รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ
้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจาเดือน ธันวาคม ปี 2561 (สานักงานงาน กบข.)
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

1

จัดซื้อซองขาว จานวน 23,000 ซอง

22,149.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป
๊ จากัด

22,149.00 บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป
๊ จากัด

2

จัดจ้างผู้ให้บริการเขียนบทความจากงานสัมมนา
ESG Investing และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

42,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพับลิก้า จากัด

42,800.00 บริษัท ไทยพับลิก้า จากัด

3

78,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จากัด

78,600.00 บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จากัด

72,032.40

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเควสท์ จากัด

72,032.40 บริษัท ไทยเควสท์ จากัด

4,280.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

6

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จานวน 1
ชุด
จัดซื้อสิทธิการใช้บริการ Aspen for window
จานวน 3 User
จัดจ้างบริการ TV Monitoring ข่าวงานสัมมนา ESG
Investing
จัดจ้างบริการรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY

12,840.00

เฉพาะเจาะจง

7

จัดซื้อเครือ
่ งแบบลูกจ้างสามัญ (พนักงานขับรถ)

10,700.00 บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จากัด
4,440.00 บริษัท อะราวนด์ เดอะ เนค จากัด

8
9

จัดซื้อสิทธิสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ประจาปี 2562
จัดจ้างบริการซ่อมเครือ
่ งคอมพิวเตอร์

10

จัดซื้อพัสดุสานักงาน (อินเด็กซ์)

11

4
5

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

4,280.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

22,149.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
42,800.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
GPF 0250/2561
04/12/2018
GPF 0251/2561
04/12/2018

78,600.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
72,032.40 สามารถดาเนินการตามที่ กบข.
กาหนดได้
4,280.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ
10,700.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. กาหนด
4,440.00 สามารถดาเนินการตามที่ กบข.
กาหนดได้
53,500.00 สามารถดาเนินการตามที่ กบข.
กาหนดได้
12,572.50 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. กาหนด
9,041.50 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
18,286.30 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
19,500.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
65,954.80 สามารถจัดหาได้ตามที่ กบข.
ต้องการภายในกาหนด

GPF 0252/2561
06/12/2018
GPF 0253/2561
11/12/2018
GPF 0254/2561
13/12/2018
GPF 0255/2561
13/12/2018
GPF 0256/2561
13/12/2018
GPF 0257/2561
13/12/2018
GPF 0258/2561
14/12/2018
GPF 0259/2561
18/12/2018
GPF 0260/2561
18/12/2018
GPF 0261/2561
18/12/2018
GPF 0262/2561
19/12/2018

5,900.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ
21,400.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด
51,000.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF 0263/2561
20/12/2018
GPF 0264/2561
20/12/2018
GPF 0265/2561
21/12/2018

3,650.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. ต้องการ
22,470.00 มีสินค้าตรงตามทีก
่ าหนด

GPF 0266/2561
21/12/2018
GPF 0267/2561
24/12/2018
GPF 0268/2561
26/12/2018

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

4,440.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเซีย (ประเทศ
ไทย) จากัด
บริษัท อะราวนด์ เดอะ เนค จากัด

53,500.00

เฉพาะเจาะจง

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

53,500.00 สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

17,120.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมิรธ
์ กรุป
๊ จากัด

12,572.50 บริษัท เมิรธ
์ กรุป
๊ จากัด

9,041.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.อาร์.ที.พริน
้ ติง้ จากัด

จัดซื้อพัสดุสานักงาน (หมึกพิมพ์)

18,286.30

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟทีก้า จากัด

18,286.30 บริษัท โฟทีก้า จากัด

12

จัดซื้อรูปภาพพร้อมกรอบรูป จานวน 3 รูป

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอส เค สตูดิโอ จากัด

19,500.00 บริษัท เอส เอส เค สตูดิโอ จากัด

13

จัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
พร้อมระบบปฏิบัติการ สาหรับผู้บริหารระดับสูง

66,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี
จากัด

65,954.80 บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี
จากัด

14

จัดซื้อรถเข็นเก้าอีจ
้ ัดเลีย
้ ง

5,900.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จากัด

15

จัดจ้างทา photo booth งานปีใหม่ กบข.

21,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลิควิดแคท จากัด

16

จัดซื้อโปรแกรม EaseUS Todo Backup สาหรับ
ใช้สารองข้อมูล ทาสาเนาระบบ และกูค
้ ืนบน PC
ของสานักงาน
จัดจ้างช่างภาพงานปีใหม่ 2561

51,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด

3,650.00

เฉพาะเจาะจง

นายอนวัช เหล่ามีผล

จัดจ้างผลิตแฟ้มเอกสาร A4 สาหรับงานประชุม
บอร์ด
จัดจ้างผู้ให้บริการตัดข่าวออนไลน์ (Online News
Clipping) และแจ้งข่าวเข้าอีเมล ประจาปี 2562

22,470.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.คอนวอย โปรดักซ์

22,470.00 บริษัท คอนวอย โปรดักซ์ จากัด

96,300.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

96,300.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด

96,300.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด

จัดซื้อบริการ Applications Ookbee รายปี
สาหรับการคณะกรรมการบนเครือ
่ ง Tablets ทีค
่ รบ
กาหนด
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทาระบบแบบสอบถามใน
หัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"

97,584.00

เฉพาะเจาะจง

บมจ.เอส พี วี ไอ

87,312.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จากัด (มหาชน)

87,312.00 มีสินค้าตรงตามทีก
่ าหนด

4,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกรองทิพย์ ขาพิจิตร

17
18
19

20

21

22

1,440,000.00

1,440,000.00 เฉพาะเจาะจง

882,090.00

882,090.00 เฉพาะเจาะจง

9,041.50 บริษัท เอส.อาร์.ที.พริน
้ ติง้ จากัด

5,900.00 บริษัท ไทโย เฟอร์นิเทค จากัด
21,400.00 บริษัท ลิควิดแคท จากัด (สานักงาน
ใหญ่)
51,600.00 บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(สานักงานใหญ่)
3,650.00 นายอนวัช เหล่ามีผล

4,200.00 นางสาวกรองทิพย์ ขาพิจิตร

กรมประชาสัมพันธ์

1,440,000.00 กรมประชาสัมพันธ์

Prequin Limited

882,090.00 Prequin Limited

23

จัดจ้างผู้ให้บริการผลิตและเผยแพร่สารคดีข่าวสั้น
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจาปี 2562
จัดจ้างบริการข้อมูลลงทุน Prequin

24

จัดจ้างทีป
่ รึกษาทบทวนและประเมินค่างาน

210,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.เอออน ฮิววิด (ประเทศไทย)

205,440.00 บจ.เอออน ฮิววิด (ประเทศไทย)

25

จัดจ้างผู้รบ
ั จ้างบารุงรักษาระบบงาน My GPF Web

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จากัด

440,000.00 บริษัท คิวบ์ออฟไนน์ จากัด

4,200.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF 0269/2561
27/12/2018
GPF 0270/2561
27/12/2018

1,440,000.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF (eGP) 135/2561
25/12/2018

882,090.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF (eGP) 149/2561
27/12/2018

205,440.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ
423,720.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF (eGP) 124/2561
7/12/2018
GPF (eGP) 122/2561
7/12/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ
้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจาเดือน ธันวาคม ปี 2561 (สานักงานงาน กบข.)
ที่
26

งานจัดซื้อจัดจ้าง

205,962.16 บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด

211,860.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ
205,962.16 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
GPF (eGP) 131/2561
20/12/2018
GPF (eGP) 147/2561
27/12/2018

บจก.เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติง้
เซอร์วิส

402,224.88 บจก.เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติง้
เซอร์วิส

402,224.88 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF (eGP) 137/2561
27/12/2018

500,901.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส
จากัด

500,901.00 บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส
จากัด

500,901.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข.ต้องการ

GPF (eGP) 144/2561
27/12/2018

291,040.00

เฉพาะเจาะจง

MSCI ESG Research (UK) Limited

291,040.00 MSCI ESG Research (UK) Limited

144,064.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยเควสท์ จากัด

144,064.80 บริษัท ไทยเควสท์ จากัด

346,861.90

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ตงิ้ จากัด

346,861.90 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ตงิ้ จากัด

128,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จากัด

128,400.00 บริษัท บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จากัด

530,000.00

523,425.03 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์
แอพพลิเคชั่นส์แอนด์โปรดักส์อิน
ดาต้า โปรเซสซิ่ง(ไทยแลนด์) จากัด

523,425.03 บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์
แอพพลิเคชั่นส์แอนด์โปรดักส์อิน
ดาต้า โปรเซสซิ่ง(ไทยแลนด์) จากัด

291,040.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
144,064.80 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
346,861.90 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
128,400.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
523,425.03 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ
ลว.1/12/2018
GPF(eGP)074/2561
07/12/2018
GPF(eGP)075/2561
05/12/2561
GPF(eGP)136/2561
27/12/2561
GPF(eGP)138/2561
27/12/2561

บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จากัด

936,250.00 บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จากัด

936,250.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP)134/2561
24/12/2561

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

จัดซื้อสิทธิการใช้บริการต่อเนื่อง ระบบ iBond
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
จัดจ้างบริการบารุงรักษาเครือ
่ งปรับอากาศและ
อุปกรณ์

211,860.00

เฉพาะเจาะจง

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

211,860.00 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

205,962.16

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด

28

จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานรับโทรศัพท์
ระยะเวลา 1 ปี

430,380.62

เฉพาะเจาะจง

29

จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถประจา
ตาแหน่ง และพนักงานขับรถส่วนกลาง ระยะเวลา ๒
เดือน
จัดซื้อสมัครสมาชิก ESG Research

535,000.00

จัดซื้อบริการรับข้อมูลข่าวสาร Aspens for
Windows
จัดซื้อโครงการเปลีย
่ นและติดตัง้ หลอดไฟใน
สานักงาน
จัดจ้างบารุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus
Note
จัดจ้างผู้รบ
ั จ้างบารุงรักษาระบบงาน SAP

27

30
31
32
33
34

35

จัดจ้างสารวจความก้าวหน้าของการดาเนินการตาม
แผน Engagement ประจาปี 2561-2562

936,250.00

936,250.00 เฉพาะเจาะจง

36

จัดจ้างผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน
ประจาปี 2561
จัดจ้างผลิตสื่อ ณ จุดขายแสดงสิทธิประโยชน์
สมาชิก กบข.
จัดจ้างงานทะเบียนสมาชิก

318,967.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปาปริก้า จากัด

318,967.00 บริษัท ปาปริก้า จากัด

101,650.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัซซี่บีส์ จากัด

101,650.00 บริษัท บัซซี่บีส์ จากัด

34,668,000.00

34,668,000.00 เฉพาะเจาะจง

37
38

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม
่ ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส
เซส จากัด

34,668,000.00 บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิส
เซส จากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

318,967.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
99,510.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ
34,668,000.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 130/2561
18/12/2561
GPF(eGP)133/2561
24/12/2561
สัญญาเลขที่ 99/2561
28/12/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ
้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจาเดือน ธันวาคม ปี 2561 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์)

1

จัดซื้อเครือ
่ งเป่ามือ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

22,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุขกมลรัชดา จากัด

21,256.62 บริษัท สุขกมลรัชดา จากัด

21,256.62 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
GPF (BCT) 0054/2561
06/12/2018

2

จัดซื้อพร้อมเปลีย
่ น Magnetic Contactor 3TF 51
เครือ
่ งทาน้าเย็น(Chiller) No.3 จานวน 1 ชุด

19,800.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)
จากัด สานักงานใหญ่

15,836.00 บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)
จากัด สานักงานใหญ่

15,836.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0055/2561
13/12/2018

3

จัดซื้อถังขยะสแตนเลสกลม แบบเท้าเหยียบของ
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ จานวน 133 ถัง

65,000.00

เฉพาะเจาะจง

64,039.50 บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด

64,039.50 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
GPF (BCT) 0056/2561
กบข. ต้องการ และเสนอราคา 14/12/2018
ต่าทีส
่ ุด

4

จัดซื้อเครือ
่ งโทรสาร และเครือ
่ งพิมพ์เลเซอร์ขาวดา อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

18,000.00

เฉพาะเจาะจง

17,655.00 บริษัท เอกราช คอมพิวเตอร์ จากัด

17,601.50 เสนอราคาต่าสุด

GPF (BCT) 0057/2561
17/12/2018

5

จัดซื้อพร้อมเปลีย
่ นลูกปืนโบเวอร์เครือ
่ งส่งลมเย็น
จานวน 6 เครือ
่ ง

48,000.00

เฉพาะเจาะจง

(1) บริษัท คลีนเวิลด์ โปรดักส์
แอนด์ ซัพพลาย จากัด
(2) บริษัท เพิ่มมิตรกรุป
๊ จากัด
(3) Vertex Supply And Engineering
Co., Ltd.
(1) บจ.เอกราช คอมพิวเตอร์
(2) บจ.โฟทีก้า
(3) บจ.ออฟฟิศเวิรค
์
บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จากัด

49,648.00 บริษัท กิต ฟังก์ชั่น ออลล์ จากัด

46,438.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0058/2561
19/12/2018

6

จัดซื้อพร้อมเปลีย
่ นอะไหล่เครือ
่ งทาน้าเย็น
(Chiller) หมายเลข 2 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาว
เวอร์
จัดซื้ออะไหล่และวัสดุสุขภัณฑ์ (ครัง้ ที่ 2)

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)
จากัด สานักงานใหญ่

44,501.84 บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย)
จากัด สานักงานใหญ่

44,501.84 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. กาหนด

GPF (BCT) 0059/2561
19/12/2018

53,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จากัด

50,011.80 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จากัด

50,011.80 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0060/2561
20/12/2018

จัดจ้างปรับปรุงท่อและฐานปั๊มสูบตะกอน(Sludge
Return Pump No.2) ระบบบาบัดน้าเสีย ของ
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์
จัดซื้อแผงกัน
้ จราจรโครงเหล็กล้อเลือ
่ นพร้อมป้าย
สติกเกอร์ จานวน 6 แผง อาคารบางกอกซิตี้ ทาว
เวอร์

64,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด
(มหาชน)

63,130.00 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด
(มหาชน)

63,130.00 สามารถดาเนินการตามที่
กบข. กาหนดได้

GPF (BCT) 0061/2561
21/12/2018

52,000.00

เฉพาะเจาะจง

(1) บจ.ธีรรัตนอุตสาหกรรม
(2) บจ.เอ.เอส.พี อินดัสตรี้ แอนด์
เซลล์
(3) The 99 Trunkey Specilist Co., Ltd.

51,360.00 บริษัท ธีรรัตนอุตสาหกรรม จากัด

51,360.00 เสนอราคาต่าสุด

GPF (BCT) 0063/2561
26/12/2018

21,500.00
จัดจ้างปรับปรุงกราฟฟิคระบบตรวจจับและแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ (Fire Alarm) ของอาคารบางกอกซิตี้
ทาวเวอร์
11 จัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบาบัดน้าเสียและบ่อ
101,000.00
พักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (สูบแห้ง) ประจาปี 2561
(ครัง้ ที่ 2)
12 จัดจ้างดาเนินการทาสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลือง
675,000.00
และบารุงรักษาระบบน้าคูลลิง่ ทาวเวอร์ (แบบรวม
สินค้าสิ้นเปลือง)
* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม
่ ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

บจ.ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริง่

21,400.00 บริษัท ยูไนเต็ด ซีเคียวริตี้ เอ็นจิ
เนียริง่ จากัด

21,400.00 ให้บริการได้ตามต้องการ

GPF (BCT) 0064/2561
26/12/2018

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บลู เอ็นจิเนียริง่ เซอรืวิส จากัด

100,000.00 บริษัท บลู เอ็นจิเนียริง่ เซอรืวิส จากัด

100,000.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 129/2561
20/12/2018

บจ.เซ็นเทอไลซ์

674,100.00 บจ.เซ็นเทอไลซ์

674,100.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 141/2561
27/12/2018

ที่

7

8

9

10

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จ้าง

674,100.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ
้ งจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัตข
ิ ้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
ประจาเดือน ธันวาคม ปี 2561 (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ากาลังของระบบปรับ
อากาศ เพื่อเปลีย
่ นทดแทนอุปกรณ์เดิมทีช
่ ารุด
และสารองไว้ใช้งาน
จัดซื้อจารบี,สเปรย์ทาความสะอาด Contact ,
สเปรย์ทาความสะอาดสายพาน ,Sonax
สาหรับหล่อลืน
่ และสารองไว้ใช้งาน ของอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

99,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จากัด

98,878.06 บริษัท พรวิศวา อีเล็คทริค จากัด

98,878.06 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. ต้องการ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา
GPF (GPF) 0051/2561
03/12/2018

35,000.00

เฉพาะเจาะจง

(1) บริษัท อีคอน อินเตอร์เทรด จากัด
(2) Wise Mech 82 Corporation
Ltd.
(3 ) บริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส
จากัด

33,063.00 บริษัท อีคอน อินเตอร์เทรด จากัด

31,779.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0052/2561
04/12/2018

จัดจ้างงานสูบสิ่งปฏิกูลของบ่อบาบัดน้าเสีย (สูบ
แห้งพร้อมล้างทาความสะอาด) ในอาคารจีพีเอฟ
วิทยุ
จัดจ้างล้างทาความสะอาดบ่อพักน้าดี จานวน 3 บ่อ
ของระบบประปา ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

80,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บลู เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วิส จากัด

80,250.00 บริษัท บลู เอ็นจิเนียริง่ เซอร์วิส จากัด

78,110.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด

GPF (GPF) 0053/2561
04/12/2018

70,000.00

เฉพาะเจาะจง

75,970.00 บริษัท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

60,990.00 เสนอราคาต่าสุด

GPF (GPF) 0054/2561
07/12/2018

5

จัดซื้อถังดับเพลิงสาหรับห้อง Fire Pump และห้อง
Generator ในอาคารจีพีเอฟวิทยุ

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

(1) บจ.เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ แอนด์
คอนสตรัคชั่น
(2) บจ.บลูเอ็นจิเนียริง่ เซอร์วิส (3)
บจ.กันตพัฒน์
(4) หจก.ตรีเนตร เอ็นจิเนียริง่
บริษัท นิปปอน เคมิคอล จากัด

38,520.00 บริษัท นิปปอน เคมิคอล จากัด

38,520.00 สามารถดาเนินการได้ตามที่
กบข. กาหนด

GPF (GPF) 0055/2561
13/12/2018

6

จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงหลังคาดาดฟ้า
อาคารเอและอาคารบี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

450,000.00

เฉพาะเจาะจง

1) บริษัท สีพารวย จากัด
2) บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์
แมททีเรียล เซอร์วิส จากัด
3) บริษัท POB (ประเทศไทย) จากัด

430,321.90 บริษัท สีพารวย เพนท์ตงิ้ จากัด

430,321.90 เสนอราคาต่าสุด

GPF (GPF) 0145/2561
27/12/2018

7

จัดซื้อพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
Automatic Transfer Switch ( ATS ) ชั้น 6
อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
จัดจ้างเปลีย
่ นเมนท่อน้าดีแนวตัง้ ทีช
่ ารุดของ
ห้องน้าชาย พร้อมอุปกรณ์ ชั้น 9 ถึงชั้นดาดฟ้า
อาคาร เอ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
จัดจ้างบริหารสินทรัพย์อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

195,000.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อีเอสที โซลาร์ พร็อพเพอตี้

191,530.00 บจ.อีเอสที โซลาร์ พร็อพเพอตี้

191,530.00 สามารถดาเนินงานได้ตามที่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 126/2561
14/12/2018

185,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

187,943.39 บริษัท เอ็นไว ซิสเต็ม แอนด์
เทคโนโลยี จากัด

161,619.52 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด

GPF (eGP) 123/2561
7/12/2018

8,089,200.00

8,089,200.00 เฉพาะเจาะจง

987,075.00

987,075.00 เฉพาะเจาะจง

ที่
1

2

3

4

8

9

10

งานจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างบารุงรักษาระบบน้าคลูลงิ่ ทาวเวอร์ (แบบ
รวมสินค้าสิ้นเปลือง) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
รวมทั้งสิน
้ 60 รายการ

วงเงินงบประมาณ

53,974,294.68

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม
่ ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จากัด
บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จากัด

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

8,089,200.00 บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจ
เม้นท์ จากัด
987,075.00 บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

8,089,200.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด
987,075.00 สามารถให้บริการได้ตามที่
กบข. กาหนด
53,772,504.01

สัญญาเลขที่ 101/2561
27/12/2018
GPF (eGP) 138/2561
27/12/2018

