รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให้ขอ
้ มูลข่าวสารเกียวก ับผลการพิจารณาการจ ัดซือจ ัดจ้างของหน่วยงานของร ัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจ ัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบ ัญญ ัติขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กรกฎาคม ปี 2564 (สําน ักงาน กบข.)

ที

งานจ ัดซือจ ัดจ้าง

1

จัดจ ้างทีปรึกษาเพือออกแบบและคัดเลือกผู ้ให ้
บริการระบบงานลงทุน (Vendor Selection Advisor)
สําหรั บแผน INV2

วงเงินงบประมาณ

10,000,000.00

จัดจ ้างผู ้ให ้บริการเฝ้ าระวังภัยคุกคามด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (IT Security
Monitoring) ผ่านระบบเครือข่ายสือสารและ
อินเทอร์เน็ ต
จัดซือสิทธิการใช ้งานระบบ Office Cloud Service
(Office365) พร ้อมติดตัง
จัดจ ้างผู ้พั ฒนา GPF Coins System

1,400,000.00

จัดจ ้างปรับปรุงระบบฐานข ้อมูลเพือการวิเคราะห์ ปี
2564
จัดจ ้างปรับปรุงระบบ CRM ปี 2564 เพือเพิม
ประสิทธิภาพการสือสาร - รองรั บการแก ้กฎหมาย
จัดจ ้างออกแบบภายในห ้องเอนกประสงค์และ
พืนทีบริเวณระเบียงชัน 6 อาคารอับดุลราฮิม เพลส

450,000.00

8
9

2

3
4

5
6
7

10

11

12
13

14

15

16
17
18

19

100,000.00

ราคากลาง*

ื
วิธีซอ/จ้
าง

8,403,780.00 จ ้างทีปรึกษา
คัดเลือก

1,155,600.00 e-bidding

เฉพาะเจาะจง

1) Shoreline Consulting Pte. Ltd.
2) Alpha Financial Markets Consulting
Singapore Pte. Ltd.
3) Invartis Consulting Pte. Ltd.
4) GrowthOps Ltd.
5) InteDelta Limited
บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด
บริษัท ไซเบอร์ตรอน จํากัด

บริษัท อินดิจ ี จํากัด

ราคาทีเสนอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก

9,275,728.00 Shoreline Consulting Pte. Ltd.
9,946,552.00
9,819,040.00
9,917,600.00
8,316,000.00
1,123,500.00 บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด
1,390,000.00

99,991.50 บริษัท อินดิจ ี จํากัด

เหตุผลทีค ัดเลือกโดยส ังเขป

เลขทีและว ันทีของส ัญญา

7,700,000.00 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละสามารถ
ดําเนินงานได ้ตามที กบข.
กําหนด และได ้รับคะแนนรวม
สูงทีสุด

เลขที P36/2564

01/07/2021

1,117,080.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ และได ้คะแนน
รวมสูงทีสุด

เลขที P37/2564

02/07/2021

99,510.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ
1,797,600.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ, ได ้รับคะแนน
รวมสูงทีสุด
430,000.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ
199,000.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ
200,000.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ

PO 0180/2564

02/07/2021

เลขที P38/2564

05/07/2021

PO 0181/2564

07/07/2021

PO 0182/2564

07/07/2021

PO 0183/2564

09/07/2021

128,400.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ
50,000.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0184/2564

13/07/2021

PO 0185/2564

15/07/2021

เฉพาะเจาะจง

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

ั จํากัด
บริษัท อะไลน์โซลูชน

ั จํากัด
199,287.50 บริษัท อะไลน์ โซลูชน

210,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น.เอส.2014 เอ็นจิเนียริง จํากัด

200,000.00 บริษัท เอ็น.เอส.2014 เอ็นจิเนียริง
จํากัด

จัดจ ้างผู ้ให ้บริการบํารุงรั กษาระบบเว็บไซต์ กบข.

128,400.00

เฉพาะเจาะจง

ั จํากัด
บริษัท ดีไลท์ โซลูชน

ั จํากัด
128,400.00 บริษัท ดีไลท์ โซลูชน

จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัวในหนั งสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว ในหนั งสือพิมพ์และเว็บไซต์แนวหน ้า

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชัน มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

50,000.00 บริษัท เนชัน มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

64,200.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หนั งสือพิมพ์แนวหน ้า จํากัด

64,200.00 บริษัท หนั งสือพิมพ์แนวหน ้า จํากัด

64,200.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0186/2564

15/07/2021

จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว ในหนั งสือพิมพ์สยามรัฐ
จัดซือพืนทีประชาสัมพันธ์ในหนั งสือพิมพ์รายวัน
ข่าวหุ ้นธุรกิจ ประจําปี 2564
จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว ในหนั งสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

39,590.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามรัฐ จํากัด

39,590.00 บริษัท สยามรัฐ จํากัด

39,590.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0187/2564

15/07/2021

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จํากัด

50,000.00 บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จํากัด

15/07/2021

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

50,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

50,000.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ
50,000.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0188/2564

50,000.00

PO 0189/2564

16/07/2021

จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว ในหนั งสือพิมพ์ขา่ วสด
จัดซือพืนทีประชาสัมพันธ์ในหนั งสือประจําปี ของ
สมาคมช่างภาพข่าวสือมวลชน (ประเทศไทย)

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ข่าวสด จํากัด

50,000.00 บริษัท ข่าวสด จํากัด

50,000.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0190/2564

16/07/2021

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

สมาคมช่างภาพข่าวสือมวลชน (ประเทศไทย)

35,000.00 สมาคมช่างภาพข่าวสือมวลชน
(ประเทศไทย)

35,000.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0191/2564

16/07/2021

จัดซือพืนทีประชาสัมพันธ์ในหนั งสือพิมพ์ออนไลน์
มิตห
ิ ุ ้น ประจําปี 2564
จัดซือพืนทีประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร CEO
THAILAND ประจําปี 2564
จัดซือพืนทีถวายพระพรเนืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้า
เจ ้าอยูห
่ ัว ในหนั งสือพิมพ์มติชน
จัดซือชุดอุปกรณ์แผ่นสะท ้อนแสงแบบโค ้ง

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ มิลเลียน ลิงค์ จํากัด

50,000.00 บริษัท เดอะ มิลเลียน ลิงค์ จํากัด

16/07/2021

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จํากัด

42,800.00 บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จํากัด

PO 0193/2564

16/07/2021

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน)

50,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

50,000.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ
42,800.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ
50,000.00 สามารถให ้บริการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ

PO 0192/2564

42,800.00

PO 0195/2564

16/07/2021

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลออน อินโนเวชัน จํากัด

PO 0194/2564

16/07/2021

เลขที P40/2564

19/07/2021

PO 0196/2564

20/07/2021

20

จัดจ ้างพัฒนาโปรแกรมด ้วย Power Platform
ทดแทนระบบบน Lotus Notes

21

จัดจ ้างบริการบํารุงรักษาระบบ Lotus Notes

4,000.00
1,100,000.00

200,000.00

1,091,400.00 e-bidding

เฉพาะเจาะจง

1) บริษัท โทร่า เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด
2) บริษัท อินดิจ ี จํากัด

ั จํากัด
บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชนส์

1,797,600.00 บริษัท ดิจโิ อ (ประเทศไทย) จํากัด
2,032,732.50
1,799,980.75
430,000.00 บริษัท ฟูลจอยน์ จํากัด

ราคาทีค ัดเลือก

1. บริษัท ดิจโิ อ (ประเทศไทย) จํากัด
2. บริษัท ดีพบล็อค จํากัด
ั จํากัด
3. บริษัท อะไลน์ โซลูชน
บริษัท ฟูลจอยน์ จํากัด

2,000,000.00

1,797,600.00 คัดเลือก

ผูเ้ สนอราคา

3,700.00 บริษัท ไลออน อินโนเวชัน จํากัด
1,091,149.00 บริษัท โทร่า เอเชีย (ประเทศไทย)
จํากัด
1,100,000.00
ั
192,283.28 บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชนส์
จํากัด

3,650.01 สามารถให ้บริการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ
1,080,000.00 มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละสามารถ
ดําเนินงานได ้ครบถ ้วนถูกต ้อง
ตรงตามทีกําหนดและเสนอ
ราคาตําสุด
192,283.28 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให้ขอ
้ มูลข่าวสารเกียวก ับผลการพิจารณาการจ ัดซือจ ัดจ้างของหน่วยงานของร ัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจ ัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบ ัญญ ัติขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กรกฎาคม ปี 2564 (สําน ักงาน กบข.)

ที

งานจ ัดซือจ ัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง*

ื
วิธีซอ/จ้
าง

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก

เหตุผลทีค ัดเลือกโดยส ังเขป

เลขทีและว ันทีของส ัญญา

24

จัดซือชุดตรวจแบบ Rapid Antigen Test Kit

29,532.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีสําราญเทรเวล จํากัด

29,532.00 บริษัท ศรีสําราญเทรเวล จํากัด
(สํานั กงานใหญ๋)

25

จัดซือบริการต่ออายุการใช ้งานลิขสิทธิโปรแกรม
SPSS

34,668.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จํากัด

34,668.00 บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จํากัด

26

จัดจ ้างผู ้ให ้บริการทดสอบการตอบสนองของ
พนั กงานด ้วยการจําลองสถานการณ์การโจมตีภัย
คุกคามไซเบอร์ (Cyber Drill)
จัดจ ้างบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP
Telephony System) ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จ ้างพัฒนา My GPF Website ปี 2564

283,550.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนั ล เซ็นเตอร์ จํากัด

283,550.00 บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนั ล เซ็นเตอร์
จํากัด

283,550.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0200/2564

30/07/2021

343,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แจ๊ดส์คอม จํากัด

267,500.00 บริษัท แจ๊ดส์คอม จํากัด

267,500.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0201/2564

30/07/2021

1,740,000.00 บริษัท ดิจโิ ทโปลิส จํากัด
1,712,000.00

1,695,950.00 สามารถยืนข ้อเสนอได ้อย่าง
ถูกต ้องครบถ ้วนและเสนอราคา
ตําทีสุด

27

28

1,800,000.00

1,800,000.00

1,775,665.00 คัดเลือก

1,775,665.00 คัดเลือก

ั จํากัด
1. บริษัท อะไลน์ โซลูชน
2. บริษัท ดิจโิ ทโปลิส จํากัด

ั จํากัด
บริษัท อะไลน์ โซลูชน
บริษัท ดิจโิ ทโปลิส จํากัด

4,494.00 บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชันแนล
จํากัด
1,740,000.00 บริษัท ดิจโิ ทโปลิส จํากัด (สํานั กงาน
1,712,000.00 ใหญ่)

ราคาทีค ัดเลือก

23

4,494.00

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

ราคาทีเสนอ

จัดจ ้างซ่อมแซมเปลียนอะไหล่เครืองเจาะกระดาษ
ไฟฟ้ า
จัดจ ้างพัฒนา My GPF Website ปี 2564

22

เฉพาะเจาะจง

ผูเ้ สนอราคา

4,494.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องกร
1,695,950.00 สามารถยืนข ้อเสนอได ้อย่าง
ถูกต ้องครบถ ้วนและเสนอราคา
ตําทีสุด
29,532.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0197/2564

21/07/2021

เลขที P41/2564

29/07/2021

PO 0198/2564

29/07/2021

34,668.00 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO 0199/2564

29/07/2021

เลขที P41/2564

29/07/2021

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซือจัดจ ้างทีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให้ขอ
้ มูลข่าวสารเกียวก ับผลการพิจารณาการจ ัดซือจ ัดจ้างของหน่วยงานของร ัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจ ัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบ ัญญ ัติขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กรกฎาคม ปี 2564 (อาคารบางกอกซิต ี ทาวเวอร์)

ที

งานจ ัดซือจ ัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง*

ื
วิธีซอ/จ้
าง

ผูเ้ สนอราคา

130,000.00

เฉพาะเจาะจง

ั ออลล์ จํากัด
บริษัท กิต ฟั งก์ชน

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอ็น.อิเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย
จํากัด

จัดจ ้างบํารุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู ้สาขาอัตโนมัต ิ
(PABX) อาคารบางกอกซิต ี ทาวเวอร์

103,000.00

เฉพาะเจาะจง

จัดเช่าเครืองใช ้สํานั กงานและอุปกรณ์ (เครืองถ่าย
เอกสาร) อาคารบางกอกซิต ี ทาวเวอร์

170,000.00

เฉพาะเจาะจง

1

จัดซือพร ้อมติดตังขดท่อทองแดง (Cooling Coil)
ถาดนํ าทิง AHU M-2 จํานวน 1 ชุด อาคารบางกอก
ซิต ี ทาวเวอร์

2

จัดซือพัดลมดูดอากาศชนิดติดผนั งพร ้อมติดตัง
จํานวน 2 ชุด ของอาคารบางกอกซิต ี ทาวเวอร์

3

4

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซือจัดจ ้างทีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ราคาทีเสนอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก

ั ออลล์ จํากัด
125,409.35 บริษัท กิต ฟั งก์ชน

ราคาทีค ัดเลือก

เหตุผลทีค ัดเลือกโดยส ังเขป

เลขทีและว ันทีของส ัญญา

125,409.35 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO (BCT)
0021/2564

19,741.50 บริษัท เอส เอ็น.อิเล็คทริค แอนด์
ซัพพลาย จํากัด

19,741.50 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO (BCT)
0022/2564

13/07/2021

บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริง จํากัด

102,720.00 บริษัท ไอแซค เอ็นจิเนียริง จํากัด

102,720.00 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข. ต ้องการ และเป็ น
เจ ้าของผลิตภัณฑ์

PO (BCT)
0023/2564

20/07/2021

บริษัท ฟูจฟ
ิ ิ ลม
์ บิสซิเนส อินโนเวชัน
(ประเทศไทย) จํากัด

169,200.00 บริษัท ฟูจฟ
ิ ิ ลม
์ บิสซิเนส อินโนเวชัน
(ประเทศไทย) จํากัด

164,619.07 สามารถดําเนินงานได ้ตามที
กบข. ต ้องการ

PO (BCT)
0024/2564

29/07/2021

02/07/2021

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือง กําหนดให้ขอ
้ มูลข่าวสารเกียวก ับผลการพิจารณาการจ ัดซือจ ัดจ้างของหน่วยงานของร ัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจ ัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบ ัญญ ัติขอ
้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กรกฎาคม ปี 2564 (อาคารจีพเี อฟ วิทยุ)

ที

งานจ ัดซือจ ัดจ้าง

1

จัดซือสายพาน สําหรั บเปลียนและสํารองไว ้ใช ้งาน
ของอุปกรณ์เครืองจักรในอาคาร จีพเี อฟ วิทยุ

2

จัดซือวัสดุอป
ุ กรณ์ไฟฟ้ า สําหรั บแก ้ไขงานในพืนที
ส่วนกลางและสํารองไว ้ใช ้งานในอาคารจีพเี อฟ วิทยุ
รวมทงสิ
ั น 34 รายการ

วงเงินงบประมาณ

ื
วิธีซอ/จ้
าง

ผูเ้ สนอราคา

38,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มนู ฮับ อินดัสเตรียล จํากัด

110,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จํากัด

21,140,984.00

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซือจัดจ ้างทีมีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ราคากลาง*

ราคาทีเสนอ

ผูไ้ ด้ร ับการค ัดเลือก

27,999.76 บริษัท มนู ฮับ อินดัสเตรียล จํากัด

109,011.60 บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จํากัด

ราคาทีค ัดเลือก

เหตุผลทีค ัดเลือกโดยส ังเขป

27,999.76 สามารถให ้บริการได ้ตรงตามที
กบข. กําหนด
109,011.60 สามารถดําเนินการได ้ตามที
กบข.ต ้องการ
17,990,258.57

เลขทีและว ันทีของส ัญญา
PO (GPF)
0022/2564

21/07/2021

PO (GPF)
0023/2564

22/07/2021

