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

1
จัดซื้อของขวัญปใหม ป 2563 (นาฬิกาเพื่อสุขภาพ 
เกรด A จํานวน 62 เรือน)

50,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มอร ฟน คอมมูนิเคชั่น (ไทยแลนด) 
จํากัด

42,780.01
บริษัท มอร ฟน คอมมูนิเคชั่น (ไทย
แลนด) จํากัด

42,780.01
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0244/2562 4/11/2019

2 จัดซื้อปากกา Ipad 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 3,400.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 3,400.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0245/2562 5/11/2019

3
จัดซื้อกลองบรรจุภัณฑสําหรับใสนาฬิกาเพื่อสุขภาพ
 จํานวน 62 ใบ

995.10 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วี เอส เอท อินเตอร 995.10 หางหุนสวนจํากัด วี เอส เอท อินเตอร 995.10
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0246/2562 6/11/2019

4 จัดจางบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 31,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) สาขา จี
เทาวเวอร พระรามเกา

30,281.00
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 
สาขา จีเทาวเวอร พระรามเกา

30,281.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0247/2562 8/11/2019

5 จัดจางบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 16,641.12 บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 16,641.12
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0248/2562 11/11/2019

6
จัดซื้อ Keyboard ยี่หอ Samsung Galaxy Tab S6 
Book Cover Keyboard จํานวน 1 รายการ สําหรับ
ผูชวยเลขาธิการ กลุมงานสมาชิกสัมพันธ

4,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจมารท โมบาย จํากัด 4,590.00 บริษัท เจมารท โมบาย จํากัด 4,590.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0249/2562 12/11/2019

7
จัดซื้ออุปกรณฮารดแวรระบบรักษาความปลอดภัย
ขอมูล HSM (Hardware Security Module) และ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ประเภทองคกร

5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 5,339.30 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 5,339.30
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0250/2562 12/11/2019

8 จัดซื้อกาแฟกลอง 7,858.08 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 7,858.08 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 7,858.08
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0251/2562 13/11/2019

9 จัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ดีนิยม เสียงและภาพ 5,400.00 ดีนิยม เสียงและภาพ 5,400.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0252/2562 13/11/2019

10
จัดซื้อชุดฉากกั้นโตะทํางานและอุปกรณพรอมรื้อยาย
และติดตั้ง

63,784.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 63,784.84 บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 63,784.84
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0253/2562 13/11/2019

11
จัดจางรื้อถอนและประกอบติดตั้งเดินสายระบบไฟฟา
และระบบ LAN

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน ปานกลาง 6,500.00 นายอนุวัฒน ปานกลาง 6,500.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0254/2562 13/11/2019

12 จัดซื้อกระดานไวทบอรด ขนาด 120*240 ซม. 3,210.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟสท แฮนดิคราฟท เทรดดิ้ง 3,210.00
หางหุนสวนจํากัด เฟสท แฮนดิคราฟท 
เทรดดิ้ง

3,210.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0255/2562 13/11/2019

13
จัดซื้อบริการเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ Hogan 
แบบ Online

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 38,520.00
บริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร 
จํากัด

38,520.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0256/2562 22/11/2019

14 จัดจางรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด

2,675.00
บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,675.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0257/2562 25/11/2019

15 จัดจางรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 3,210.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) 
จํากัด

2,140.00
บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,140.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0258/2562 27/11/2019

16 จัดซื้อฉากกั้นทางเดิน 14,616.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรคติกา จํากัด 14,616.20 บริษัท แพรคติกา จํากัด 14,616.20
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0259/2562 27/11/2019

17
จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกสประเภทองคกร 
Enterprise Certificate อายุ 1 ป

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0260/2562 28/11/2019

18
จัดซื้อบริการรหัสผูลงทุน LEI (Legal Identity 
Identifier)

3,210.00 เฉพาะเจาะจง Business Entity Data B.V. 3,210.00 Business Entity Data B.V. 3,210.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF 0262/2562 29/11/2019

19
จัดจางสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกตอการ
เปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. ป 2562

500,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 465,000.00 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 450,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)120/2562 7/11/2019

20
จัดซื้อขอมูลบริการ THSI Index 
(ระหวางวันที่ 1/1/2020-31/12/2020)

115,560.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 115,560.00 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 115,560.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)137/2562 25/11/2019

21
จัดซื้อการใชบริการตอเนื่อง ระบบ iBond ของ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
(ระหวางวันที่ 1/1/2020-31/12/2020)

211,860.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 211,860.00 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 211,860.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)134/2562 25/11/2019

22
จัดจางบํารุงรักษาระบบงาน myHR ระยะเวลาสัญญา 
1 ป

256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มายเอชอาร จํากัด 256,800.00 บริษัท มายเอชอาร จํากัด 256,800.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)121/2562 6/11/2019

23 จัดซื้อของขวัญปใหม ป 2563 (กลองติดรถยนต) 250,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเพ็ญศรี เกษมวิโรจน และ คุณมีชัย สรรพโส 232,800.00
คุณเพ็ญศรี เกษมวิโรจน และ คุณมีชัย 
สรรพโส

232,800.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)124/2562 5/11/2019

24
จัดจางพัฒนา End-to-End Service on Mobile 
Application ป 2562

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคดเกียร จํากัด 448,758.00 บริษัท โคดเกียร จํากัด 445,120.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)126/2562 12/11/2019

25
จัดซื้อสิทธิการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศตราสาร
หนี้

428,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 428,000.00 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 428,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)136/2562 25/11/2019

26
จัดซื้อของขวัญปใหมประจําป 2563 (นาฬิกาดิจิตอล
กลองไม Wooden Alarm Clock)

266,386.68             เฉพาะเจาะจง บริษัท มีไฟแม็กซ จํากัด 266,386.68                 บริษัท มีไฟแม็กซ จํากัด 266,386.68                
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)122/2562 4/11/2019

27
จัดจางบริการระบบจองเวลานัดหมาย (Booking 
System

144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด 144,450.00                 บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด 144,450.00                
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)128/2562 12/11/2019

28 จัดจางบริการรับฝากสื่อบันทึกขอมูลทางคอมพิวเตอร 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) จํากัด 117,405.75                 
บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) 
จํากัด

117,405.75                
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)127/2562 12/11/2019

29
จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจางบน 
Lotus Notes

128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00                 
บริษัท ไอออน เมานเทน (ประเทศไทย) 
จํากัด

128,400.00                
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)138/2562 25/11/2019

30
จัดจางบํารุงรักษาระบบ My GPF โปรแกรม My GPF
 Web

440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 440,000.00 บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 440,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. กําหนด

GPF (eGP)125/2562 5/11/2019

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

ประจําเดือน พฤศจิกายน ป 2562  (สํานักงาน กบข.)

เลขที่และวันที่ของสัญญา



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

31 จัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรโปรแกรม Tenable.io 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน) 385,200.00 บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน) 374,500.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. กําหนด

GPF (eGP)129/2562 13/11/2019

32 จัดซื้อของขวัญปใหม ป 2563 เกรด VIP 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.อี.ดับบลิว แมนเนจเมนท จํากัด 210,000.00 บริษัท เจ.อี.ดับบลิว แมนเนจเมนท จํากัด 210,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. กําหนด

GPF (eGP)133/2562 21/11/2019

33
จัดจางผูใหบริการเครื่องมือติดตามขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับ กบข. ทางสื่อสังคมออนไลน (Social 
Listening)

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จํากัด 190,032.00 บริษัท คอมพิวเตอรโลจี จํากัด 190,032.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)131/2562 15/11/2019

34 จัดซื้อบริการสมาชิก ESG Research 287,616.00 เฉพาะเจาะจง MSCI ESG Research (UK) Limited 287,616.00 MSCI ESG Research (UK) Limited 287,616.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

บันทึกขอตกลง 
ESCM_00249639.0

11/11/2019

35
จัดซื้อการใชบริการระบบวัดและบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน iRisk 
(ระหวางวันที่ 17/11/2019-16/11/2021)

1,070,000.00 1,070,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 1,070,000.00 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 1,070,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

สัญญาเลขที่ iRisk 
001/2562

15/11/2019

36
จัดซื้อสิทธิ์การใชงานระบบบริหารจัดการปริมาณ
การจราจรและการสงผานขอมูลเครือขายอินเตอรเน็ต 
(Bandwidth Management) พรอมการบํารุงรักษา

1,337,500.00 1,040,040.00 คัดเลือก
1. บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด
2. บริษัท อาร วี คอนเน็กซ จํากัด

910,035.00
973,058.00

บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด 907,500.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการและไดรับคะแนน
สูงสุด

สัญญาเลขที่ 93/2562 19/11/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

1
จัดจาง Overhaul Bearing หอผึ่งเย็น หมายเลข 3 
(Blower ชุดที่ 1)

40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 39,590.00 บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 39,590.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0039/2562 7/11/2019

2 จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน 3 ชุด 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟแอนดซาวด ดาตาซิสเท็มส จํากัด 16,852.50
บริษัท เซฟแอนดซาวด ดาตา ซิสเท็มส 
จํากัด

16,852.50
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0040/2562 11/11/2019

3
จัดจาง Overhaul เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 ชุด ( Cold
 Water Pump No.4, Chilled Water Pump Return 
No.2)

86,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 84,530.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 84,530.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0041/2562 11/11/2019

4
จัดจางผุตรวจสอบอาคารดําเนินการตรวจสอบอาคาร
ประจําป 2562(ตรวจสอบยอย).

26,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เพอรฟอรมแมกซ บิวดิ้ง เซอรวิซ จํากัด
 (สํานักงานใหญ)

25,680.00
บริษัท เพอรฟอรมแมกซ บิวดิ้ง เซอรวิซ
 จํากัด (สํานักงานใหญ)

25,680.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0042/2562 12/11/2019

5
จัดซื้อพรอมติดตั้งโทรทัศนสียี่หอซัมซุง ขนาด 65 นิ้ว
 จํานวน 1 เครื่อง บริเวณล็อบบี้ชั้น G

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชยากร เดคคอร แอนด ดีไซน จํากัด 85,641.73
บริษัท ชยากร เดคคอร แอนด ดีไซน 
จํากัด

85,641.73
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0043/2562 13/11/2019

6
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ สําหรับติดตั้งหอง
จัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 4 ถัง ขออาคาร
บางกอกซิตี้ ทาวเวอร

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จํากัด 14,637.60 บริษัท นิปปอนเคมิคอล จํากัด 13,824.40
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0044/2562 19/11/2019

7 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 1 ชุด 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด 57,900.00 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด 57,900.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0045/2562 20/11/2019

8
จัดซื้อเครื่องมือฝายวิศวกรรม ของอาคารบางกอกซิตี้
 ทาวเวอร

16,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอ็น.อิเล็กทริค แอนด ซัพพลาย 
จํากัด

14,883.70
บริษัท เอส เอ็น.อิเล็คทริค แอนด ซัพ
พลาย จํากัด

14,883.70
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0046/2562 27/11/2019

9
จัดซื้อพรอมติดตั้งชุดอุปกรณระบบควบคุมประตู
อัตโนมัติ (Access Control System)

90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธิงคพอส จํากัด 89,345.00 บริษัท ธิงคพอส จํากัด 88,275.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (BCT) 0047/2562 28/11/2019

10
จัดซื้อสายพาน,Thermometer ,Pressure Gauge, 
และแอรโรเทป

180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ซันส จํากัด 179,532.09 บริษัท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ซันส จํากัด 179,532.09
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP) 132/2562 20/11/2019

11
จัดซื้อโชคฝงพื้นประตูทางเขาออกชั้น G ดาน ถ.
สาทรใต จํานวน 4 ชุด พรอมติดตั้ง

142,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเค.ล็อก เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 141,599.52
บริษัท เอ็มเค.ล็อก เซลล แอนด เซอรวิส
 จํากัด

141,599.52
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0130/2562 15/11/2019

12
จัดซื้อพรอมเปลี่ยนถายน้ํามันและไสกรองเครื่องทํา
น้ําเย็น พรอมทั้งเติมสารทําความเย็นของเครื่องทําน้ํา
เย็น (Chiller) หมายเลข 1- 5

347,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด                   347,159.36 บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด                 347,159.36
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (eGP)142/2562 5/11/2019

13
จัดจางปรับปรุงหองสุขาชายและหองสุขาหญิงชั้น
10,12,15,26,29 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

3,500,000.00 3,496,025.64 e-bidding

1. หางหุนสวนจํากัด เอ.ที.โฮมบิวดิ้ง
2. บริษัท ไอ.พี.คอนสตรัคชั่น จํากัด
3. บริษัท ไมยืนตน คอนสตรัคชั่น จํากัด
4. บริษัท กาวนํา จํากัด

3,498,482.49 บริษัท ไมยืนตน คอนสตรัคชั่น จํากัด 3,390,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ และเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 80/2562 8/11/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

เลขที่และวันที่ของสัญญา

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ประจําเดือน พฤศจิกายน ป 2562  (สํานักงาน กบข.)

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

ประจําเดือน พฤศจิกายน ป 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร)



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

1
จัดซื้อจุลินทรีย สําหรับบอบําบัดน้ําเสียและสํารองไว
ใชงาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

35,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโปรเจคท ทู ยู 32,233.22 รานโปรเจคท ทูยู 32,233.22
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0025/2562 13/11/2019

2
จัดซื้อน้ํายาลาง Coil AHU สําหรับเครื่องปรับอากาศ
และสํารองไวใชงาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวคลีน เคมีคอล จํากัด สํานักงานใหญ 47,347.50
บริษัท นิวคลีน เคมีคอล จํากัด 
สํานักงานใหญ

47,347.50
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0026/2562 25/11/2019

3
จัดจางขุดลอกและทําความสะอาดทอระบายน้ํารอบ
อาคาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุมสุวรรณปรีชา จํากัด 37,450.00 บริษัท คุมสุวรรณปรีชา จํากัด 37,450.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0027/2562 26/11/2019

4
จัดซื้อ Addressable Smoke Detector ระบบ Fire 
Alarm อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

120,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสบี ซิส 105,930.00 หางหุนสวนจํากัด เอสบี ซิส 105,930.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0135/2562 25/11/2019

5
จัดจางตรวจสอบคุณภาพอากาศและหาเชื้อลีจี
โอเนลลา ( Legionella ) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 116,469.50 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 116,469.50
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF (GPF) 0139/2562 29/11/2019

6
จัดซื้อพรอมติดตั้งหมอแปลงไฟฟา (TR) ชนิดแหง 
(Dry Type) ขนาด 2,000 kVA. 24 kV จํานวน 1 
เครื่อง ในชั้น 6 อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

2,900,000.00 2,675,000.00 e-bidding

1. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง 
จํากัด
2. บริษัท บาเนีย จํากัด
3. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด
4. บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ไซน จํากัด
5. บริษัท อีเอสที โซลาร พร็อพเพอรตี้ จํากัด

2,668,580.00  

2,398,940.00
2,546,600.00
2,334,847.00
2,568,000.00

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ไซน จํากัด 2,331,000.00
สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการและเสนอราคา
ต่ําสุด

สัญญาเลขที่ 94/2562 29/11/2019

      15,018,126.20          13,687,479.60

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน พฤศจิกายน ป 2562  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รวมทั้งสิ้น 55 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญา


