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

1 จัดจางรถตู เพื่อใชไปฏิบัติงานโครงการสัญจรภูมิภาค 
จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ และตรัง

70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ เคารพ
นายศรันย เขียงอัมพร
นายวิเชียร เจริญบูรณ

70,000.00
70,000.00
70,000.00

นายชัยยุทธ เคารพ 70,000.00 เนื่องจากผูเสนอราคาทั้ง 3 ราย 
เสนอราคาคาเชาอัตราตอวัน
เทากัน(คาเชาวันละ 2,000 บาท/
วัน/คัน) แตอัตราคาลวงเวลา
(กรณีใชรถหลังเวลา 19.00 น. 
เปนตนไป) มีราคาแตกตางกัน 
โดยรายที่ไดรับการคัดเลือกเสนอ
คาลวงเวลาต่ํากวารายอื่น

GPF 0153/2562 
02/07/2019

2 จัดซื้อบริการใชงาน Line Official Account 76,488.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) 76,488.00 บริษัท ไลน คอมพานี (ประเทศไทย) 
จํากัด

76,488.00 ใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0154/2562 
04/07/2019

3 จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมเขียนแบบ “Auto CAD”(ตอ
อายุรายป)

10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทยแลนด)
 จํากัด 
บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท รียูเนี่ยน โซลูชั่น จํากัด

10,165.00

10,165.00
10,165.00

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร 
(ไทยแลนด) จํากัด

10,165.00 ผูเสนอราคาทั้ง 3 ราย เสนอราคา
เทากัน แตคัดเลือกบริษัท ไอ.ที.
โซลูชั่น คอมพิวเตอร (ไทย
แลนด) จํากัด 
เนื่องจาก บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น 
คอมพิวเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 
เปนผูขายรายเดิมที่กบข. จัดซื้อ
ลิขสิทธิ์โปรแกรม Auto CAD 
version 2019

GPF 0155/2562 
09/07/2019

4 จัดชื้อฉากกั้นโตะทํางานและจัดจางงานระบบไฟฟา & 
Lan

79,805.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอกเวิธ จํากัด(มหาชน) 79,805.95 บริษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 79,805.95 สามารถใหบริการไดตรงตาม 
กบข.ตองการ

GPF 0156/2562 
09/07/2019

5 จัดชื้อฉากกั้นโตะทํางานและจัดจางงานระบบไฟฟา & 
Lan

81,106.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไบรท เวิรค 81,106.00 หางหุนสวนจํากัด ไบรท เวิรค 81,106.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0157/2562 
09/07/2019

6 จัดซื้อชุดธูปเทียนแพทรงเครื่อง 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร เนตรทิพย 3,100.00 นายภาสกร เนตรทิพย 3,100.00 มีสินคาตรงตามที่ตองการ GPF 0158/2562 
12/07/2019

7 จัดซื้อชุดลอขาไฟเบอรเกาอี้พนักงาน 7,499.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด สตีล เฟอรนิเจอร 
จํากัด

7,499.95 บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด สตีล 
เฟอรนิเจอร จํากัด

7,499.95 มีสินคาตรงตามที่ กบข.ตองการ GPF 0159/2562 
12/07/2019

8 จัดซื้อเสื้อเชิตสีฟา เพื่อใชในการบันทึกเทปถวายพระ
พร สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง

2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงธัญ 99 จํากัด 2,755.25 บริษัท ธงธัญ 99 จํากัด 2,755.25 มีสินคาตรงตามที่ กบข.ตองการ GPF 0160/2562 
15/07/2019

9 จัดซื้อเนคไทสําหรับบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวง

4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิงหทอง เน็คแวร จํากัด
รานยูนิโคล
รานจิมทอมปสัน

3,990.00
5,900.00

22,000.00

บริษัท สิงหทอง เน็คแวร จํากัด 3,990.00 เสนอราคาต่ําสุด GPF 0161/2562 
15/07/2019

10 จัดซื้อเข็มเจาะกระดาษ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอรเนชันแนล จํากัด 4,200.00 บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอรเนชันแนล 
จํากัด

4,200.00 มีสินคาตรงตามที่ กบข.ตองการ GPF 0163/2562 
19/07/2019

11 จัดซื้อบริการพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร CEO 
THAILAND ประจําป 2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 50,000.00 บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 50,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0162/2562 
19/07/2019

12 จัดซื้อ iPad พรอมอุปกรณมาตรฐาน 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)
ราน i-studio
บริษัท คอปเปอรไวด จํากัด (มหาชน)

18,400.00
18,400.00
18,400.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 18,400.00 เงื่อนไขการชําระเงิน 30 วัน ราย
อื่นตองชําระเงินหลังรับสินคา

GPF 0164/2562 
19/07/2019

13 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใน
หนังสือพิมพมติชน

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) 5,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0165/2562 
25/07/2019

14 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใน
หนังสือพิมพขาวสด

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวสด จํากัด 50,000.00 บริษัท ขาวสด จํากัด 50,000.00 เปนผูผลิตสื่อครบวงจร ที่ไดรับ
การยอมรับในความนาเชื่อถือ 
ดวยคุณภาพ และมาตรฐานการ
นําเสนอขาวสาร

GPF 0167/2562 
25/07/2019

15 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใน
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 50,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0166/2562 
25/07/2019

16 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวใน
หนังสือพิมพคม ชัด ลึก

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 50,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

50,000.00 เปนผูผลิตสื่อครบวงจร รวมถึงสื่อ
ออนไลนทุกมิติในเครือเนชั่น ที่
ไดรับการยอมรับในความ
นาเชื่อถือ ดวยคุณภาพ และ
มาตรฐานการนําเสนอขาวสารที่
เจาะลึก เที่ยงตรง เปนกลาง

GPF 0168/2562 
25/07/2019

17 จัดซื้อชุดสังฆทาน 20,591.00 เฉพาะเจาะจง รานถุงบุญ 20,591.00 รานถุงบุญ 20,591.00 มีสินคาตรงตามที่ตองการ GPF 0169/2562 
25/07/2019

18 จัดซื้อหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจและฐานเศรษฐกิจ
รายป

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณ บริการ(2525) จํากัด 5,200.00 บริษัท รุงโรฒณ บริการ (2525) จํากัด 5,200.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0170/2562 
26/07/2019

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

ประจําเดือน กรกฎาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

19 จัดซื้อสมารทโฟนเพื่อใชในการปฏิบัติงานสื่อสาร
สมาชิก จํานวน 1 เครือง

13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 9,230.00 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 
จํากัด

9,230.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0171/2562 
26/07/2019

20 จัดซื้อบริการพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ในหนังสือพิมพสยามรัฐ

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 กําหนด

GPF 0172/2562 
26/07/2019

21 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงใน
นิตยสารตํารวจชุมชนสัมพันธ

32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิตยสารตํารวจชุมชนสัมพันธ 30,000.00 นิตยสารตํารวจชุมชนสัมพันธ 30,000.00 เนื่องจากทางนิตยสารฯจะ
จัดพิมพถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปหลวงเปนฉบับพิเศษ

GPF 0173/2562 
26/07/2019

22 จัดซื้อบริการพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร 
CHAIRMAN Review ประจําป 2562

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีวรรณโฮลดิ้ง จํา กัด 53,500.00 บริษัท เสรีวรรณโฮลดิ้ง จํากัด 53,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0174/2562 
30/07/2019

23 จัดซื้อพื้นที่ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงใน
นิตยสารตํารวจมหาชน

32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิตยสาร ตํารวจมหาน 32,100.00 นิตยสาร ตํารวจมหาชน 32,100.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0175/2562 
30/07/2019

24 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน IBM Rational Software 
Architect Designer จํานวน 1 Licenses สําหรับใช
วิเคราะหและออกแบบระบบงาน

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 39,590.00 บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด 39,590.00 สามารถดําเนินการจัดหาไดตามที่
 กบข. ตองการ

GPF 0176/2562 
30/07/2019

25 จัดซื้อหนังสือพิมพเดลินิวส และประชาชาติธุรกิจรายป 4,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 4,996.00 บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 4,996.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0177/2562 
31/07/2019

26 จัดซื้อหนังสือพิมพไทยรัฐ และมติชนรายสัปดาห 5,345.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 4,996.00 บริษัท รุงโรฒณบริการ (2525) จํากัด 4,996.00 มีสินคาตรงตามที่กําหนด GPF 0178/2562 
31/07/2019

27 จัดจางผูใหบริการเฝาระวังภัยคุกคามดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Security Monitoring)

           2,800,000.00           2,747,760.00 คัดเลือก บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด                2,696,400.00 บริษัท ไอ-ซีเคียว จํากัด               2,650,000.00 เสนอราคารายเดียว สามารถ
ดําเนินการไดตามที่ กบข. กําหนด

เลขที่สัญญา 52/2562
15/07/2019

28 จัดจางบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณจัดเก็บขอมูลของศูนยคอมพิวเตอร

              500,000.00              498,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด                   453,680.00 บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด                  453,680.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF(eGP) 087/2562
30/07/2019

29 จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐานของ
ศูนยคอมพิวเตอร กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.)

              610,000.00              605,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด                   605,620.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 
จํากัด

                 605,620.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF(eGP) 089/2562
31/07/2019

30 จัดจางพัฒนาและบริการโปรแกรมตอบขอมูลสมาชิก
แบบอัตโนมัติ (Chatbot) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

           2,500,000.00           2,461,000.00 e-bidding 1. บริษัท ทูเฟลโลส เน็ตเวิรค แอนด ดีไซน 
จํากัด
2. บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด
3. บริษัท แน็ปจีโอ จํากัด
4. บริษัท บอทนอยคอนซัลติ้ง จํากัด
5. บริษัท โรโบลิงโก จํากัด

2,140,000.00

1,980,000.00
1,476,600.00
1,613,560.00
2,461,000.00

บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 1,950,000.00 เปนผูผานคุณสมบัติผูเสนอราคา,
สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และไดรับคะแนนสูงสุด

สัญญาเลขที่ 57/2562
24/07/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน กรกฎาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

1 จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน 5 ชุด 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมแซทวัน โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เซฟแอนดซาวด ดาตา ซิสเต็มส จํากัด
บริษัท เรียลเทค คอรปอเรชั่น จํากัด

31,244.00
31,565.00
34,507.50

บริษัท คอมแซทวัน โซลูชั่น จํากัด 31,244.00 เสนอราคาต่ําสุด และมีสินคาตรง
ตามความตองการของ กบข.

GPF (BCT) 0021/2562 
02/07/2019

2 จัดจางสูบสิ่งปฏิกูลภายในบอบําบัดน้ําเสียและบอพัก
สิ่งปฏิกูล ชั้น B3 ประจําป 2562 (ครั้งที่ 1) 

ผูชวยเลขาธิการฝายลงทุนไพรเวทอิควิตี้

67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร จํากัด 64,200.00 บริษัท โอ เอ็ม ซี อาร จํากัด 64,200.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF (BCT) 0022/2562 
02/07/2019

3 จัดจางเปลี่ยนทอน้ําทิ้ง (ทอชักโครก) ชั้น B3 ของ
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮ็ช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท บลู เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด
บริษัท เจเนอรัล เอ็นจิเนีย จํากัด

43,270.80
55,640.00
57,448.30

บริษัท แฮ็ช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 43,270.80 เสนอราคาต่ําสุด GPF (BCT) 0023/2562 
05/07/2019

4 จัดจางปรับปรุงพรอมติดตั้ง Volume Damper ทอลม
ระบบเติมอากาศ (Fresh Air) ชั้น15 ของอาคาร
บางกอกซิตี้ ทาวเวอร

25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด
บริษัท ทีเค เจเนอรัล เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไทย-ฟลล เซอรวิสเซส จํากัด

24,824.00
34,240.00
40,125.00

บริษัท กิต ฟงกชั่น ออลล จํากัด 24,824.00 เนื่องจาก มีคุณสมบัติตรงตาม
ขอบเขตงาน (TOR) ที่กําหนด 
และเสนอราคาต่ําสุด ซึ่งอยู
ภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติและราคากลางที่ กบข. 
กําหนดไว

GPF (BCT) 0024/2562 
15/07/2019

5 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 120 บาร ของ
อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ซันส จํากัด 7,918.00 บริษัท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ซันส จํากัด 7,918.00 มีสินคาตรงตามที่ กบข. ตองการ GPF (BCT) 0025/2562 
26/07/2019

6 จัดซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และใบแจงหนี้ 10,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ที.พริ้นติ้ง จํากัด 10,753.50 บริษัท เอส.อาร.ที.พริ้นติ้ง จํากัด 10,753.50 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF (BCT) 0026/2562 
26/07/2019

7 จัดซื้อพรอมเปลี่ยนมอนิเตอร ( ICVC BOARD) เครื่อง
ทําความเย็น (Chiller) หมายเลข 4  ของอาคาร
บางกอกซิตี้ ทาวเวอร

              140,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 131,877.50                  บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 131,877.50                สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF(eGP) 085/2562 
15/07/2019

8 จัดจาง Overhaul ปมสูบน้ําเย็น (Chilled Water 
Pump) (S) No.2 และ No.3  ของอาคารบางกอกซิตี้ 
ทาวเวอร

              106,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร จํากัด                   102,000.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรม มอเตอร จํากัด                  102,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF(eGP)  088/2562
26/07/2019

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

1 จัดซื้อพรอมติดตั้งเปลี่ยนชุด Butterfly Valve และหัว
ขับ Actuator ที่ชํารุดของ Cooling Tower No.1 ชั้น
ดาดฟา อาคารบี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

175,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 170,986.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 170,986.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF (eGP) 086/2562 
15/07/2019

         7,871,477.62             7,093,676.95

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน กรกฎาคม ป 2562  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รวมทั้งสิ้น 39 รายการ

ประจําเดือน กรกฎาคม ป 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร)

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


