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

1 จัดซื้อ "กระดานไมกอกและกระดานไวทบอรด" เพื่อใช
ในสํานักงาน

8,239.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เฟสท แฮนดิคราฟท 8,239.00 หางหุนสวนจํากัด เฟสท แฮนดิคราฟท 
เทรดดิ้ง

8,239.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0091/2562 
02/05/2019

2 จดจางบริการรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 2,140.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,140.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0092/2562 
08/05/2019

3 จัดจางเปลี่ยนขาหลอดแกว (Cold cathode support 
glass) ยึดสายไฟปายชื่อและสัญลักษณ กบข.

5,392.80 เฉพาะเจาะจง บจ. อาคิเท็คเชอรัล โปรดัค 5,392.80 บริษัท อาคิเท็คเชอรัล โปรดัค จํากัด 5,392.80 ใหบริการตามที่กําหนด GPF 0094/2562 
09/05/2019

4 จัดจางบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,808.58 เฉพาะเจาะจง หจ. เอส เค เจ โปรเกรส 4,808.58 หางหุนสวนจํากัด เอส เค เจ โปรเกรส 4,808.58 ใหบริการไดตามตองการ GPF 0093/2562 
09/05/2019

5 จัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศสํานักงาน 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนีย 10,700.00 บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

10,700.00 สามารถใหบริการไดพตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0097/2562 
10/05/2019

6 จัดซื้อ Wacom Intuos Pen S Bluetooth จํานวน 2 
เครื่อง

7,682.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกซคอม โอเอ จํากัด 7,682.60 บริษัท เอกซคอม โอเอ จํากัด 7,490.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0095/2562 
10/05/2019

7 จัดซื้อพื้นที่โฆษณาถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศษรฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 53,500.00 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 53,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0098/2562 
10/05/2019

8 จัดจางวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตรการ
วางแผนสูความมั่นคงในวัยเกษียณ สําหรับสมาชิก 
กบข. ในโครงการสมาชิกสัมพันธสัญจร ประจําป 2562

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนโรโดม วาณิชฤดี 9,000.00 นายนโรโดม วาณิชฤดี 9,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0099/2562 
10/05/2019

9 จัดจางวิทยากรภายนอก เพื่ออบรมใหความรูเรื่องการ
การบริหารเงิน และการลงทุนกับผูแทนสมาชิก ในงาน
ประชุมใหญ ประจําป 2562

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ เมษพันธุ 15,000.00 นายจักรพงษ เมษพันธุ 15,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0100/2562 
10/05/2019

10 จัดจางบุคคลเพื่อจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษสําหรับงบ
การเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและบริษัท
ยอย ประจําป 2561 บางสวน

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติภูมิ ศิลาวรรณา 10,000.00 นายนิติภูมิ ศิลาวรรณา 10,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. GPF 0103/2562 
10/05/2019

11 จัดซื้อพื้นที่โฆษณาถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกในหนังสือพิมพแนวหนา

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 53,500.00 บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 53,500.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0101/2562 
10/05/2019

12 จัดจางรถตู เพื่อใชไปฏิบัติงานโครงการสัญจรภูมืภาค 
จังหวัดศรีสะเกษ

12,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณชัยยุทธ  เคารพ 12,000.00 นายชัยยุทธ เคารพ 12,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0102/2562 
10/05/2019

13 จัดซื้อบัตร gift card tesco lotus ใหกับผูแทนสมาชิก 
ป 2562

22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด 22,000.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม 
จํากัด

22,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0096/2562 
10/05/2019

14 จัดซื้อชุดสังฆทานสําหรับพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

13,090.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร คํากวีปราชญ 13,090.00 นางสาวณัฐพร คํากวีปราชญ 13,090.00 สามารถดําเนินการจัดหาไดตาม 
กบข. ตองการ

GPF 0104/2562 
15/05/2019

15 จัดจางบริการเชาเครื่อง iPad Gen 5 จํานวน 8 เครื่อง 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมมีเดีย พลัส จํากัด 12,840.00 บริษัท คอมมีเดีย พลัส จํากัด 12,840.00 สมารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0110/2562 
16/05/2019

16 ซื้อพื้นที่โฆษณาถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกในหนังสือพิมพ คม ชัด ลึก

56,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน) 53,500.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

53,500.00 สามารถใหบริการไดตงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0105/2562 
16/05/2019

17 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกในหนังสือพิมพสยามรัฐ

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 สามารใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0106/2562 
16/05/2019

18 จัดซื้อเครื่องแบบพนักงานขับรถยนตสําหรับลูกจาง
สามัญ

4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะราวนด เดอะ เนค จํากัด 4,440.00 บริษัท อะราวนด เดอะ เนค จํากัด 4,440.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข. GPF 0107/2562 
16/05/2019

19 จัดเชาบริการอุปกรณกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต
พรอมติดตั้ง สําหรับงานสัมมนาและงานประชุมใหญ 
ประจําป 2562

40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 40,660.00 บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 40,660.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0108/2562 
16/05/2019

20 จัดจางผลิตนามบัตรผูบริหารและพนักงาน กบข. 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 53,500.00 บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 53,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0109/2562 
16/05/2019

21 จัดเชาเวลาและคาบํารุงการใชอุปกรณถายทอดเสียง
การประชุมใหญผูแทนสมาชิก ประจําป 2562

40,000.00 เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรม
ประชาสัมพันธ

25,680.00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
 กรมประชาสัมพันธ

25,680.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0111/2562 
16/05/2019

22 จัดซื้ออุปกรณเสริม USB HUB 9,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมิรธ กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) 9,897.50  บริษัท เมิรธ กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) 9,897.50 สามารถดําเนินการจัดหาไดตามที่
 กบข. ตองการ

GPF 0112/2562 
16/05/2019

23 จัดจางบริการรับรองอิเล็กทรอนิกส 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0113/2562 
17/05/2019

24 จัดจางแตงกลอนถวายพระพร พระบรมราชินี ใน
รัชกาลที่ 10

3,100.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ เซ็นตระกูล 3,100.00  วันเพ็ญ เซ็นตระกูล 3,100.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0114/2562 
17/05/2019

25 จัดซื้อบริการสมาชิกวารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษี
อากร ระยะเวลา 3 ป 36ฉบับ ตั้งแตวันที่ 
1/8/2562-31/7/2565

5,328.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 5,300.00 บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ 
จํากัด

5,300.00 มีสินคาตรงกับที่ กบข.ตองการ GPF 0115/2562 
17/05/2019

26 จัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหองผูบริหาร 6,901.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,901.50 บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

6,901.50 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF 0116/2562 
17/05/2019

27 จัดจางผลิตและเผยแพรสปอตถวายพระพร สมเด็จพระ
นางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ใน
รัชกาลที่ 10 ประจําป 2562 

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จํากัด(มหาชน) 100,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 100,000.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0117/2562 
21/05/2019

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

ประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

28 จัดซื้อ สติ๊กเกอร ลาเบล ขนาด  101.6 * 48.7  มม.  
No. 42-633

2,889.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 2,889.00 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 2,782.00 เสนอสินคาตรงตามที่กําหนด GPF 0118/2562 
21/05/2019

29 จัดจางผูดําเนินการจัดงานแถลงขาว "ผลการ
ดําเนินงานป 2561 และแผนการดําเนินงานในป 2562”

80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ เอ็กซ เอเจนซี จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)

82,233.65 บริษัท เน็กซ เอ็กซ เอเจนซี จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

80,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0119/2562 
21/05/2019

30 จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับจัดงานแถลงขาวผลการ
ดําเนินงานป 2561 และแผนการดําเนินงานในป 2562

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.อี.ดับ บลิว.แมนเนจเมนท จํากัด 40,500.00 บริษัท เจ.อี.ดับบลิว. แมนเนจเมนท 
จํากัด (สํานักงานใหญ)

40,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0120/2562 
22/05/2019

31 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธของสํานักขาว HoonSmart 
ประจําป 2562

30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารทนิวส จํากัด 30,000.00 บริษัท สมารทนิวส จํากัด 30,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0121/2562 
23/05/2019

32 จัดซื้อบริการรับขอมูลขาวสารกับ True Visions 67,478.28 เฉพาะเจาะจง บจ. ทรู วิชั่นส กรุป 67,478.28 บริษัท ทรู วิชั่นส กรุป จํากัด 67,478.28 ใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0122/2562 
23/05/2019

33 จัดจางรับรองเอกสารโดยวิธี Notary 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 6,420.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

6,420.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0123/2562 
24/05/2019

34 จัดจางรับรองเอกสารโดยวิธี Notary 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย(ประเทศไทย)จํากัด 8,560.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

8,560.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0124/2562 
24/05/2019

35 จัดซื้อเกาอี้และซอมแซมเกาอี้พนักงาน 25,999.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด สตีล เฟอรนิเจอร 
จํากัด

25,999.93 บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด สตีล 
เฟอรนิเจอร จํากัด

25,999.93 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0126/2562 
24/05/2019

36 จัดซื้อของที่ระลึกสําหรับจัดงานแถลงขาวผลการ
ดําเนินงานป 2561 และแผนการดําเนินงานในป 2562 
(สวนเพิ่มเติม)

16,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.อี.ดบั บลิว.แมนเนจเมนท จํากัด 16,550.00 บริษัท เจ.อี.ดับบลิว. แมนเนจเมนท 
จํากัด (สํานักงานใหญ)

16,550.00 สามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตองครอบถวน

GPF 0125/2562 
24/05/2019

37 จัดจางบริการ TV Monitoring แถลงขาว "GPF: 
Toward Pride of Members ทิศทางการดําเนินงาน
ของ กบข."

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อินโฟเควสท 12,840.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 12,840.00 ใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0127/2562 
28/05/2019

38 จัดซื้อชุด Drum Photo Conductor 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟทีกา จํากัด 4,494.00 บริษัท โฟทีกา จํากัด 4,494.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0128/2562 
29/05/2019

39 จัดจางซอมแซมรถยนตสวนกลาง Toyota Camry 
ทะเบียน ฎจ 9673 เขาเช็คระยะทางตามกําหนดเวลา

19,958.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราวินเซอร จํากัด 19,878.19 บริษัท พาราวินเซอร จํากัด 19,878.19 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0129/2562 
30/05/2019

40 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร Green Life Plus
 ประจําป 2562

64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด 64,200.00 บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด 64,200.00 ใหบริการไดตรงกับกลุมเปาหมาย
ของ กบข.

GPF 0130/2562 
30/05/2019

41 จัดจางบริการเช็คระยะทางตามกําหนดเวลาของรถตู 
Toyota ทะเบียน อษ 6 รถสวนกลาง

4,818.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนายโตโยตา
 จํากัด

4,818.96 บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนาย
โตโยตา จํากัด (ถนนจันทน)

4,818.96 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ต องการ

GPF 0131/2562 
30/05/2019

42 จัดจางผูบริการตรวจสุขภาพพนักงานใหมกอนเขา
ทํางาน

25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 25,680.00 บริษัท เปาโลเมดิค จํากัด 25,680.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF 0132/2562 
31/05/2019

43 ซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SQL Server Standard 

จํานวน 2 Licenses  และสิทธิจํานวนเขาใชงาน (Client 

Access License  CAL)  จํานวน 10 CAL 

116,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟวชั่น โซลูชั่น จํากัด 116,523.00 บริษัท ฟวชั่น โซลูชั่น จํากัด                           113,848.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.

ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ กบข.

 กําหนด

GPF(eGP)055/2562  

02/05/2562

44 จัดซื้อขอมูล Capital Economic Research 672,620.49 672,620.49 เฉพาะเจาะจง Capital Economics (Asia) Pte. Ltd. 672,620.49 Capital Economics (Asia) Pte. Ltd. 672,620.49 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ 
กบข. กําหนด

 GPF(eGP)058/2562  
14/05/2562

45 จัดจางผลิตสมุดโนตสําหรับใชในกิจกรรมใหความรู
ดานตางๆ กับสมาชิก กบข.

187,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด พริ้นท 
จํากัด

187,250.00 บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด 
พริ้นท จํากัด

187,250.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ 
กบข. กําหนด

 GPF(eGP)060/2562  
15/05/2562

46 จัดซื้อฐานขอมูลบริการขาวสาร Bloomberg 7,502,035.20 7,142,568.62 เฉพาะเจาะจง BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 7,142,568.62 BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 7,142,568.62 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ 
กบข. กําหนด

 GPF(eGP)064/2562  
21/05/2562

47 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตสํานักงาน 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)                   350,000.00 บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)                  350,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ 
กบข. กําหนด

 GPF(eGP)069/2562  
31/05/2562

48 จัดจางดําเนินการสรางสรรคและจัดทําคูมือระบบอัต
ลักษณ กบข.

481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบรนดิ คอรปอเรชัน จํากัด 481,500.00 บริษัท แบรนดิ คอรปอเรชัน จํากัด 480,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
กําหนด

GPF (eGP) 065/2562 
23/05/2019

49 จัดจางที่ปรึกษาทบทวนระบบการบริหารคาตอบแทน
และโครงสรางเงินเดือน

1,600,000.00 1,600,000.00 จางที่ปรึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จํากัด 1,600,000.00 บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) 
จํากัด

1,600,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
กําหนด

สัญญาที่ 41/2562  
08/05/2019

50 จัดเชารถยนตสวนกลาง จํานวน 2 คัน เริ่มวันที่ 6 พ.ค.-
 5 กรกฎาคม 2562

107,577.80 เฉพาะเจาะจง บรัษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 107,577.80 บรัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 107,577.80 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
กําหนด

GPF (eGP) 056/2562
3/5/2562

51 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงาน 111,862.08 เฉพาะเจาะจง บรัษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด 111,862.08 บรัษัท เอ็ม วอเตอร จํากัด 111,862.08 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
กําหนด

GPF (eGP) 067/2562
28/5/2562

52 จัดจางปรับปรุงระบบนัดหมายบริการขอมูลทางการเงิน               231,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด                   231,120.00 บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด                  231,120.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)057/2562  
09/05/2019

53 จัดจางผลิตกระเปาสําหรับงานประชุมใหญประจําป 
2562

              222,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟนิคซ เมโทรโลยี่ จํากัด                   222,560.00 บริษัท ฟนิคซ เมโทรโลยี่ จํากัด                  222,560.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)061/2562  
15/05/2019

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

ประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

54 จัดจางผูใหบริการบํารุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูล 
Oracle

              259,761.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออราเคิล คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จํากัด

                  259,761.47 บริษัท ออราเคิล คอรปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) จํากัด

                 259,761.47 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)062/2562  
15/05/2020

55 จางผูใหบริการจัดงานสัมมนาและประชุมใหญผูแทน
สมาชิก กบข. ประจําป 2562

           1,950,000.00 e-bidding 1.บริษัท ปาปริกา จํากัด
2.บริษัท เฟมัส อินฟนิตี้ จํากัด
3.บริษัท เน็กซ เอ็กซ เอเจนซี จํากัด
4.บริษัท แอสพารากัส จํากัด

 1,944,933.65
1,844,000.00
1,939,107.00

1,740,000.00

บริษัท ปาปริกา จํากัด               1,940,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)066/2562  
23/05/2021

56 จัดซื้อpackage โทรศัพท พรอมเบอร จํานวน 20 เบอร               219,546.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น
 จํากัด

                  205,183.20 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด

                 205,183.20 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)063/2562  
16/05/2022

57 จัดซื้อสินคา Privilege เพื่อใชในกิจกรรมสงเสริม
สัมพันธและการตลาดออนไลน

              259,368.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัซซี่บีส จํากัด                   245,228.00 บริษัท บัซซี่บีส จํากัด                  245,228.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการ

GPF(eGP)068/2562 
31/05/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

1 จัดซื้ออะไหลและวัสดุสุขภัณฑ 63,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขกมลรัชดา จํากัด 62,268.65 บริษัท สุขกมลรัชดา จํากัด 62,268.65 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF (BCT) 0015/2562 
29/05/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

1 จัดซื้อระบบควบคุมการเปด-ปด ประตู (Access Control
 System) และระบบแลกบัตรผูติดตอ พรอมติดตั้ง ใน
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชซี แอดแวนเทค จํากัด 403,069.00 บริษัท เอชซี แอดแวนเทค จํากัด                  395,900.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
ตองการและเสนอราคาใน
งบประมาณและราคากลางที่ 
กบข. กําหนด

 GPF(eGP)059/2562  
14/05/2562

2 จัดจางงานเหมาบริการงานบริหารจัดการอาคารจีพีเอฟ 
วิทยุ

34,100,000.00 34,050,000.00 e-Bidding 1. บริษัท คุชแมน แอนด เวคฟลด เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเมนท จํากัด
3. บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจเมนท 
จํากัด

32,934,600.00

33,846,282.20

บริษัท คุชแมน แอนด เวคฟลด เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) จํากัด

27,541,800.00 ไดรับคะแนนรวมสูงสุด สัญญาที่ 42/2562  
22/05/2019

       50,080,480.50           42,865,229.05

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รวมทั้งสิ้น 60 รายการ

ประจําเดือน พฤษภาคม ป 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร)

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


