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

สัญญา

1 จัดจ้างบรกิารขนส่งอุปกรณ์ส าหรบังานสัญจร

ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

                1,712.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอช.ดับบลิว.ลอจิสติกส์ จ ากัด                    1,712.00 บรษัิท เอช.ดับบลิว.ลอจิสติกส์ จ ากัด                   1,712.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข.ก าหนด

GPF 0227/2561 

01/11/2018
2 จัดจ้างบรกิาร TV Monitoring ข่าว กบข. จัดตัง้ 

ESG Focused Portfolio

                6,420.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อินโฟเควสท์ จ ากัด                    6,420.00 บรษัิท อินโฟเควสท์ จ ากัด                   6,420.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0228/2561 

06/11/2018
3 จัดซื้อ LED Smart TV               61,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สินสยาม พลัส จ ากัด                  61,900.00 บรษัิท สินสยามพลัส จ ากัด                 60,500.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0229/2561 

07/11/2018
4 จัดจ้างผลิตสายคล้องคอส าหรบังาน สัมมนา 

Thai-GPF, OECD, World Bank Group, PRI and 

UNDP Joint conference  ESG 

Investing“Returns Enhancing or Sacrificing? 

How to make it work?”

              15,247.50 เฉพาะเจาะจง บรษัิท การด์ครเีอชั่น จ ากัด                  15,247.50 บรษัิท การด์ครเีอชั่น จ ากัด                 15,247.50 สามารถด าเนินการตามที ่กบข.

 ก าหนดได้

GPF 0230/2561 

09/11/2018

5 จัดจ้างฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรือ่ง Cloud 

Computing & CyberSecurity Awareness

              30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอซีอินโฟเทค จ ากัด                  30,000.00 บรษัิท เอซีอินโฟเทค จ ากัด                 30,000.00 สามารถด าเนินการตามที ่กบข.

 ก าหนดได้

GPF 0231/2561 

09/11/2018

6 จัดจ้างผลิตเก้าอีจ้ัดเลีย้ง จ านวน 100 ตัว               89,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทโย เฟอรนิ์เทค จ ากัด                  85,000.00 บรษัิท ไทโย เฟอรนิ์เทค จ ากัด                 85,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0232/2561 

09/11/2018
7 จัดจ้างวิทยากรด าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากร เรือ่ง Artificial intelligence (AI)

              10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ บุญช่วย                  10,000.00 นายชาญวิทย์ บุญช่วย                 10,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0233/2561 

09/11/2018

8 จัดจ้างเดินสายระบบไฟฟ้าทีห่้องโสฬสชั้น 4               48,257.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมคคานิคอล 24 จ ากัด                  48,257.00 บรษัิท เมคคานิคอล 24 จ ากัด                 47,080.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0234/2561 

09/11/2018
9 จัดซื้อ package pro ของระบบ Mentimiter                 9,890.84 เฉพาะเจาะจง Mentimeter AB                    9,895.05 Mentimeter AB                   9,895.05 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0235/2561 

09/11/2018
10 ขออนุมัติจ้างผลิตโล่ส าหรบังานสัมมนา ESG 

Investing“Returns Enhancing or Sacrificing? 

How to make it work?”

              17,120.00 เฉพาะเจาะจง บจ. มิลาโน ทรอฟี้                  17,120.00 บรษัิท มิลาโน ทรอฟี ้จ ากัด                 17,120.00 มีสินค้าตรงตามต้องการ GPF 0236/2561 

12/11/2018

11 จัดซื้อโทรศัพท์เคลือ่นทีข่องผู้บรหิาร จ านวน 1 

เครือ่ง

              25,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทร ูดิสทรบิิวชั่น แอนด์เซลล์ 

จ ากัด

                 49,900.00 บรษัิท ทร ูดิสทรบิิวชั่น แอนด์เซลล์ 

จ ากัด

                49,900.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0222/2561 

14/11/2018
12 จัดจ้างซ่อมทีวียีห่้อ PHILIPS LCD รุน่ 42PF9831                 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอช-เทค เพาเวอร์                    5,350.00 บรษัิท เอช-เทค เพาเวอร ์จ ากัด                   4,922.00 ให้บรกิารตามทีก่ าหนด GPF 0237/2561 

15/11/2018
13 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในนิตยสาร The 

Thailanders

              29,211.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟาโวร ีมีเดีย อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากัด

                 29,211.00 บรษัิท ฟาโวร ีมีเดีย อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากัด

                29,211.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0238/2561 

16/11/2018
14 จัดจ้างผู้ให้บรกิารเชิญสื่อมวลชนเข้ารว่มงาน

สัมมนา ESG Investing และออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์

              85,600.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลัคกีส้ตาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด                  86,500.00 บรษัิท ลัคกีส้ตาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด                 85,600.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0239/2561 

19/11/2018

15 จัดจ้างส านักงานกฎหมายภายนอกเพื่อด าเนินคดี

ทางแพ่งกับสมาชิก กบข. รวม 2 ราย

              99,510.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จัสติค อินเตอร ์ลอว์ กรุป๊ จ ากัด                  99,510.00 บรษัิท จัสติค อินเตอร ์ลอว์ กรุป๊ จ ากัด                 99,510.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0240/2561 

22/11/2018

16 จัดจ้างล่ามส าหรบังานสัมมนา ESG Investing               30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์นิภา อุสุภานนท์                  30,000.00 นางสาวพิมพ์นิภา อุสุภานนท์                 30,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนดได้

GPF 0241/2561 

23/11/2018
17 จัดจ้างบรกิารซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์               17,120.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                  17,120.00 บรษัิท เมิรธ์ กรุป๊ จ ากัด                 17,120.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF 0242/2561 

23/11/2018
18 จัดจ้างท างานศิลป์ของชุดหนังสือคูม่ือความรูท้าง

การเงินภายใต้ลิขสิทธิต์ลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.)

              42,800.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บุญศิรกิารพิมพ์ จ ากัด                  42,800.00 บรษัิท บุญศิรกิารพิมพ์ จ ากัด                 42,800.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0243/2561 

27/11/2018

19 จัดจ้างติดตัง้ระบบโสตทัศนูปกรณ์               85,557.20 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอรวิ์ส จ ากัด

                 84,487.20 บรษัิท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 

แอนด์ เซอรวิ์ส จ ากัด

                84,487.20 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0244/2561 

27/11/2018
20 จัดซื้อบรกิาร LEI (Legal Identity Identifier)                 3,500.00 เฉพาะเจาะจง FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY                    3,500.00 FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY                   3,500.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0245/2561 

29/11/2018
21 จัดซื้อบรกิารสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน               32,100.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน                  32,100.00 สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน                 32,100.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0246/2561 

29/11/2018
22 จัดซื้อชุด Drum Photo Conductor                 3,162.92 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โฟทีก้า จ ากัด                    3,162.92 บรษัิท โฟทีก้า จ ากัด                   3,055.92 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ต้ดงการ

GPF 0247/2561 

29/11/2018
23 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฎจ

 9673 เข้าเช็คระยะทางตามก าหนดเวลา

              38,279.41 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราวินเซอร ์จ ากัด                  38,279.41 บรษัิท พาราวินเซอร ์จ ากัด                 38,279.41 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0248/2561 

29/11/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

24 จัดซื้อบรกิารสมาชิก UNPRI               98,911.93 เฉพาะเจาะจง PRI Association                  98,911.93 PRI Association                 98,911.93 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0249/2561 

30/11/2018
25 จัดซื้อข้อมูลบรกิาร THSI Index             115,560.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย                 115,560.00 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย                115,560.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 0072/2561 

26/11/2018

26 จัดจ้างผู้ด าเนินการจัดงานสัมมนา ESG Investing 496,576.30 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด 496,576.30 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด 496,576.30 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 113/2561  

15/11/2018

27 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสรมิสรา้งความรูท้าง

การเงินให้กับสมาชิก กบข.

356,310.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมจิกเพรส จ ากัด 356,310.00 บรษัิท เมจิกเพรส จ ากัด 356,310.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP)  102/2561 

5/11/2018

28 จัดซื้อของช ารว่ย : ทีช่ารต์ไรส้าย             611,697.60 611,697.60  ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิสเทิน เวนิส

2. ทีเจ โมบายล์ แอนด์ พีซี

 535,000.00 

 577,714.40

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิสเทิน เวนิส 535,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

สัญญา 89/2561:

12/11/2561

29 จัดจ้างโครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อการเปลีย่นแปลงของบรกิาร กบข.

            500,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เคเวอร ์เวย์ จ ากัด 320,000.00 บรษัิท เคเวอร ์เวย์ จ ากัด 319,000.00              สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF(eGP)115/2561

23/11/2561

30 จัดซื้อระบบการจองเวลานัดหมาย (Booking 

System)

            150,000.00            150,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด                 133,750.00 บรษัิท เรดดีแ้พลนเน็ต จ ากัด                133,750.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 118/2561 

15/11/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดจ้างผู้ตรวจสอบอาคารด าเนินการตรวจสอบ

อาคารประจ าปี 2561 (ตรวจสอบย่อย) ของอาคาร

บางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

              26,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรฟ์อรม์แมกซ์ บิวดิง้ เซอร์

วิซ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                 25,680.00 บรษัิท เพอรฟ์อรม์แมกซ์ บิวดิง้ เซอร์

วิซ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                25,680.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (BCT)0048/2561 

01/11/2018

2 จัดซื้อสายพานส าหรบัเปลีย่นงานระบบปรบัอากาศ

 และแอรโ์รเทป ประจ าปี 2561

              66,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด์ ซันส์ 

จ ากัด

                 66,381.73 บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด์ ซันส์ 

จ ากัด

                65,878.83 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0049/2561 

06/11/2018

3 จัดจ้างติดตัง้สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบ Fire 

Alarm กับประตูกระจกบานเลือ่นอัตโนมัติ ฝ่ังถ.น

ราธิวาสราชนครนิทร ์ 

   ของอาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

              32,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เกรท ซัคเซซ เทรดดิง้ จ ากัด                  31,030.00 บรษัิท เกรท ซัคเซซ เทรดดิง้ จ ากัด                 31,030.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0050/2561 

09/11/2018

4 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบน้ าเย็น (Chilled Water 

Pump) (R) No.1

              42,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์จ ากัด                  41,730.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์จ ากัด                 41,730.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0051/2561 

09/11/2018

5 จัดจ้างปรบัปรงุห้องพักคนขับรถบรเิวณลานจอดชั้น

 P1A

              65,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) หจ.ซี.พี. เอลลิเวเตอร ์

(2) หจ.ทองทรพัย์ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์

 เซอรวิ์ส 

(3) บจ.ไทรแองเกิล ไอเอ

                 64,200.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซ.ีพี. เอลลิเวเตอร์                 62,462.26 เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0052/2561 

09/11/2018

6 จัดซื้ออะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (ครัง้ที ่2)               59,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แสงศรปีทุมซัพพลาย จ ากัด                  58,432.70 บรษัิท แสงศรปีทุมซัพพลาย จ ากัด                 57,966.18 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0053/2561 

26/11/2018

7 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้ขดท่อทองแดง (Cooling Coil) 

และถาดน้ าทิง้ของเครือ่งส่งลมเย็ม (AHU-G-4) 

ระบบปรบัอากาศชั้น G

            199,800.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.แม็คเอนเนอยี อีดวลูชั่น

(2) บจ.อรณุสววัสดิ ์เอ๊กซเพลส 

(3) Trukooling Advance

 171,200

246,100

237,540

บจ.แม็คเอนเนอยี อีดวลูชั่น                171,200.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (eGP) 121/2561 

28/11/2018

8 จัดซื้ออุปกรณ์ เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้า Circuit 

Breaker (Molded Case Switch) (เพื่อส ารองใช้

งาน) ตูค้วบคุมเครือ่งท าน้ าเย็น

(CHILLER) หมายเลข 1 - 4 อาคารบางกอกซิตี ้

ทาวเวอร์

            148,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อีเอสที โซลาร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

จ ากัด

                145,520.00 บรษัิท อีเอสที โซลาร ์พรอ็พเพอรต์ี ้

จ ากัด

               145,520.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (eGP) 118/2561

27/11/2018

9 จัดจ้างงานปรบัตัง้สลิงกระจกผนังของอาคาร

บรเิวณโถงล็อบบี้ชั้น G-๒ ด้านถนนนราธิวาสและ

ด้านสาทรใต้อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์

         1,700,000.00 1,603,751.38 คัดเลือก บรษัิท โฟตีโ้ฟ บิลดิง้ ไลน์ จ ากัด              1,794,300.00 บรษัิท โฟตีโ้ฟ บิลดิง้ ไลน์ จ ากัด             1,594,300.00 เน่ืองจากเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ

เพียงรายเดียว

สัญญาเลขที ่92/2561

26/11/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดจ้างซ่อมเปลีย่นท่อน้ าเสียทีร่ัว่ซึมของโถ

ปัสสาวะห้องน้ าชาย  ชั้น 2 อาคาร เอ ในอาคารจีพี

เอฟ วิทยุ

              42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาภรณ์ แสนสาคร                  38,400.00 นางสาวประภาภรณ์ แสนสาคร                 38,400.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ต้องการ,ราคาต่ าสุด

GPF (GPF) 0046/2561 

12/11/2018

2 จัดจ้างเปลีย่นอุปกรณ์ทีช่ ารดุและเสื่อมสภาพของ 

Transfer Pump No.1,2A และ No.1B ของระบบ

ประปาหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

              45,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์

จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

(2) บรษัิท เอกศรา ซัพพลายเซอรวิ์ส

 จ ากัด 

(3) บรษัิท ภัทรชัย ยูทิลิตี ้เซอรวิ์ส 

จ ากัด

                 48,150.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์

จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                40,125.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ก าหนด และเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (GPF) 0047/2561 

22/11/2018

3 จัดจ้างเปลีย่นอุปกรณ์ประตู Auto door อาคารเอที่

ช ารดุ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

              15,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท จีจีดี ออโตเมติก คอรส์ จ ากัด                  14,445.00 บรษัิท ทีจีดี ออโตเมติก ดอรส์ จ ากัด                 14,445.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่

กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0048/2561 

22/11/2018

4 จัดซื้อ  DVR และ Harddisk ระบบ CCTV  อาคาร

จีพีเอฟ วิทยุ

            100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์จ ากัด                  93,946.00 บรษัิท เอกราช คอมพิวเตอร ์จ ากัด                 93,946.00 สามารถด าเนินการจัดหาได้

ตามที ่กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0049/2561 

23/11/2018

5 จัดจ้างงานขุดลอกและท าความสะอาดพรอ้ม

เปลีย่นฝาท่อทีช่ ารดุของท่อระบายน้ ารอบอาคารจี

พีเอฟ วิทยุ

              60,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ 

คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                 53,500.00 บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ 

คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                53,500.00 สามรถด าเนินการตามที ่กบข. 

ก าหนดได้

GPF (GPF) 0050/2561 

26/11/2018

6 จัดจ้างซ่อมและแก้ไขตูค้อนโทรลพรอ้มอุปกรณ์

ของบ่อน้ าพุ บรเิวณจุดรบัส่ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

            138,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร ์

จ ากัด

                138,332.81 บรษัิท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร ์

จ ากัด

               131,075.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 104/2561 

1/11/2018

7 จัดจ้างซ่อมและแก้ไขตูค้อนโทรลพรอ้มอุปกรณ์

ของบ่อน้ าพุ บรเิวณจุดรบัส่ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

            138,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร ์

จ ากัด

                138,332.81 บรษัิท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร ์

จ ากัด

               131,075.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 104/2561 

1/11/2018

8 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นอุปกรณ์ช ารดุทีเ่สื่อมสภาพของ

 Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า  อาคาร บี ใน

อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

            199,900.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศ

ไทย)

                199,876.00 บจ.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศ

ไทย)

               198,997.53 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 110/2561 

15/11/2018

9 จัดจ้างท าการประเมินสินทรพัย์อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

 ปี 2561

            246,100.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ทีเอพี แวลูเอชั่น จ ากัด 246,100.00 บรษัิท ทีเอพี แวลูเอชั่น จ ากัด 246,100.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF(eGP)117/2561

22/11/2561

       6,438,565.70          6,001,999.11

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 48 รายการ

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน พฤศจิกายน ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)


