหน่าย

หนังสือพิมพ์และนิตยสารทีม่ี

ครอบคลุมทุกยีห่้อ ครบถ้วน
ตามทีต่้องการ

GPF 0057/2561 

09/04/2018

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ราย

สัปดาห ์ จ านวน 8 ฉบับ

                     21,710.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ าักัด

                         21,710.00 บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                        21,710.00 เป็นบรษัิทจัดจ าหน่าย

หนังสือพิมพ์และนิตยสารทีม่ี

ครอบคลุมทุกยีห่้อ ครบถ้วน
ตามทีต่้องการ

GPF 0061/2561 

10/04/2018

9 จัดซื้อบรกิารรบัข้อมูลข่าวสารกับ True Visions                      67,478.28 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทร ู วิชั่นส์ กรุป๊ จ าักัด                          67,478.28 บรษัิท ทร ู วิชั่นส์ กรุป๊ จ ากัด                         67,478.28 มีบรกิารทีต่รงกับความต้องการ

ของ กบข.

GPF 0062/2561 

10/04/2018

10 จัดซื้อหนังสือพิมพ์กรงุเทพธุรกิจ                      10,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด                          10,950.00 บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด                         10,950.00 มีบรกิารตามที ่ กบข. ต้องการ GPF 0063/2561 

10/04/2018

11 จัดจ้างบรกิารการจดทะเบียนโอนทีด่ิน และสิ่ง
ปลูกสรา้ง

                     64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลอว์ รพีับบลิค จ ากัด                          60,000.00 บรษัิท ลอว์ รพีับบลิค จ ากัด                         60,000.00 สามรถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0064/2561 

10/04/2018

12 จัดจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้ด าเนินการจัดส่ง

ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ e-mail ประจ าปี 2561

                     90,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แท็กซี่เมล จ ากัด                          53,500.00 บรษัิท แท็กซี่เมล จ ากัด                         53,500.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0067/2561 

11/04/2018

13 จัดซื้อของทีร่ะลึกมอบให้หน่วยงานที่

คณะกรรมการศึกษาดูงาน

                     53,140.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากัด                          53,140.00 บรษัิท อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากัด                         53,140.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0068/2561 

11/04/2018

14 จัดซื้อเก้าอีป้ระจ าต าแหน่งเลขาธิการ                      71,155.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามวู๊ดเฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด                          71,155.00 บรษัิท สยามวู๊ดเฟอรนิ์เจอร ์ จ ากัด                         66,072.50 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0065/2561 

11/04/2018

15 จัดจ้างพิมพ์นามบัตรส าหรบัคณะกรรมการ กบข.                        5,136.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                             5,136.00 บรษัิท เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด                           5,136.00 เป็นบรษัิทผู้ผลิตนามบัตร

โดยเฉพาะ ผลงานทีผ่่านมามี
คุณภาพ สามารถผลิตให้ได้
ภายในก าหนด

GPF 0066/2561 

11/04/2018

16 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาประชาสัมพันธ์ในนิตยสารยุทธ

โกษ ประจ าปี 2561

                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ                          10,000.00 ส านักงานหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ                         10,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0069/2561 

12/04/2018

17 จัดจ้างบรกิารแปลภาษาอังกฤษส าหรบังบการ

เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและบรษัิท

ย่อย ประจ าปี 2560 (บางส่วน)

                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติภูม ิ ศิลาวรรณ                          10,000.00 นายนิติภูม ิ ศิลาวรรณา                         10,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0072/2561 

19/04/2018

18 จัดจ้างผลิตเสื้อเชิ้ต จ านวน 150 ตัว                      54,570.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คณารกัษ์ การเ์ม้นท ์ จ ากัด                          56,175.00 บรษัิท คณารกัษ์ การเ์ม้นท ์ จ ากัด                         54,570.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0071/2561 

19/04/2018

19 จัดจ้างติดตัง้วอลเปเปอรห์้องท างานเลขาธิการ                      21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มิวซีโอ จ ากัด                          21,400.00 บรษัิท มิวซีโอ จ ากัด                         21,400.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0073/2561 

23/04/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

20 จัดซื้อเครือ่งมือประเมินบุคลิกภาพ Hogan แบบ 
Online

                     38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็น
เตอร ์ จ ากัด

                         38,520.00 บรษัิท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็น
เตอร ์ จ ากัด

                        38,520.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ

GPF 0075/2561 

24/04/2018

21 จัดจ้างรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary                        9,095.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย)

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

                          9,095.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0074/2561 

24/04/2018

22 จัดจ้างผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาเว็บไซต์ออมต่อ                      49,755.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บ็อกซ ์ เทค จ ากัด                          49,755.00  บรษัิท บ็อกซ ์ เทค จ ากัด                         49,755.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0076/2561 

25/04/2018

23 จัดจ้างบรกิารท าเอกสารและส่งไปรษณีย ์ จ านวน
 5,565 ชุด

                     44,063.67 เฉพาะเจาะจง หจก. โอ.เอ็ม.ดิจิตอล พริน้ติง้                          44,063.67 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอ.เอ็ม  
ดิจิตอล  พริน้ติง้

                        44,063.67 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0077/2561 

26/04/2018

24 จัดซื้อหนังสือพิมพ์มติชน                        2,396.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                            2,396.00 บรษัิท รุง่โรฒณ์ บรกิาร (2525) 

จ ากัด

                          2,396.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0078/2561 

30/04/2018

25 จัดจ้างผลิตรายงานประจ าป ี 2560 และรายงาน

ของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

1,500,000.00                             1,353,550.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แปลน กราฟิค จ ากัด 1,348,200.00                   บรษัิท แปลน กราฟิค จ ากัด                   1,337,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

(e-bidding แล้วไม่มีผู้ผ่านการ

เสนอราคา)

สัญญา 22/2561   

18/04/2018

26 จัดจ้างกระเป๋าเครือ่งเขียน ,กระเป๋าผ้าสีไข่ไก ่
และกระเป๋าเอกสารสีขาว

116,936.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                        116,967.05 บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                       116,860.05 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 026//2561  

04/04/2018

27 จัดจ้างบรกิารจัดการศึกษาดูงาน สัมมนา ณ 
ประเทศญ่ีปุ่น

               5,000,000.00               4,569,349.98 e-bidding (1) บรษัิท วีระชัย ทัวร ์ จ ากัด
(2) บรษัิท อินเตอรล์ัคส ์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด
(3) บรษัิท เวกา ทัวร ์ แอนด ์ เทร
เวิล จ ากัด
(4) บรษัิท จ-ีวัน วาเคชั่น จ ากัด
(5) บรษัิท จัสมิน เซอรวิ์ส จ ากัด

 4,504,700.00

4,503,255.50

4,668,401.15

2,553,584.00

4,078,555.00

บรษัิท วีระชัย ทัวร ์ จ ากัด                   4,500,000.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 16/2561 

 3/04/2018

28 จัดซื้อสิทธิก์ารใช้งานระบบ Internet Proxy พรอ้ม

การรบัประกัน และการบ ารงุรกัษา
               1,400,000.00               1,359,365.00 คัดเลือก (1) บรษัิท เวิลด ์ อินฟอรเ์มชั่น 

เทคโนโลย ี จ ากัด
(2) บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

 จ ากัด
(3) บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

(4) บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด

 1,116,010.00

1,198,400.00

1,275,975.00

1,380,300.00

บรษัิท เวิลด ์ อินฟอรเ์มชั่น 
เทคโนโลย ี จ ากัด

                  1,099,960.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 29/2561    

30/4/2018

29 จัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต ส าหรบักิจกรรม กบข. 

ประจ าปี 2561

                   162,640.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

                       162,640.00 บรษัิท เพอรเ์ฟค พลัส ดีไซน์ 
แอนด ์ พริน้ท์ จ ากัด

                      159,430.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 026/2561  

4/04/2018

30 จ้างจัดงานพรอ้มท าวีดิทัศน์ส าหรบังานประชุม

ใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจ าปี ๒๕๖๑
               2,293,500.00               2,240,895.65 e-bidding (1) บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด

(2) บรษัิท เฟมัส อินฟินิตี ้ จ ากัด
(3) บรษัิท นอกกรอบ จ ากัด

 2,291,501.30

1,651,320.00

2,200,000.00

บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                   2,240,000.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 30/2561  

30/4/ 2018

31 จัดจ้างบรกิารบ ารงุรกัษาระบบโทรศัพท์ (IP 

Telephony System)

               1,350,000.00               1,300,800.00 วิธีคัดเลือก (1) บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด
(2) บรษัิท ไอดินนายด ์ จ ากัด

                    1,350,000.00 บรษัิท แจ๊ดส์คอม จ ากัด                   1,300,800.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 25/2561 

 30/04/2018

32 จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Office Cloud Service 

(Office365) และการบ ารงุรกัษา

               3,980,000.00               3,973,980.00 วิธีคัดเลือก (1) บรษัิท เอ็ม เอฟ อ ี ซี จ ากัด
(2) บรษัิท ทร ู อินเทอรเ์น็ต ดาต้า

 เซ็นเตอร ์ จ ากัด

                    3,290,522.85 บรษัิท เอ็ม เอฟ อ ี ซี จ ากัด                   3,265,912.85 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 23/2561   

30/04/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

33 จัดจ้างทีป่รกึษาเพื่อเตรยีมความพรอ้ม

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน กลุม่เครือ่งมือทางการเงิน

               8,000,000.00               8,000,000.00 วิธีคัดเลือก (1) บรษัิท อีวาย คอรป์อเรท 
เซอรวิ์สเซส จ ากัด
(2) บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด
(3) บรษัิท เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย
ทีป่รกึษาธุรกิจ  จ ากัด
(4) บรษัิท ดีลอยท ์ ทูช้ โธมัสส ุ
ไชยยศ สอบบัญช ี จ ากัด

 7,169,000.00

8,000,000.00

7,490,000.00

7,926,560.00

บรษัิท ดีลอยท ์ ทูช้ โธมัสส ุ
ไชยยศ สอบบัญช ี จ ากัด

                  5,500,000.00 เป็นผู้ทีผ่่านคุณสมบัติเบื้องต้น

และมีคะแนนรวมด้านเทคนิค

และราคาสูงทีสุ่ด

สัญญา 27/2561 

20/04/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้ก๊อกน้ าอัตโนมัติระบบไฟฟ้า

ห้องน้ าชาย-หญิง ชั้น 3 (ฝ่ังสาทร) ของอาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     46,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.แซนมารท์

(2) บจ.ไม้ยืนต้น คอนสตรคัชั่น 
(3)  บจ.ชยากร เดคคอรแ์อนด์ดีไซน์

                         45,014.90 บรษัิท แซนมารท์ จ ากัด                         44,565.50 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0008/2561 

09/04/2018

2 จัดจ้างซ่อมท่อน้ าประปาบรเิวณห้องชารป์ชั้น 14 

(กลุม่บรษัิท PWC.) ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาว
เวอร์

                       9,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                            9,630.00 บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                          9,095.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0009/2561 

11/04/2018

3 จัดจ้างบรกิารซ่อมเปลีย่นฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็น

ระบบปรบัอากาศ (FCU 10-1) ของอาคารร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์ จ ากัด                          25,680.00 บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์ จ ากัด                         21,400.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0010/2561 

20/04/2018

4 จัดซื้อตลับหมึกเครือ่งพิมพ ์ จ านวน 4 ตลับ 
ส าหรบัใช้ทีอ่าคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์

                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เดลต้า คอมพิวเตอร ์
จ าักัด 
(2) บรษัิท เอ.บี.ซี.รบิบอน แอนด ์
ซัพพลาย (1994) จ ากัด 
(3) บรษัิท วีอาร.์ดาต้าคอม จ ากัด

                            8,988.00 บรษัิท เดลต้า คอมพิวเตอร ์ จ ากัด                           7,918.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0011/2561 

20/04/2018

5 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้เครือ่งกรองน้ าส าหรบัห้องช่าง

ชั้น 5 จ านวน 1 เครือ่ง 
(ระบบกรองน้ า 5 ข้ันตอน) ของอาคารบางกอก

ซิตี ้ ทาวเวอร์

                       5,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.สยามคูลเลอร ์ มารท์ แอนด์

 เซอรวิ์ส 
(2) บจ.รตันโกสินทร ์ เครือ่งเย็น 
(3)  บจ.อาร.์ด.ีเอส. เซอรวิ์สเซส 
(ประเทศไทย)

                            4,815.00 บรษัิท สยามคูลเลอร ์ มารท์ 
แอนด ์ เซอรวิ์ส จ ากัด

                          4,761.50 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0012/2561 

20/04/2018

6 จัดจ้างเปลีย่น Gate Valve ขนาด 2 น้ิว ท่อน้ า
เย็นชั้น 5 ( AHU 5-1) 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     18,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                         17,655.00 บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                        17,655.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0013/2561 

24/04/2018

7 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้อะไหล่ท่อหม้อน้ าเพื่อระบาย

ความรอ้น ของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
(GENERATOR) ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเซลพาวเวอร ์ ออล                          16,050.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอร ์
ออล

                        15,515.00 เป็นผู้ให้บรกิารรายเดิม GPF (BCT) 0014/2561 

26/04/2018

8 จัดจ้างงานตรวจสอบสภาพฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า

 หมายเลข 3 (TR 3) พรอ้มเปลีย่น Termination

 สายไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 6 ชุด (TR 1, 4) 

ของอาคารบางกอกซิตี ้
ทาวเวอร์

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด 
(2) บรษัิท อิเลคทรคิ เซอรวิ์ส 11 

จ ากัด

(3) บรษัิท สมารท์ เดว โซลูชั่น 
จ ากัด

                         90,950.00 บรษัิท อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พ
เพอรต์ี ้ จ ากัด

                        89,880.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0015/2561 

30/04/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561 (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา
1 จัดจ้างซ่อมเปลีย่นโช๊คประตูส่วนกลางชั้น G 

อาคารบี ( ฝ่ังห้องน้ า) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     20,000.00 เฉพาะเจาะจง วิน แฮนเดิล                          15,000.00 วิน แฮนเดิล                         15,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0018/2561 

25/04/2018

     24,901,960.95        20,547,051.10

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 42 รายการ

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน เมษายน ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)


