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

1 จัดซื้อจัดจางการบริการเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ 
Hogan แบบ Online

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

38,520.00 สมารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0133/2562 
07/06/2019

2 จัดซื้อคอมเพรสเซอรแอรเครื่องใหม 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 16,050.00 บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

16,050.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0134/2562 
07/06/2019

3 จัดจางบริการรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 6,420.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

6,420.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0135/2562 
07/06/2019

4 จัดจางบริการรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาร แอนด ที เอเชีย(ประเทศไทย) 8,560.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

7,490.00 สามารถใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0136/2562 
10/06/2019

5 จัดจางรถตู เพื่อใชไปฏิบัติงานโครงการสัญจรภูมืภาค 
จังหวัดขอนแกน

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ เคารพ 12,000.00 นายชัยยุทธ เคารพ 12,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0137/2562 
11/06/2019

6 จัดจางชางภาพ สําหรับถายภาพในงาน ASEAN 
Institutional Investors Forum

5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอนวัช เหลามีผล 5,700.00 นายอนวัช เหลามีผล 5,700.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0138/2562 
13/06/2019

7 จัดซื้อครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 16,500.00 บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 16,500.00 สามาดําเนินงานไดตามที่ กบข. 
ตองการ

GPF 0139/2562 
14/06/2019

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชกับโปรแกรม 
Bloomberg

69,550.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส เค เจ โปรเกรส 64,488.90 หางหุนสวนจํากัด เอส เค เจ โปรเกรส 64,488.90 มีสินคาตรงตามที่ กบข.ตองการ GPF 0140/2562 
17/06/2019

9 จัดจางบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร 4,808.58 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส เค เจ โปรเกรส 4,808.58 หางหุนสวนจํากัด เอส เค เจ โปรเกรส 4,808.58 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0141/2562 
19/06/2019

10 จัดจางจัดทํา e-Book และ Banner พระบรมราโชวาท
และพระราชดํารัส

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 100,000.00 บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 100,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0142/2562 
21/06/2019

11 จัดจางผูใหบริการพิมพใบสมัครงาน กบข. 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นครหลวงการพิมพ 3,745.00 บริษัท นครหลวงการพิมพ จํากัด 3,477.50 ใหบริการไดตามตองการ GPF 0143/2562 
21/06/2019

12 จัดจางบริการรับรองเอกสารโดยวิธี NOTARY 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 2,675.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

2,675.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0144/2562 
21/06/2019

13 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพสยามรัฐ 
ประจําป 2562

39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 บริษัท สยามรัฐ จํากัด 39,590.00 ใหบริการไดตามตองการ GPF 0145/2562 
24/06/2019

14 จัดจางบริการรับรองเอกสารโดยวิธี Notary 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด 5,350.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

5,350.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.ตองการ

GPF 0146/2562 
25/06/2019

15 จัดซื้อสิทธิ์การเขาใชงานระบบฐานขอมูลเพื่อการ
วิเคราะห/โปรแกรม Power BI จํานวน 22 License

79,918.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด 79,918.30 บริษัท เอ็มเวิรจ จํากัด 79,447.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ต องการ

GPF 0147/2562 
25/06/2019

16 จัดจางบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ประเภทองคกร 
สําหรับพัฒนาระบบบันทึกภายในแบบอิเล็กทรอนิกส
(Internal Memo)

3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00 บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จํากัด 3,210.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0150/2562 
26/06/2019

17 จัดซื้อ สติ๊กเกอร ลาเบล ขนาด  101.6 * 48.7  มม.  
No. 42-633

2,889.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 2,889.00 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ 2,889.00 มีสินคาตรงกับที่ กบข.ตองการ GPF 0148/2562 
26/06/2019

18 จัดซื้อบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 500 ใบ 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนน้ําโฆษณา 18,725.00 หางหุนสวนจํากัด ตนน้ําโฆษณา 18,725.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0149/2562 
26/06/2019

19 จัดซื้อ External Harddisk จํานวน 1 เครื่อง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,020.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 2,020.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0151/2562 
28/06/2019

20 จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร คอหุน ประจําป 
2562

50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด 50,000.00 บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด 50,000.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด

GPF 0152/2562 
28/06/2019

21 จัดจางบริการอินเทอรเน็ตสําหรับองคกร ณ อาคารอับ
ดุลราฮิมเพลส

430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด 385,200.00 บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค จํากัด                           372,360.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)071/2562  

07/06/2562

22 จัดซื้อบริการ Portfolio Risk and Analytics 1,765,500.00 1,765,497.18 เฉพาะเจาะจง BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 1,765,500.00 BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 1,765,500.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)076/2562  

19/06/2562

23 จัดจางบริการอินเทอรเน็ตสําหรับองคกร ณ อาคาร
บางกอกซิตี้ทาวเวอร

430,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 308,160.00 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) 308,160.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

 GPF(eGP)078/2562  

24/06/2562

24 จัดซื้อ License การใชงานระบบ Contact Center 512,000.00 511,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจดสคอม จํากัด 511,888.00 บริษัท แจดสคอม จํากัด 511,888.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)080/2562  

25/06/2562

25 จัดซื้อฐานขอมูลบริการขาวสาร Bloomberg เพิ่ม 1 

license

876,886.40 876,886.40 เฉพาะเจาะจง BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 876,886.40 BLOOMBERG SINGAPORE PTE. LTD. 876,886.40 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

Order No : 24951645 

24/06/2562

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

ประจําเดือน มิถุนายน ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

26 จัดจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพ
และการรักษาความปลอดภัยดานแอพพลิเคชั่น 

(Application Security) โดยการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Test)

696,875.00 696,875.00 e-bidding 1.  บริษัท อี ซีคิวริตี้ (ไทยแลนด) จํากัด
2.  บริษัท เอ็มเอฟอีซี จํากัด (มหาชน)

3.  บริษัท ดาตาฟารม จํากัด

664,000.00

 

663,400.00

 597,060.00

บริษัท ดาตาฟารม จํากัด 595,000.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.

 กําหนด และเสนอราคาต่ําที่สุด
46/2562  10/06/2562

27 จัดซื้อบริการับขอมูลขาวสาร Reuters 1,757,040.10 1,753,098.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีฟนิทิฟ (ประเทศไทย) จํากัด 1,753,098.60 บริษัท รีฟนิทิฟ (ประเทศไทย) จํากัด 1,753,098.60 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  070/2562

28 จัดจางพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะห (Big 
Data & Data Analytics) ในระยะที่ 2

3,000,000.00 2,890,070.00 คัดเลือก 1. บริษัท อินโนไวซเซอร เทค จํากัด 
2. บริษัท ฟวชั่น โซลูชั่น จํากัด

2,728,500
2,890,070

บริษัท อินโนไวซเซอร เทค จํากัด 2,675,000.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

สัญญาเลขที่ 44/2562

29 จัดจางทําระบบบริหารสิทธิพิเศษและสวัสดิการ 2,383,938.00 2,383,938.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัซซี่บีส จํากัด 2,383,938.00 บริษัท บัซซี่บีส จํากัด 2,383,938.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  075/2562

30 จัดจางผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 202,872.00 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)

202,872.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  081/2562

31 จัดซื้อบริการงาน Brand Visibility Program 313,500.00 เฉพาะเจาะจง International Finance Publication Ltd. 313,500.00 International Finance Publication Ltd. 313,500.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  072/2562
12/6/2562

32 จัดซื้อพื้นที่ในลงประกาศรับสมัครงานผานทาง  
Website JobsDB

122,686.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัดหางานจอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด 122,686.20 บริษัท จัดหางานจอบส ดีบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

122,686.20 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  082/2562
27/6/2562

33 จัดจางที่ปรึกษาโครงการวิจัยความสามารถและการ
ยอมรับความเสี่ยงดานลงทุนของสมาชิกเพื่อ
ประกอบการทบทวน SAA

4,500,000.00 3,850,000.00 จางที่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3,850,000.00 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 3,850,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  077/2562
19/6/2562

34 จัดซื้อสิทธิการใชงานซอฟตแวรระบบ Lotus Notes 
(IBM Domino Enterprise Server)พรอมการบํารุงรักษา

450,000.00 448,265.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชันส จํากัด 448,265.80 บริษัท เค ที เอ็น บิสซิเนส โซลูชันส 
จํากัด

448,265.80 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  063/2562
14/6/2562

35 จัดจางผูรับจางออกแบบและพัฒนา My GPF Web ให
รองรับ Personalized Pension Dashboard และ การ
ลงทะเบียนกิจกรรม

500,000.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 491,130.00 บริษัท คิวบออฟไนน จํากัด 486,850.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

GPF(eGP)  074/2562
18/6/2562

36 จัดเชารถยนตสวนกลาง จํานวน 2 คัน 2,169,960.00 2,169,960.00 e-bidding 1.  บริษัท บีวิช คาร เรนทอล จํากัด
2. บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด
3.  บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด    
4.  บริษัท คิว.ซี.ลิสซิ่ง จํากัด  
5. บริษัท ไทย วี.พี.คอรปอเรชั่น จํากัด
6. บริษัท นครชัยศรี ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
 7. บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด  

 1,643,520.00
1,733,400.00

 1,990,000.00

2,041,560.00
2,073,600.00

2,080,000.00

2,157,120.00

บริษัท บีวิช คาร เรนทอล จํากัด 1,630,680.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาต่ําที่สุด

สัญญาที่ 50/2562  
28/06/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน มิถุนายน ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

1 จัดซื้อแบตเตอรี่สํารองไฟฟาของระบบไฟฟาสองสวาง
ฉุกเฉินภายในอาคาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอฟ ซี แอนด ซัน (ประเทศไทย) 
จํากัด

57,769.30 บริษัท เจ เอฟ ซี แอนด ซัน (ประเทศ
ไทย) จํากัด

57,769.30 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF (BCT) 0016/2562 
14/06/2019

2 จัดจางตัดกิ่งไมใหญ บริเวณรอบอาคาร จํานวน 13 ตน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ศรีเชียงขวาง 39,000.00 นายสมคิด ศรีเชียงขวาง 39,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข.
กําหนด

GPF (BCT) 0017/2562 
14/06/2019

3 จัดจาง Overhaul ปมสูบน้ําดี หมายเลข 3 (Cold 
Water Pump No.3)

43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 42,800.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 42,800.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข
 ตองการ

GPF (BCT) 0018/2562 
17/06/2019

4 จัดซื้อแผนกราฟบันทึกแรงดันน้ําในระบบดับเพลิง (Fire
 Pump) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อโนชา อีเล็คทริค ไลทติ้ง 9,341.10 บริษัท อโนชา อีเล็คทริค ไลทติ้ง จํากัด 9,341.10 ใหบริการไดตามที่กําหนด GPF (BCT) 0019/2562 
18/06/2019

5 จัดซื้อพรอมติดตั้งอะไหลลิฟตโดยสาร Car park ( C1)
 หมายเลข 14  อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด

28,676.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

28,676.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF (BCT) 0020/2562 
24/06/2019

6 จัดจางเปลี่ยนทอน้ําประปาแนวนอนและฝาภายใน
หองน้ําชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 24 และ
ชั้น 26 ถึงชั้น 30 จํานวน 32 หอง ของอาคารบางกอก
ซิตี้ ทาวเวอร

900,000.00 871,153.96 คัดเลือก บริษัท เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 855,000.00 บริษัท เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 
จํากัด

855,000.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

สัญญาเลขที่ 48/2562
17/6/2562

7 จัดจางงานปรับปรุงหองขยะ ชั้น B1 อาคารบางกอกซิตี้
 ทาวเวอร

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บางกอก เดคคอเรท 262,876.00 หางหุนสวนจํากัด บางกอก เดคคอเรท 262,876.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF(eGP)  079/2562
20/6/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

1 จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสงลมเย็น (Fan Coil Unit) 
จํานวน  8 เครื่อง ในชั้น 2

850,000.00 841,983.00 คัดเลือก บ.แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 
บ.คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด

840,081.82 บ.แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 840,081.82 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

สัญญาเลขที่ 31/2562

2 จัดจางงานจัดจางตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุรอบอาคาร

800,000.00 781,067.78 คัดเลือก  ๑. บริษัท เอพลัส บิวเดอร แอนด แมททีเรียล 
จํากัด  
๒. บริษัท ทารซาน บิวดดิ้ง จํากัด

692,744.75 บริษัท เอพลัส บิวเดอร แอนด แมทที
เรียล เซอรวิส จํากัด

684,800.00 สามารถใหบริการไดตาามที่ กบข.
 กําหนด และเสนอราคาภายใน
ราคากลาง

สัญญาเลขที่ 45/2562

       23,702,121.58           21,084,502.70

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 45 รายการ

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

ประจําเดือน มิถุนายน ป 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร)

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

ประจําเดือน มิถุนายน ป 2562  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)


