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

สัญญา

1 จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าส าหรบักิจกรรม กบข. 

ประจ าปี 2561 จ านวน 1,000 ใบ

                     80,250.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                          80,250.00 บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                         80,250.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0001/2561 

03/01/2018

2 จัดซื้อของทีร่ะลึกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 2 ท่าน

                       9,416.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พรมี่าโกลด ์ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด

                            7,523.32 บรษัิท พรมี่าโกลด ์ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด

                          7,523.32 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0002/2561 

10/01/2018

3 จัดซื้อบรกิาร Biznews จ านวน 1 User                      22,470.00 เฉพาะเจาะจง Bisnews AFE (Thailand) Limited                          22,470.00 Bisnews AFE (Thailand) Limited                         22,470.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0004/2561 

12/01/2018

4 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์มติชน 
ประจ าปี 2561

                     49,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท  มติชน จ ากัด (มหาชน)                          99,000.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                         49,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0003/2561 

12/01/2018

5 จัดจ้างผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาซอฟต์แวรค์วบคุม

บรหิารจัดการระบบ IP Telephone Private Cloud

                     70,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเชีย จ ากัด                          69,015.00 บรษัิท เอเอ็มอาร ์ เอเซีย จ ากัด                         62,916.00 สามารถด าเนินการตาม

รายละเอียดขอบเขตงานได้

GPF 0005/2561 

12/01/2018

6 สมัครสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย 
ประจ าปี 2561

                     53,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                          53,500.00 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย                         53,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0006/2561 

15/01/2018

7 จ้างพิมพ์แบบฟอรม์หนังสือรบัรองหักภาษี ณ ที่
จ่าย

                       8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์
จ ากัด

                            6,420.00 บรษัิท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์
จ ากัด

                          6,420.00 สามารถด าเนินการ ได้ตามที่

 กบข ต้องการ
GPF 0007/2561 

17/01/2018

8 จัดซื้อซองเอกสาร                      54,088.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                          54,088.50 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                         54,088.50 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0009/2561 

18/01/2018

9 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ (แบบแผ่น)                      25,038.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่ง
โพรดัค จ ากัด

                         25,038.00 บรษัิท แสตนดารด์ เนอสซิ่ง
โพรดัค จ ากัด

                        25,038.00 สินค้ามีคุณภาพและราคา

เหมาะสม

GPF 0008/2561 

18/01/2018

10 จัดซื้อ เครือ่งตอกเลข 10 หลักแม็กซ ์ จ านวน 
2 อัน

                       7,597.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บรรณสารสเตชั่นเนอรี่                             7,597.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

                          7,597.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.

GPF 0010/2561 

18/01/2018

11 จัดจ้างผู้ขนส่งใบแจ้งยอดประจ าปี 2560 300,000.00                       201,730.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พัสดุภัณฑไ์ทย จ ากัด                 201,730.00 บรษัิท พัสดุภัณฑไ์ทย จ ากัด                201,730.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 004/2561 

19/01/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดจ้างท าความสะอาดบ่อเก็บน้ าประปา( Under 

Ground Tank ) ภายในอาคาร ประจ าปี 2560 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     60,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) ส านักงานประปาสาขาแม้นศรี

(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตรเีนตร เอ็นจิ
เนียริง่

(3) บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่

 แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                         59,706.00 ส านักงานประปา สาขาแม้นศรี                         59,706.00 จากการเปรยีบเทียบราคาผู้

รบัจ้างเสนอราคาต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0001/2561 

09/01/2018

2 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่น Pressure Diff ของเครือ่งท า

น้ าเย็น (Chiller) หมายเลข 4 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     16,700.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
(2) บรษัิท อโนชาอีเล็คทรคิไลท์ติง้

 จ ากัด 
(3) บรษัิท อีโคเทค จ ากัด

                         16,692.00 บรษัิท แคเรยีร ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ส านักงานใหญ่
                        16,692.00 จากการเปรยีบเทียบราคา 

ผู้รบัจ้างเสนอราคาต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0003/2561 

18/01/2018

3 จัดซื้อและเปลีย่นอุปกรณ์ควบคุมชุดคอนโทรล 
ของปั๊มสูบน้ าด ี หมายเลข 1 

และ 2 (CWP No.1&2) ของอาคารบางกอกซิตี ้
ทาวเวอร์

                     19,210.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ากัด

(2) บรษัิท ไทย-ฟิลล ์ เซอรวิ์สเซส

 จ ากัด
(3) บรษัิท เจเนอรลั เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                         17,120.00 บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์ จ ากัด                         17,120.00 จากการเปรยีบเทียบราคา 
เป็นผู้รบัจ้างทีเ่สนอราคาต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0002/2561 

18/01/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

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

สัญญา

1 จัดซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์                      83,460.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท นิปปอนเคมิคอล จ ากัด                          73,027.50 บรษัิท นิปปอนเคมิคอล จ ากัด                         73,027.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0001/2561 

18/01/2018

          859,289.50              737,078.32

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 15 รายการ

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2561 (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มกราคม ปี 2561 (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540


