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

สัญญา

1 จัดซื้อตูเ้ย็นของส ำนักงำน 12,508.30 เฉพำะเจำะจง บรษัิท สินสยำมพลัส จ ำกัด 12,508.30 บรษัิท สินสยำมพลัส จ ำกัด 12,508.30 สำมำรถจัดหำได้ตำมที ่กบข. 

ต้องกำร

GPF 0026/2562 

01/02/2019

2 จัดจ้ำงผู้ให้บรกิำรถ่ำยวีดิโอพรอ้มตัดต่อ 13,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ เรอืงเจรญิ 13,000.00 นำยเจษฎำ เรอืงเจรญิ 13,000.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF 0027/2562 

04/02/2019

3 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทู

เดย์ ประจ ำปี 2562

53,500.00 เฉพำะเจำะจง Bangkok Post Public Company 

Limited

53,500.00 Bangkok Post Public Company 

Limited

53,500.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF 0028/2562 

05/02/2019

4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครือ่ง Printer 8,164.10 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด 8,164.10 บรษัิท โฟทีก้ำ จ ำกัด 8,164.10 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0029/2562 

08/02/2019

5 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รำยวัน

ทันหุ้น ประจ ำปี 2562

50,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ทันหุ้น จ ำกัด 50,000.00 บรษัิท ทันหุ้น จ ำกัด 50,000.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF 0030/2562 

12/02/2019

6 จัดซื้อ USB Token เพื่อใช้เป็น Token ส ำรอง (ชุด

 IWT) ในกำรทดสอบระบบรว่มกับธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย

2,129.30 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอดี 2,129.30 บรษัิท ไทยดิจิทัล ไอดี จ ำกัด 2,129.30 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0032/2562 

13/02/2019

7 จัดซื้อภำพประกอบผ่ำนเว็บไซต์ www.123rf.com 32,956.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำรี ่จ ำกัด 32,956.00 บรษัิท โปรไฟล์ โฟโต้ ไลบรำรี ่จ ำกัด 32,956.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0031/2562 

13/02/2019

8 จัดซื้อชุดฐำนล้อเก้ำอีพ้นักงำน จ ำนวน 5 ชุด 3,750.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอรนิ์เจอร ์จ ำกัด

3,750.00 บรษัิท ศรโีสภณ เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอรนิ์เจอร ์จ ำกัด

3,750.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0033/2562 

18/02/2019

9 จัดจ้ำงปรบัปรงุผนังห้องสันทนำกำรชั้น 4 25,750.00 เฉพำะเจำะจง นิเวศน์  ธัญญพำนิช 25,750.00 นำยนิเวศน์  ธัญญพำนิช 25,750.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตรงกับที ่

กบข.ก ำหนด

GPF 0034/2562 

20/02/2019

10 จัดจ้ำงพิมพ์แบบฟอรม์หนังสือรบัรองหักภำษี ณ ที่

จ่ำย จ ำนวน 2,000 ชุด

8,560.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์จ ำกัด 6,420.00 บรษัิท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์จ ำกัด 6,420.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0036/2562 

20/02/2019

11 จ้ำงผลิตโปสเตอร ์My GPF Application 20,009.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท วิสม่ำ เอเซัย จ ำกัด 20,009.00 บรษัิท วิสม่ำ เอเชีย จ ำกัด 20,009.00 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนดได้

GPF 0035/2562 

21/02/2019

12 จัดจ้ำงบรกิำรท ำควำมสะอำดภำยในรถยนต์

ส ำนักงำน

25,680.00 เฉพำะเจำะจง บจ. คำดูแลค (ประเทศไทย) 24,000.00 บรษัิท คำดูแลค (ประเทศไทย) จ ำกัด

 (ส ำนักงำนใหญ่)

24,000.00 ให้บรกิำรได้ตำมทีก่ ำหนด GPF 0037/2562 

21/02/2019

13 จัดซื้อโทรศัพท์เคลือ่นทีพ่รอ้มอุปกรณ์มำตรฐำน 95,500.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์

 จ ำกัด

101,800.00 บรษัิท แอดวำนซ์ ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์

 จ ำกัด

101,800.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF 0038/2562 

21/02/2019

14 จัดซื้อพื้นทีป่ระชำสัมพันธ์ในหนังสือรำยงำน

กิจกำรประจ ำปี 2561 ของสมำคมกองทุนส ำรอง

เลีย้งชีพ

5,350.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 5,350.00 สมำคมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 5,350.00 สำมำรถจัดท ำได้ตรงกับที ่

กบข.ต้องกำร GPF 0039/2562 

25/02/2019

15 จัดซื้อแผ่นรองใบประกำศนียบัตร 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยโกศล ทิพย์สุคนธ์ 7,500.00 นำยโกศล ทิพย์สุคนธ์ 7,500.00 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด

GPF 0040/2562 

27/02/2019

16 จัดจ้ำงเปลีย่นท่อน้ ำระบบปรบัอำกำศโซนผู้บรหิำร

ชั้น 6

124,291.20 เฉพำะเจำะจง บรษัิท พีพีที ทรพัย์ พลำย เอ็นจิ

เนียริง่ จ ำกัด

124,291.20 บรษัิท พีพีที ทรพัย์ พลำย เอ็นจิ

เนียริง่ จ ำกัด

124,291.20 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด

GPF 0025/2562 

05/02/2019

17 จัดจ้ำงทีป่รกึษำด้ำนกำรวำงกลยุทธ์กำรลงทุนใน

สินทรพัย์ต่ำงประเทศ (GTAA)

10,000,000.00 คัดเลือก 1) UBS Asset Management 

(Singapore) Limited

2) Morgan Stanley Investment 

Management Company

3) Schroder Investment 

Management (Singapore) Limited

4) State Street Global Advisors 

Singapore Limited

5) Aberdeen Standard 

Investments (Hong Kong) Limited

6) Amundi Singapore Limited

7) BlackRock Singapore Limited

10,000,000

9,834,000

9,900,000

9,900,000

9,240,000

9,240,000

9,900,000

Amundi Singapore Limited 8,580,000.00 ได้คะแนนรวมด้ำนคุณภำพและ

รำคำสูงสุด

สัญญำที ่15/2562

27/02/2562

18 จัดจ้ำงผลิตเสื้อส ำหรบัท ำกิจกรรมประจ ำปี 2562 

ให้พนักงำน

125,798.40 เฉพำะเจำะจง บรษัิท คัพเวอรแ์นนท์ จ ำกัด 125,798.40 บรษัิท คัพเวอรแ์นนท์ จ ำกัด 125,798.40 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด

GPF 0027/2562 

13/02/2019

19 จัดซื้อลิขสิทธิโ์ปรแกรมส ำรองข้อมูล Backup Exec 165,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเชีย จ ำกัด 150,147.75 บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเชีย จ ำกัด 150,147.75 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด

GPF (eGP) 029/2562 

28/02/2019

20 จ้ำงผลิตรม่สกรนีโลโก้ กบข. 190,995.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ฟอรจ์ูน เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ำกัด 190,995.00 บรษัิท ฟอรจ์ูน เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ำกัด 190,995.00 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด และรำคำอยูภ่ำยใน

งบประมำณและรำคำกลำง

GPF(eGP)028/2562 

27/02/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นแบตเตอรีเ่ครือ่งก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรองฉุกเฉิน (Generator)

23,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท สยำม เอส.ท.ี จ ำกัด 22,641.20 บรษัิท สยำม เอส.ท.ีจ ำกัด 22,256.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF (BCT) 0007/2562 

11/02/2019

2 จัดจ้ำงงำนปรบัปรงุพื้นทำงเดินส่วนกลำงหน้ำลิฟต์

ขนของชั้น B1 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์

38,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เค.ท.ีท.ีอินเตอร ์(ไทยแลนด)์

 จ ำกัด

34,240.00 บรษัิท เค.ท.ีท.ีอินเตอร ์(ไทยแลนด)์

 จ ำกัด

34,240.00 สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมที ่

กบข. ต้องกำร

GPF (BCT) 0008/2562 

13/02/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

สัญญา

1 จัดซื้อฝำรองน่ังชักโครก ในอำคำร จีพีเอฟ วิทยุ 32,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

28,864.36 บรษัิท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

(ส ำนักงำนใหญ่)

28,864.36 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF (GPF) 0004/2562 

26/02/2019

2 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้วำล์วเมนท่อน้ ำดีแนวตัง้ ส ำหรบั

ห้องน้ ำชำย  อำคำร เอ ในอำคำรจีพีเอฟ วิทยุ

21,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

20,302.18 บรษัิท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด

20,000.00 สำมำรถให้บรกิำรได้ตำมที ่

กบข. ก ำหนด

GPF (GPF) 0003/2562 

26/02/2019

3 จัดจ้ำงท ำควำมสะอำดโคมไฟระย้ำ โถงล็อบบี้

อำคำร เอ และ บี อำคำรจีพีเอฟ วิทยุ

35,000.00 เฉพำะเจำะจง บรษัิท สเตท เซอรวิ์ส จ ำกัด 30,495.00 บรษัิท สเตท เซอรวิ์ส จ ำ กัด 30,495.00 สำมำรถด ำเนินกำรตำมที ่กบข.

 ก ำหนด

GPF (GPF) 0005/2562 

28/02/2019

     11,119,441.30          9,673,924.41

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 25 รายการ

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


