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

สัญญา
1 จัดซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop CC                      14,552.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 

(มหาชน)

                         14,712.50 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                        14,552.00 สามารถให้บรหิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0106/2561 

01/06/2018

2 จัดจ้างปรบัปรงุแก้ไขบันไดทางข้ึนชั้นลอยชั้น 4                      44,619.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บางกอก เดคคอเรท                          44,619.00 หจก. บางกอก เดคคอเรท                         44,619.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0107/2561 

01/06/2018

3 จัดซื้อบรกิารรบัหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                        5,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                            5,900.00 บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                          5,900.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0108/2561 

01/06/2018

4 จัดซื้อผ้าปูโต๊ะสีทอง ปัก กบข                        1,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณเพ็ญศร ี เกษมวิโรจน์ และ 
คุณมีชัย สรรพโส

                            1,600.00 คุณเพ็ญศร ี เกษมวิโรจน์ และ 
คุณมีชัย สรรพโส

                          1,400.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0109/2561 

05/06/2018

5 จัดซื้อหมวก ส าหรบักิจกรรม กบข. ประจ าปี 
2561

                     25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตติศักดิ ์ ญาณีทีรฆะ                          25,500.00 นายจิตติศักดิ ์ ญาณีทีรฆะ                         24,500.00 มีสินค้าตรงตามทีก่ าหนด GPF 0110/2561 

08/06/2018

6 จัดจ้างผลิต “ ซองขาวงานบัตรสมาชิก ” 

ส าหรบับรรจุบัตรสมาชิกให้กับสมาชิกใหม ่ และ 
สมาชิกทีข่อมีบัตรตามใบค ารอ้ง

                     10,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                          10,700.00 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                         10,700.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0111/2561 

08/06/2018

7 จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เครือ่งเขียน ส าหรบัผู้รว่ม
กิจกรรมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร 
ปี 2561

                     95,872.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                          98,868.00 บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                         95,872.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0113/2561 

12/06/2018

8 จัดซื้อปากกา  ส าหรบัผู้รว่มกิจกรรมโครงการ 
กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2561 จ านวน 
6,000 ด้าม

                     41,986.80 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                          41,986.80 บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                         40,125.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0112/2561 

12/06/2018

9 จัดซื้อโปรแกรม KillDisk Professional For 

Windows

                       3,190.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยแวร ์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                            3,190.00 บรษัิท ไทยแวร ์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                          3,190.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0114/2561 

13/06/2018

10 จัดจ้างผู้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิญสื่อรว่มงาน

แถลงข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

                     90,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลย ์ คอมมิวนิเคชั่นส ์
คอนซัลติง้ จ ากัด

                         90,950.00 บรษัิท เพลย ์ คอมมิวนิเคชั่นส ์
คอนซัลติง้ จ ากัด

                        90,950.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0115/2561 

13/06/2018

11 จัดจ้างติดตัง้ม่านกันแสงในห้องท างาน                      22,598.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด                          22,598.40 บรษัิท ทรงกิจ โฮมโปรดักส ์ จ ากัด                         22,598.40 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0116/2561 

14/06/2018

12 จัดจ้างบรกิารซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์                        5,029.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                             5,029.00 บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                           5,029.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0117/2561 

20/06/2018

13 จัดซื้อพื้นทีใ่นลงประกาศรบัสมัครงานผ่านทาง 
Website JobsDB

                     99,373.04 เฉพาะเจาะจง Jobs DB Recruitment (Thailand) 

Limited  

                         99,373.04 Jobs DB Recruitment (Thailand) 

Limited 

                        99,373.04 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0118/2561 

20/06/2018

14 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในนิตยสาร Green life 

plus ประจ าปี 2561

                     37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พราว  คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด                          53,500.00 บรษัิท พราว คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด                         37,450.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข ก าหนด

GPF 0120/2561 

25/06/2018

15 สนับสนุนการจัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาประชาสัมพันธ ์
หนังสือสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศ

ไทย ประจ าปี 2561

                     30,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง

ประเทศไทย

                         30,000.00 สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง

ประเทศไทย

                        30,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0121/2561 

25/06/2018

16 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์สยามรฐั

 ฉบับครบรอบ 68 ปี

                     39,590.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามรฐั จ ากัด                          67,410.00 บรษัิท สยามรฐั จ ากัด                         39,590.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0122/2561 

25/06/2018

17 จัดจ้างปรบัปรงุบันไดทางข้ึนชั้นลอยชั้น 4 

(เพิ่มเติม)

                     83,834.50 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก เดคคอเรท                          83,834.50 หจก. บางกอก เดคคอเรท                         83,834.50 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0119/2561 

26/06/2018

18 จัดซื้อ ใบรบัรองความปลอดภัยบนเว็บไซต ์ (SSL

 Certificate) ส าหรบัโดเมน mysap.gpf.or.th

                       2,247.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เน็ตเวย ์ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด

                            2,247.00 บรษัิท เน็ตเวย ์ คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด

                          2,247.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ก าหนดได้

GPF 0124/2561 

27/06/2018

19 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด                      38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ข่าวสด จ ากัด                          38,520.00 บรษัิท ข่าวสด จ ากัด                         38,520.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0123/2561 

27/06/2018

20 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทู

เดย์

                     28,569.00 เฉพาะเจาะจง Bangkok Post Public Company 

Limited

                         28,569.00 Bangkok Post Public Company 

Limited

                        28,569.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ก าหนดได้

GPF 0125/2561 

28/06/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มิถุนายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา
21 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ ์ คม 

ชัด ลึก
                     43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด                          43,335.00 บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย จ ากัด                         43,335.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0126/2561 

28/06/2018

22 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์

มติชน

                     38,520.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                          38,520.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                         38,520.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0127/2561 

28/06/2018

23 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรบัรถผู้บรหิารและรถ
ส่วนกลาง กบข.

480,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 480,000.00                       บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 480,000.00                     อัตราราคาเหมาะสม 
ด าเนินการได้ตามก าหนด

GPF (eGP) 050/2561  

29/6/2561

24 จัดจ้างผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาอุปกรณ์เครอืข่าย 
(Switch)

650,000.00                                    633,975.00 คัดเลือก (1) บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น

 จ ากัด
(2) บรษัิท แอ็ดวานซ์อินฟอรเ์มชั่น
เทคโนโลย ี จ ากัด (มหาชน)

 631,300.00

648,002.70

บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ ากัด 623,275.00                     สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

สัญญา 48/2561 

29/06/2018

25 จัดจ้างผู้รบัจ้างจัดงานมหกรรม กบข. ปี 2561 จ.

ชลบุรี

1,500,000.00                             1,439,235.60 e-bidding บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                     1,265,628.10 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด 1,265,628.10                  สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

สัญญา 46/2561  

22/06/2018

26 จัดจ้าง Media Agency วางแผนประชาสัมพันธ์

ทางสื่อโทรทัศน์

                   288,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คาราท (ประเทศไทย) จ ากัด                        288,900.00 บรษัิท คาราท (ประเทศไทย) จ ากัด                       288,900.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR

GPF(eGP)049/2561 

29/06/2018

27 จัดจ้างบรกิารวงจรสื่อสัญญาณความเรว็สูง                    260,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)

                       241,392.00 บรษัิท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)

                      224,700.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR

GPF(eGP)046/2561 

15/06/2018

28 จัดจ้างบรกิารค านวณผลประโยชน์ของพนักงาน

ตาม TAS๑๙ ของ กบข. และบรษัิทย่อย

                   107,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอคชัวเรยีล บิสซิเนส 
โซลูชั่น จ ากัด

                         84,369.50 บรษัิท แอคชัวเรยีล บิสซิเนส 
โซลูชั่น จ ากัด

                        84,369.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 044/2561 

14/06/2018

29 จัดจ้างผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตส าหรบัองค์กร ณ 
อาคารอับดุลราฮิมเพลส

                   462,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จ ากัด                        410,880.00 บรษัิท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จ ากัด                       385,200.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 042/2561 

7/06/2018

30 จัดจ้างผู้ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตส าหรบัองค์กร ณ 
อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์

462,000.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีเอส ล้อกซอินโฟ จ ากัด
 (มหาชน)

                       449,400.00 บรษัิท ซีเอส ล้อกซอินโฟ จ ากัด
 (มหาชน)

                      410,880.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 043/2561 

12/06/2018

31 จัดซื้อและติดตัง้ Hardware และ Software 

License เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรบั

ผู้บรหิาร (MIS) และเป็นเครือ่งมือช่วยในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics)

               2,906,405.34               2,906,405.34 วิธีคัดเลือก (1)  บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด
(2)  บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด

 2,485,139.20

2,540,000.00

บรษัิท เอสซีเอสไอ จ ากัด                   2,452,119.00 เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

สัญญา 34/2561 

6/06/2561

32 จัดซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวรร์ะบบ Lotus Notes 

(IBM Domino Enterprise Server)

                   432,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เค ท ี เอ็น บิสซิเนส 
โซลูชั่นส์ จ ากัด

                       431,173.62 บรษัิท เค ท ี เอ็น บิสซิเนส 
โซลูชั่นส์ จ ากัด

                      431,173.62 เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

GPF(eGP) 045/2561 

14/06/2561

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มิถุนายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้เครือ่งสแกนลายน้ิวมือ จ านวน
 1 เครือ่ง ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ตากอรณุสิน จ ากัด                          10,304.10 บรษัิท ตากอรณุสิน จ ากัด                           9,788.90 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0020/2561 

08/06/2018

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซลส าหรบัเครือ่งก าเนิด

ไฟฟ้าส ารองและระบบเครือ่งสูบน้ าดับเพลิง (ครัง้

ที ่ 1) ประจ าปี 2561  ของอาคารบางกอกซิตี ้

                     61,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรบีุษนา                          61,625.46 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรบีุษนา                         61,625.46 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0021/2561 

08/06/2018

3 จัดซื้อเครือ่งมือส าหรบังานบ ารงุรกัษาของฝ่าย

วิศวกรรมของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ์

ซันส ์ จ ากัด
                            8,881.00 บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ์

ซันส ์ จ ากัด
                          8,881.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0022/2561 

14/06/2018

4 จัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียและบ่อ

พักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปี 2561 

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     61,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ เอ็ม ซี อาร ์ จ ากัด                          60,000.00 บรษัิท โอ เอ็ม ซี อาร ์ จ ากัด                         58,850.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0023/2561 

29/06/2018

5 จัดจ้างติดตัง้ป้ายอาคาร Tower Sign อาคาร

บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์
                   850,000.00                   802,500.00 e-bidding (1) บรษัิท เจ ไอ เอส เทรดดิง้ 

จ ากัด

(2)  บรษัิท ดิจิวิว แอนด ์ มอรจ์ ากัด
(3) บรษัิท ไบรท ์ อินโนเวชั่น จ ากัด

 (1) ไม่ผ่านข้อเสนอทาง

เทคนิค

(2) ไม่ผ่านข้อเสนอทาง

เทคนิต

(3) 801,804.50

บรษัิท ไบรท ์ อินโนเวชั่น จ ากัด                       800,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

53/2561 18/07/2018

6 จัดจ้างด าเนินการท าสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและ

บ ารงุรกัษาระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ระยะเวลา 2

 ปี (แบบไม่รวมอะไหล)่ ของอาคารบางกอกซิตี้

 ทาวเวอร์

                   265,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมแซทวัน โซลูชั่น จ ากัด                        263,220.00 บรษัิท คอมแซทวัน โซลูชั่น จ ากัด                       262,000.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (eGP) 048/2561 

27/06/2018

7 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นฟิลเตอรอ์ลูมิเนียมเป็นชนิดใย

สังเคราะห์ของเครือ่งส่งลมเย็น(AHU) ชั้นG-๑๐ 
อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   147,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามนาธาน อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด

                       146,900.00 บรษัิท สยามนาธาน อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากัด

                      133,204.30 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 0047/2561 

27/06/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มิถุนายน ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดซื้อเครือ่งสแกนอ่านลายน้ิวมือ จ านวน 1 

เครือ่ง  อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     12,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ตากอรณุสิน จ ากัด                             9,788.90 บรษัิท ตากอรณุสิน จ ากัด                           9,788.90 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0020/2561 

07/06/2018

2 จัดจ้างซ่อมและเปลีย่นอุปกรณ์อะไหล่ประตูหนีไฟ

และประตูบานสวิงทีช่ ารดุ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
                     75,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นวิน แฮนเดิล                          68,100.00 วิน แฮนเดิล                         68,100.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (GPF) 0021/2561 

11/06/2018

3 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้ Loop Control  Module ของ

ระบบ Fire  Alarm System ในอาคาร จีพีเอฟ 
วิทยุ

                     50,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฟร ์ เวิรค์ ซิสเต็ม 
แอนด ์ เซอรวิ์ส จ ากัด

                         48,150.00 บรษัิท ไฟร ์ เวิรค์ ซิสเต็ม 
แอนด ์ เซอรวิ์ส จ ากัด

                        47,080.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0022/2561 

21/06/2018

4 จัดจ้างเปลีย่นอุปกรณ์ทีเ่สื่อมสภาพของ Cooling 

Extra อาคาร เอ และ บี ชั้นดาดฟ้า ใน
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง (1)  บรษัิท เหลียงชิอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
(2)  บรษัิท อาก้า ยูเน่ียน จ ากัด
(3)  บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่

 แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                         98,098.14 บรษัิท เหลียงชิอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                        97,370.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. และเสนอราคาต่ าทีสุ่ด

GPF (GPF) 0023/2561 

25/06/2018

       9,994,941.08          9,003,807.72

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 43 รายการ

ประจ าเดอืน มิถุนายน ปี 2561 (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540


