
ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใน
หนังสือพิมพและเว็บไซตแนวหนา

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 64,200.00 บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 64,200.00 เปนผูผลิตสื่อครบวงจร รวมถึงสื่อ
ออนไลน ที่ไดรับการยอมรับใน
ความนาเชื่อถือ ดวยคุณภาพ 
และมาตรฐานการนําเสนอขาวสาร

GPF 0179/2562 
02/08/2019

2 จัดจางรถตู เพื่อใชไปฏิบัติงานโครงการสัญจรภูมืภาค 
จ.อุดรธานี จ.หนองบัวลําภู จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี จ.
นครสวรรค 
จ.เชียงใหม จ.สุโขทัย และจ.พิษณุโลก

89,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ  เคารพ 89,600.00 นายชัยยุทธ เคารพ 89,600.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0180/2562 
02/08/2019

3 จัดจางผูใหบริการกําจัดปลวก มดและแมลงสาบ 
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ชั้น 7 ระยะเวลา 3 ป

26,482.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 26,482.50 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

26,482.50 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0181/2562 
06/08/2019

4 จัดจางผูตัดตอคลิปวีดิโอ กิจกรรมประกวด “ผลิตคลิป
คําสอนของพอเรื่องการออม”

26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ ฐานิตสรณ 26,000.00 นายอลงกรณ ฐานิตสรณ 25,000.00 สามารถใ บริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0182/2562 
08/08/2019

5 จัดจางผูใหบริการปรับประสิทธิภาพ ระบบ ETL สําหรับ
งานบริหารจัดการรับและสงขอมูลใหอัตโนมัติ ให
รองรับการทํางานบน Microsoft SQL Server 2017

75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 73,500.00 บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 73,500.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0183/2562 
09/08/2019

6 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop
 และ Adobe Illustrator

34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 33,705.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 33,705.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0184/2562 
09/08/2019

7 จัดเชาสถานที่สําหรับจัดงานแถลงขาวประกาศ
เจตนารมณความรวมมือดานการลงทุนอยางรับผิดชอบ 
(Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน
 #Negative List Guideline

6,000.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6,000.00 สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0185/2562 
13/08/2019

8 จัดซื้อสิทธิใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบ 
ACL และบํารุงรักษาโปรแกรม เปนระยะเวลาสัญญา 1 
ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟแอลเอส เซอรวิส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

38,520.00 บริษัท เอฟแอลเอส เซอรวิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

38,520.00 สมารถใ บริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0186/2562 
14/08/2019

9 จัดจางบริการ TV Monitoring แถลงขาว รวมพลังความ
รวมมือของนักลงทุนสถาบัน ในการลงนาม “แนว
ปฏิบัติการปฏิเสธการลงทุน” (Negative List Guideline)

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 30,000.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 30,000.00 สามารถใหบริการไดตรงกับความ
ตองการของ กบข.

GPF 0187/2562 
14/08/2019

10 จัดซื้อบริการ iOS Developer Program Account 
License เพื่อใหบริการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
สําหรับบริการระบบ My GPF ( Mobile Application for 
iOS )

3,590.00 เฉพาะเจาะจง APPLE SOUTH ASIA PTE LTD 3,590.00 APPLE SOUTH ASIA PTE LTD 3,590.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0188/2562 
15/08/2019

11 จัดซื้อสวัสดิการสวนลดคาโดยสารนครชัยแอร ใหกับ
สมาชิก กบข.

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร จํากัด 100,000.00 บริษัท นครชัยแอร จํากัด 100,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

OTN62 - 0001 
23/08/2019

12 จัดจางบริการบํารุงรักษาเครื่องออกกําลังกายลูวิ่ง 
LifeSpanTR5000i Treadmil

4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) จํากัด 4,800.00 บริษัท สปอรตแอธลอน (ประเทศไทย) 
จํากัด

4,800.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0189/2562 
23/08/2019

13 จัดซื้อรับรองเอกสารโดยวิธี Notary 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 1,070.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,070.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0190/2562 
23/08/2019

14 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือขาวมิติหุน ประจําป
 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค จํากัด 50,000.00 บริษัท เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค จํากัด 50,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0191/2562 
26/08/2019

15 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพรายวันขาว
หุนธุรกิจ ประจําป 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพาทัศน(1999)จํากัด 50,000.00 บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด 50,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0193/2562 
28/08/2019

16 จัดซื้อการจัดทําหนังสือ "พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
รัฐบุรุษกูแผนดิน"

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัตติมีเดีย จํากัด 53,500.00 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 53,500.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0192/2562 
28/08/2019

17 จัดจางซอมแซมเครื่องพิมพดีดไฟฟา 1,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ เอพี เพาเวอรซัพพลาย 1,900.00 หางหุนสวนสามัญ เอพี เพาเวอรซัพพลาย 1,900.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0194/2562 
29/08/2019

18 จัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรโปรแกรมสํารองขอมูล
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Veeam Backup &
 Replication Enterprise for VMware ) พรอมการ
บํารุงรักษา

330,000.00 329,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด 329,881.00 บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด 319,930.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 098/2562
22/08/2019

19 จัดจางผูดําเนินการจัดงาน งานแถลงขาวประกาศ
เจตนารมณความรวมมือดานการลงทุนอยางรับผิดชอบ 
(Collaborative Engagement) ของนักลงทุนสถาบัน
 #Negative List Guideline

375,500.00 364,024.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปาปริกา จํากัด 364,024.70 บริษัท ปาปริกา จํากัด 364,024.70 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 092/2562
09/08/2019

20 จัดซื้อหมึกเครื่อง Printer 135,462.00 135,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 135,462.00 บริษัท โฟทีกา จํากัด 135,076.80                สามารถดําเนินการไดตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP)  095/2562
15/08/256

21 จัดซื้อบริการฐานขอมูลนิวสเซ็นเตอร 115,560.00              115,560.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 115,560.00                  บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 115,560.00                สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 094/2562
14/08/2019

22 จัดจางผูใหบริการบํารุงรักษาและซื้อสิทธิ์การใชงาน
ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟรวอลล (Web Application 
Firewall)

680,000.00 642,000.00 คัดเลือก บริษัท เวิลด อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี่ จํากัด
บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด

        679,985.00
642,000.00 

บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด 631,300.00 ไดรับคะแนนสูงสุด สัญญาเลขที่ 62/2562 
13/08/2019

รายงานตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจําเดือน สิงหาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

23 จัดจางบริการพยาบาลฉีดวัคซีนไขหวัดใหญเพื่อเปน
สวัสดิการใหกับสมาชิก กบข.

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 150,000.00 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง 150,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 096/2562
19/08/2019

24 จัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรระบบ HPE Security 
Fortify พรอมบํารุงรักษา

              450,000.00              428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด                   428,000.00 บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด                  428,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 091/2562
09/08/2562

25 จัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรควบคุมบริหารจัดการ
ระบบ Private Cloud (VMWare)

              500,000.00              480,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด                   480,216.00 บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด                  480,216.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF(eGP) 099/2562
26/08/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจําเดือน สิงหาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จัดซื้อพรอมติดตั้งสายพานและกันชนกระจกประตู
อัตโนมัติฝง ถ.นราธิวาสราชนครินทร

12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท ซัคเซซ เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท บิวท-ทีม-ฟาชาต จํากัด
หางหุนสวนจํากัด บีซลิงค

11,128.00
13,375.00
14,980.00

บริษัท เกรท ซัคเซซ เทรดดิ้ง จํากัด 11,128.00 เสนอราคาต่ําสุด GPF (BCT) 0027/2562 
19/08/2019

2 จัดจาง Overhaul พัดลมระบายอากาศ ( EAF 5-3) 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 33,544.50 บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 33,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF (BCT) 0028/2562 
26/08/2019

3 จัดซื้อโชคอัพประตูหองน้ําสวนกลาง ชนิดแขนไมตั้ง
คาง

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัสซา อะบลอย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เอ็มเค.ล็อค เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ที.พี.จี.โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ไฟรกัส เซลสแอนด เซอรวิส จํากัด

14,466.40
21,935.00

22,256.00
33,170.00

บริษัท อัสซา อะบลอย (ประเทศไทย) 
จํากัด

14,466.40 เสนอราคาต่ําสุด และมีสินคาตรง
ตามที่ กบข.ตองการ

GPF (BCT) 0029/2562 
26/08/2019

4 จัดจาง Overhaul ปมสูบน้ําเย็น ( Chilled Water 
Pump)  (R)  No.4

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.อี.พี. มอเตอร เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร จํากัด
บริษัท อะซูริค เอ็นเนอรจี พลัส (ประเทศไทย) 
จํากัด

37,557.00
48,150.00

139,142.80

บริษัท เอ.อี.พี. มอเตอร เซอรวิส จํากัด 37,450.00 เสนอราคาต่ําสุด GPF (BCT) 0030/2562 
29/08/2019

5 จัดซื้ออุปกรณไฟฟา (Circuit Breaker) ของตูโหลด 
DB, CB Plug In Busduct 1-6 อาคารบางกอกซิตี้ ทาว
เวอร

186,500.00 128,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภโชค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 154,762.13 บริษัท ศุภโชค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 154,762.13 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF (GPF) 097/2562 
22/08/2019

6 จัดจางบริหารจัดการอาคาร (Property Management)
 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

35,800,000.00 35,756,840.03 e-Bidding บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท จํากัด
บริษัท คุชแมน แอนด เวคฟลด เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส 
แมนเนจเมนท(ไทยแลนด) จํากัด

35,756,806.32

29,198,160.00

32,742,000.00 

บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจ
เมนท จํากัด

35,700,000.00 ไดรับคะแนนสูงสุด สัญญาเลขที่ 56/2562 
01/08/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที่และวันที่ของสัญญา

1 จัดจางเปลี่ยนโชคประตูทางเขา Lobby lift ชั้น G 
อาคารเอ และอาคารบี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิตาภา แมนเนจเมนท จํากัด
ราน วิน แฮน เดิล
บรืษัท นีโอกลาส จํากัด

15,301.00
18,000.00
21,400.00

บริษัท ฐิตาภา แมนเนจเมนท จํากัด 15,301.00 เสนอราคาต่ําสุด GPF (GPF) 0012/2562 
14/08/2019

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา สําหรับแกไขงานในพื้นที่
สวนกลางและสํารองไวใชงานในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยคลังไฟฟา จํากัด 22,210.53 บริษัท แสงชัยคลังไฟฟา จํากัด 22,210.53 สามารถจัดหาไดตามที่ กบข. 
ตองการ

GPF (GPF) 0013/2562 
16/08/2019

3 จัดจางปรับปรุงแกไขลานจอดเฮลิคอปเตอรอาคารเอ 
พื้นที่ดาดฟาอาคารบี

1,700,000.00 1,539,569.50 e-bidding บริษัท แอดวานซ แมททีเรียล เซอรวิส จํากัด
หางหุนสวนจํากัด เอสพี อินทิกรัล เซอรวิส
บริษัท เอพลัส บิวเดอร แอนด แมททีเรียล 
เซอรวิส จํากัด

1,250,000.00
1,280,000.00
1,399,245.42

บริษัท แอดวานซ แมททีเรียล เซอรวิส 
จํากัด

1,235,000.00 เสนอราคาต่ําสุด เลขที่สัญญา 49/2562
30/08/2562

4 จัดจางตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในอาคาร
บางกอกซิตี้ ทาวเวอร ประจําป 2562

160,000.00 157,974.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม อี ที จํากัด 133,750.00 บริษัท เอ็ม อี ที จํากัด 133,750.00 สามารถจัดหาไดตามที่ กบข. 
ตองการ

GPF (GPF) 093/2562 
13/08/2019

5 จัดจางทํารายงานประเมินมูลคาทรัพยสินอาคาร ป 
2562 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

154,000.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 149,800.00 บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 149,800.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF (GPF) 0090/2562 
01/08/2019

       41,540,784.50           40,782,843.06

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
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