
ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จัดจางชางภาพในงานเปดตัวเครือขายเพ่ือความยั่งยืน
แหงประเทศไทย หรือ Thailand Responsible 
Business Network: TRBN

4,650.00 เฉพาะเจาะจง นายวสิษฐพล อันชนะกรกิจ 4,650.00  นายวสิษฐพล อันชนะกรกิจ 4,650.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0263/2562 2/12/2019

2 จัดซื้อกลองของขวัญปใหมป 2563 เกรด VIP 1,960.00 เฉพาะเจาะจง คุณเพ็ญศรี เกษมวิโรจน และ คุณมีชัย สรรพโส 1,960.00 คณุเพ็ญศรี เกษมวิโรจน และ คุณมีชัย 
สรรพโส

1,960.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0264/2562 3/12/2019

3 จัดซื้อของขวัญของชํารวยสําหรับส่ือมวลชน 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มอร ฟน คอมมูนิเคช่ัน (ไทยแลนด) 
จํากัด

6,900.00 บริษัท มอร ฟน คอมมูนิเคช่ัน 
(ไทยแลนด) จํากัด

6,900.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0266/2562 6/12/2019

4 จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 1,016.50 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 1,016.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0267/2562 6/12/2019

5 ขออนมุัติจัดซื้อและติดตั้งแบตเตอร่ีสําหรับเคร่ือง
สํารองไฟฟาอัตโนมัต ิ(UPS) ยี่หอ APC

70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 67,410.00 บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 67,410.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0265/2562 9/12/2019

6 จัดจางบริการขนยายครุภัณฑสํานักงาน 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประตูน้ําเดนิรถ จํากัด 20,957.50 บริษัท ประตูน้ําเดนิรถ จํากัด 20,900.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0268/2562 9/12/2019

7 จัดซื้อตูกดนํ้าด่ืม จํานวน 7 เคร่ือง 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกิฮาบารา จํากัด 26,215.00 บริษัท อะกิฮาบารา จํากัด 26,215.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0269/2562 11/12/2019

8 จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับใชในงานแถลงขาว“การลง
นามความรวมมือดาน Technical Cooperation on 
Sustainable Investment

18,600.00 เฉพาะเจาะจง GreenCall Thailand 18,600.00 GreenCall Thailand 18,600.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0270/2562 12/12/2019

9 จัดจาง backdrop  สําหรับใชในงานแถลงขาว“การลง
นามความรวมมือดาน Technical Cooperation on 
Sustainable Investment

14,445.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สแตนด บาย อัส 14,445.00 หางหุนสวนจํากัด สแตนด บาย อัส 14,445.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0271/2562 12/12/2019

10 จัดจางผลิตคูมือจัดการหนี้ 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด 25,500.00 บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด 25,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0272/2562 13/12/2019

11 จัดซื้อภาพประกอบผานเว็บไซต www.123rf.com 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรไฟล โฟโต ไลบราร่ี จํากัด 32,956.00 บริษัท โปรไฟล โฟโต ไลบราร่ี จํากัด 32,956.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0273/2562 18/12/2019

12 จัดจางผลิต "สมุดโนต" สําหรับใชในกิจกรรม GPF 
Thank You Party

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค พลัส ดไีซน แอนด พร้ินท จา
กัด

21,400.00 บริษัท เพอรเฟค พลัส ดไีซน แอนด 
พร้ินท จํากัด

21,400.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0274/2562 18/12/2019

13 จัดจางบริการ TV Monitoring งานแถลง "แนว
ทางการดาํเนินงานของ กบข. ในป 2563"

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 12,840.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 12,840.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0275/2562 20/12/2019

14 จัดจางพิมพ จัดชุด และจัดสงเอกสาร 34,775.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทริปเปล เอ กอปป 32,100.00 หางหุนสวนจํากัด ทริปเปล เอ กอปป 32,100.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0276/2562 20/12/2019

15 จัดซื้อซองเอกสาร 99,215.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป จํากัด 99,215.75 บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป จํากัด 99,215.75 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0277/2562 23/12/2019

16 จัดซื้อบริการพ้ืนที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพมติชน 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 บริษัท มตชิน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0278/2562 23/12/2019

17 จัดจางผูบริการตรวจสุขภาพพนักงานใหมกอนเขา
ทํางาน

58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 58,850.00 บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 58,850.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0279/2562 23/12/2019

18 จัดซื้อสนับสนุนพ้ืนที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร CEO 
THAILAND ประจําป 2562

32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 32,000.00 บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 32,100.00 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0280/2562 25/12/2019

19 จัดซื้อของขวัญเพ่ือมอบในกิจกรรมสังสรรคปใหม 
พ.ศ. 2563 ใหแกส่ือมวลชนสายเศรษฐกิจประจํา
กระทรวงการคลัง

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะกิฮาบารา จํากัด 24,610.00 บริษัท อะกิฮาบารา จํากัด 24,610.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0281/2562 26/12/2019

20 จัดจางผูใหบริการฉีดพนละอองนํ้ายาฆาเชื้อโรคและ
เชื้อไวรัสในอากาศ โดยใหบริการในพ้ืนที่สํานักงาน 
กบข.

19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิ
ลิต้ี เซอรวิสเซส จากัด

19,795.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ
 ฟาซิลิต้ี เซอรวิสเซส จํากัด

19,795.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0282/2562 26/12/2019

21 จัดซื้อ Central Gift Card 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด (สาขาสีลม
คอมเพล็กซ)

13,000.00 บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด (สาขา
สีลมคอมเพล็กซ)

13,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0283/2562 26/12/2019

22 จัดจางบริการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายและ
เคร่ืองสํารองขอมูลดวยเทป (Tape Library) ของ
ศูนยคอมพิวเตอร

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด 492,200.00 บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด 492,200.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)144/2562 11/12/2019

23 จัดจางผูรับจางบํารุงรักษาระบบงาน SAP 523,425.03 523,425.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอพีซิสเต็มสแอพพลิเคช่ันสแอนด
โปรดักสอิน ดาตา โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด) 
จํากัด

523,425.03 บริษัท เอสเอพีซิสเตม็สแอพพลิเคชั่นส
แอนดโปรดักสอิน ดาตา โปรเซสซิ่ง 
(ไทยแลนด) จํากัด

523,425.03 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)156/2562 26/12/2019

24 จัดซื้อสิทธิพิเศษ Dairy Queen เพ่ือสมาชิก กบข. 299,918.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัซซี่บีส จํากัด 299,918.70 บริษัท บัซซี่บีส จํากัด 299,918.70 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)143/2562 9/12/2019

25 จัดจางผูใหบริการตัดขาวออนไลน (Online News 
Clipping) และแจงขาวเขาอีเมล

186,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 186,180.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 186,180.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)157/2562 26/12/2019

26 จัดซื้อบริการรับขอมูลขาวสาร Aspen 341,544.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเควสท จํากัด 341,544.00                  บริษัท ไทยเควสท จํากัด 341,544.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)147/2562 17/12/2019

27 จัดจางบริการงานทะเบียนสมาชิก กบข. 34,668,000.00 34,668,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด 34,668,000.00             บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอรวิสเซส
 จํากัด

34,668,000.00            สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ และราคาที่เสนอ
อยูภายในงบประมาณและราคา
กลาง กบข. กําหนด

สัญญาเลขที่ 99/2562 25/12/2019

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

ประจําเดือน ธันวาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

28 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบต้ังโตะพรอม
ระบบปฏิบัติการ

1,900,000.00 1,859,767.00 e-bidding 1. บริษัท สหธุรกิจ จํากัด
2. บริษัท เอกซคอม โอเอ จํากัด
3. บริษัท สยามอินทิเกรเตด็เทคโนโลยี จํากัด
4. บริษัท เท็น ซอฟท จํากัด
5. บริษัท อีพี แอนด ไอที โซลูชั่น จํากัด
6. บริษัท ไทเกอร เน็ตเวิรคกิ้ง แอนด 
คอมพิวเตอร จํากัด
7. บริษัท ไอที โปร เซอรวิส จํากัด
8. บริษัท ไมโคร ซิสเต็ม คอรเปอรเรช่ัน จํากัด

1,681,398.00
1,430,000.00
1,699,994.60
1,725,877.90
1,870,000.00
1,585,591.00

1,692,526.00
1,811,296.00

บริษัท เอกซคอม โอเอ จํากัด 1,428,000.00              สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ และเสนอราคาตํ่า
ที่สุด

สัญญาเลขที่ 100/2562 25/12/2019

29 จัดซื้อบริการจัดสงขอมูลขาวสารผานระบบ SMS 200,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 139,000.00                  บริษัทแอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 
จํากัด

139,000.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)152/2562 23/12/2019

30 จัดจางจัดกิจกรรมขอบคณุส่ือมวลชนประจําป 2562               380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอรพีซ ออรกาไนเซอร จํากัด 374,500.00                  บริษัท มาสเตอรพีซ ออรกาไนเซอร 
จํากัด

374,500.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)146/2562 12/12/2019

31 จัดจางพิมพเอกสารแนบประกอบใบแจงยอดเงิน
สมาชิกและผูบริหารตอ ประจําป 2562

250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด 243,063.40                  บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด 243,063.40                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)153/2563 23/12/2019

32 จัดซื้อบริการขอมูลการลงทุนไพรเวทมารเก็ตจาก 
Preqin

965,247.00 965,247.00 เฉพาะเจาะจง Preqin Limited 965,247.00                  Preqin Limited 965,247.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)154/2564 24/12/2019

33 จางที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงระบบ ISD Application และ
 Development Framework

800,000.00 770,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 780,000.00                  บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 769,000.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

สัญญาเลขที่ 95/2562 2/12/2019

34 จัดซื้อบริการงานวิจัยของสถาบันจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ

1,468,696.00 1,320,806.00 คัดเลือก 1. S&P Global Market Intelligence 
2. Fitch Solutions, Inc.
3. Moodys Analytics Singapore Pte. Ltd.

 1,133,451.00
1,221,000.00
1,450,020.00

Moodys Analytics Singapore Pte. Ltd. 1,320,806.00              Moodys Analytics Singapore 
Pte. Ltd. ผานการพิจารณาและ
มีคะแนนผลประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคาสูงสุด

Moody's Agreement:
00012475.6

15/12/2019

35 จัดจางบริการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขาย Switch 1,334,000.00 1,333,862.00 คดัเลือก 1. บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จํากัด 
(มหาชน)

 1,328,940.00

1,296,840.00

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จํากัด 
(มหาชน)

1,284,000.00              เสนอราคาตํ่าสุด สามารถ
ดําเนินงานไดตามที่ กบข. 
ตองการ

สัญญาเลขที่ 97/2562 30/12/2019

36 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตสํานักงาน 310,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 302,400.00                  บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 302,400.00                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF)149/2562 19/12/2019

37 จัดซื้อบทวิเคราะห Ned Davis Research 1,297,642.50 1,297,642.50 เฉพาะเจาะจง Ned Davis Research Group 1,297,642.50 Ned Davis Research Group 1,297,642.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

Order Confirmation no. 
00096530

29/11/2019

38 จัดซื้อส่ือบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอรชนิด Linear 
Tape-Open (LTO)

196,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค แอดวานซ โซลูชั่นส จํากัด 182,146.10                  บริษัท อินโนเทค แอดวานซ โซลูช่ันส 
จํากัด

181,076.10                สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)142/2562 9/12/2019

39 จัดจางพัฒนา โปรแกรม Internal Memo ในระยะที่ 2 177,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวชั่น โซลูช่ัน จํากัด 177,620.00 บริษัท ฟวชั่น โซลูช่ัน จํากัด 177,620.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)148/2562 25/12/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ประจําเดือน ธันวาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จัดซื้อพรอมติดต้ังอุปกรณตรวจวัดรอบมอเตอร 
( Rotary Encoder) ลิฟต Low Zone หมายเลข 1 
ของอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร

55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด

54,281.10 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

54,281.10 เน่ืองจากเปนผูรับจางที่เปน
เจาของผลิตภัณฑ และเปน
คูสัญญาบริการบํารุงรักษาระบบ
ลิฟตหมายเลข 1-15 ของอาคาร

GPF (BCT) 0048/2562 6/12/2019

2  ิจัดจาง Overhaul ปมสูบนํ้าเย็น (Chilled Water 
Pump)(S) No. 5 & (R) No.5 จํานวน 2 ชุด ของ
อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส ไดรฟ เซอรวิส จํากัด 53,251.23 บริษัท โปรเกรส ไดรฟ เซอรวิส จํากัด 53,251.23 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0049/2562 20/12/2019

3 จัดจางพรอมเปลี่ยนลูกปนโบเวอรเคร่ืองสงลมเย็น 
(AHU)

68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 65,270.00 บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 65,270.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0050/2562 20/12/2019

4 จัดซื้ออะไหลและวัสดอุุปกรณไฟฟา (คร้ังที2่) 56,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ศรีปทุมเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 56,469.25 บริษัท ศรีปทุมเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 56,469.25 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0052/2562 25/12/2019

5 จัดจางซอมเปลี่ยนทอนํ้าดี และทอเดรนนํ้าดบัเพลิง 
ของอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร

91,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามคอน กรุป จํากัด 90,355.62 บริษัท สยามคอน กรุป จํากัด 90,355.62 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0054/2562 25/12/2019

6 จัดซื้อพรอมติดต้ัง Battery Breakup ลิฟต หมายเหตุ
 1-3  ของอาคารบางกอกซิต้ี  ทาวเวอร

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด

38,948.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

38,948.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0053/2562 25/12/2019

7 จัดจางสูบส่ิงปฏิกูลภายในบอบัดนํ้าเสียและบอพักส่ิง
ปฏิกูล ช้ัน B3 (สูบแหง)  ประจําป  2562

160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร จํากัด                   148,000.00 บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร จํากัด 148,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)145/2562 13/12/2019

8 จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump 
(แบบไมรวมอะไหล)เปนระยะเวลา 1 ป

288,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดเีซลพาวเวอรออล 256,270.35 หางหุนสวนจํากัด ดเีซลพาวเวอรออล 255,730.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)150/2562 26/12/2019

9 จัดซื้อพรอมติดต้ังวาลวควบคมุแรงดนั(PRV) ชั้น 15 
ฝงสาทร ของอาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอน
สตรัคชั ่น จํากัด

190,000.00 บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง แอนด 
คอนสตรัคชั ่น จํากัด

190,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)159/2562 30/12/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคาท่ีคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 จัดซื้อหลอดไฟ สําหรับแกไขงานในพ้ืนที่สวนกลาง
และสํารองไวใชงานในอาคารจีพีเอฟ วิทย(ุคร้ังที่ 2)

56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จํากัด 55,158.50 บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จํากัด 55,158.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0028/2562 9/12/2019

2 จัดจาง Overhaul Pump CDP NO.2 และ CDP NO.4
 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยอนันต มอเตอร แอนด เซอรวิส 
จํากัด

93,646.40 บริษัท ทรัพยอนนัต มอเตอร แอนด 
เซอรวิส จํากัด

93,646.40 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0029/2562 13/12/2019

3 จัดจางงาน Overhaul Jockey Pump ของระบบ
ดับเพลิงและปองกันอัคคภีัย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส จํา กัด 23,540.00 บริษัท  บลู เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส จํากัด 23,540.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0030/2562 16/12/2019

4 จัดจางงาน Laser Alignment Pump CHP และPump
 CDP ของระบบปรับอากาศ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

37,450.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

37,450.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0031/2562 16/12/2019

5 จัดซื้อพรอมเปลี่ยนอะไหลบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิง (Fire pump) ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีเซลพาวเวอร ออล 13,893.95 หางหุนสวนจํากัด ดเีซลพาวเวอรออล 13,893.95 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0032/2562 16/12/2019

6 จัดจางซอมนาฬิกาโชวแบบแขวนผนังลอปบี้อาคารเอ
 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด ีคอร ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร จํากัด 12,305.00 บริษัท ด ีคอร ซิสเตม็ อินทิเกรเตอร จํากัด 12,305.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0033/2562 16/12/2019

7 จัดจางซอม Overhaul Pump TP-A/1 และ TP-B/1 
ของระบบสุขาภิบาล อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค มอเตอร เซอรวิส แอนด ดซีี จํากัด 71,155.00 บริษัท เอสเค มอเตอร เซอรวิส แอนด ดีซี
 จํากัด

71,155.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0034/2562 18/12/2019

8 จัดซื้อวัสดอุุปกรณสุขภัณฑ สําหรับแกไขงานในพ้ืนที่
สวนกลางและสํารองไวใชงานในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเซรามิค จํากัด 52,585.03 บริษัท บางกอกเซรามิค จํากัด 52,585.03 สามารถดําเนนิงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0035/2562 20/12/2019

9 จัดซื้อพรอมเปลี่ยนอะไหลบํารุงรักษาเคร่ืองยนต
กําเนิดไฟฟา (Generator)

66,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดีเซลพาวเวอร ออล 65,000.00 หางหุนสวนจํากัด ดเีซลพาวเวอรออล 65,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0036/2562 20/12/2019

10 จัดซื้อพรอมเปลี่ยนอะไหลกลองวงจรปด อาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพคเทคนิคอล เซอรวิส จํากัด 27,285.00 บริษัท แพคเทคนิคอล เซอรวิส จํากัด 27,285.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0037/2562 25/12/2019

11 จัดซื้อพรอมเปลี่ยนอุปกรณของเคร่ืองทํานํ้าเย็น 
Package Chiller No.5

160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโคเทค จํากัด 156,872.70 บริษัท อีโคเทค จํากัด 156,872.70 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)151/2562 20/12/2019

12 จัดซื้ออะไหลและวัสดุสุขภัณฑ (คร้ังที2่) 121,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 120,000.50 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 120,000.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)155/2562 24/12/2019

      48,162,371.48          47,259,283.26

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน ธันวาคม ป 2562  (อาคารจีพีเอฟ วิทย)ุ

รวมท้ังสิ้น 60 รายการ

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

ประจําเดือน ธันวาคม ป 2562 (อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร)


