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

1 จัดซื้อซองเอกสาร 85,626.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป จํากัด 85,626.75 บริษัท หงีเฮงแชมเปยนกรุป จํากัด 85,626.75 มีสินคาตรงกับความตองการของ 
กบข.

GPF 0042/2562 
06/03/2019

2 จัดซื้อเกาอี้เลคเชอร  จํานวน 40 ตัว 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 2,490.00 บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 92,020.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0043/2562 
06/03/2019

3 จัดซื้อสมาชิกนิตยสาร The Economist 1 ป 12,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

12,740.00 บริษัท แมกกาซีน อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

12,740.00 ใหบริการตามที่ตองการ GPF 0045/2562 
06/03/2019

4 จัดซื้อ "สมุดโนต" สําหรับใชในกิจกรรม 41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด 
พริ้นท จํากัด

41,195.00 บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด 
พริ้นท จํากัด

41,195.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0044/2562 
06/03/2019

5 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Zendesk Chat Enterprise 
Plan จํานวน 2 Agent เปนระยะเวลา 3 เดือน สําหรับ
ใหบริการ Live Chat ผานชองทาง Multi-Channel

14,616.20 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีมีเตอร ไอซีที 14,616.20 บริษัท ดีมีเตอร ไอซีที จํากัด 14,616.20 ใหบริการไดตามตองการ GPF 0046/2562 
07/03/2019

6 จัดซื้อ "กระเปาใสเครื่องเขียน" สําหรับใชในกิจกรรม 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด 
พริ้นท จํากัด

34,775.00 บริษัท เพอรเฟค พลัส ดีไซน แอนด 
พริ้นท จํากัด

34,775.00 ใหบริการไดตรงกับความตองของ
 กบข.

GPF 0047/2562 
07/03/2019

7 จัดซื้อ "รมพับ 3 ตอน" สําหรับใชในกิจกรรม 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรจูน เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด 90,950.00 บริษัท ฟอรจูน เมอรแชนไดซิ่ง จํากัด 90,950.00 สามารใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0048/2562 
07/03/2019

8 จัดซื้อเครื่องพิมพภาพพรอมหมึกและกระดาษ จํานวน 
1 ชุด

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
 จํากัด

5,500.00 บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด)
 จํากัด

5,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0049/2562 
07/03/2019

9 จัดจางรับรองเอกสารโดยวิธี Notary 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,280.00 บริษัท อาร แอนด ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด

4,280.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0050/2562 
08/03/2019

10 จัดจางที่ปรึกษาที่มีความชํานาญ หรือมีทักษะสูงใน
ดานงานพัฒนา / ปรับปรุง / บํารุงรักษา และดานการ
ทดสอบประสิทธิภาพระบบงาน (Load test and stress
 test) สําหรับโปรแกรม Mobile Application

300,000.00 จางที่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดิจิโทโปลิส จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)

321,000.00 บริษัท ดิจิโทโปลิส จํากัด (สํานักงาน
ใหญ)

288,900.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0051/2562 
08/03/2019

11 จัดซื้อสิทธิการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศ 
SETSMART Multi-Market ของ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

96,300.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 96,300.00 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 96,300.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0052/2562 
11/03/2019

12 จัดจางบริการซอมเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 2,514.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมิรธ กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) 2,350.00  บริษัท เมิรธ กรุป จํากัด (สํานักงานใหญ) 2,514.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0053/2562 
12/03/2019

13 จัดซื้อบริการเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ Hogan แบบ
 Online

38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร 
จํากัด

38,520.00 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร 
จํากัด

38,520.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0054/2562 
12/03/2019

14 จัดจางสํานักงานกฎหมายภายนอก 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จัสติค อินเตอร ลอว กรุป จํากัด 99,510.00 บริษัท จัสติค อินเตอร ลอว กรุป จํากัด 99,510.00 สามารถใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0055/2562 
13/03/2019

15 จัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
เครือขาย (Monitoring Program) 

100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํา กัด 99,510.00 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด 99,510.00 สามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตองครบถวน

GPF 0056/2562 
18/03/2019

16 จัดจางรถตู เพื่อใชไปฏิบัติงานโครงการสัญจรภูมืภาค 
จังหวัดนครราชสีมา

16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ เคารพ 16,000.00 นายชัยยุทธ เคารพ 16,000.00 สามารถใหบริการไดตรงตามที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0057/2562 
22/03/2019

17 จัดจางซอมแซมมือจับประตูชั้น 4 24,481.60 เฉพาะเจาะจง สุทธิสารโครเมี่ยม 22,880.00 สุทธิสารโครเมี่ยม 22,880.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0058/2562 
22/03/2019

18 จัดซื้อ "ไมโครโฟนไรสายแบบเหน็บเสื้อ" สําหรับใชใน
การบันทึกวีดิทัศน

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร.ซิสเต็มส จํากัด 9,800.00 บริษัท โปร.ซิสเต็มส จํากัด 9,800.00 มีสินคาตรงกับที่ กบข.ตองการ GPF 0059/2562 
22/03/2019

19 จัดจางตัดตอคลิปวิดีโอ (Post Production) 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม 
จํากัด

35,000.00 บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม 
จํากัด

35,000.00 สามารถใหบริการไดตรงกับที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0060/2562 
22/03/2019

20 จัดซื้อเสื้อสีเหลืองสําหรับพนักงาน 14,720.30 เฉพาะเจาะจง INSIDE SHOP 13,720.00 INSIDER SHOP 13,720.00 ใหบริการไดตรงกับที่ กบข.กําหนด GPF 0061/2562 
25/03/2019

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

ประจําเดือน มีนาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

21 จัดชื้อกระดาษเช็ดมือ (แบบแผน) 31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค จากัด 31,297.50 บริษัท แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค จํากัด 31,297.50 มีสินคาตรงกับความตองการของ 
กบข.

GPF 0062/2562 
25/03/2019

22 จัดซื้อชุดขันโตกพรอมถวยชาม จํานวน 10 ชุด 27,184.50 เฉพาะเจาะจง คุณกรกมล สหยืนยง 27,184.50 คุณกรกมล  สหยืนยง 27,184.50 มีสินคาตรงตามที่ กบข.ตองการ GPF 0063/2562 
25/03/2019

23 จัดซื้อเสื้อสีเหลืองใหพนักงาน 106,331.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท คณารักษ การเมนท จํากัด 88,275.00 บริษัท คณารักษ การเมนท จํากัด 88,275.00 สามารถผลิตสินคาไดตรงกับที่ 
กบข.กําหนด

GPF 0064/2562 
26/03/2019

24 จัดจางซอมแซมเปลี่ยนอุปกรณเครื่องปรับอากาศ 9,202.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

9,202.00 บริษัท พีพีที ทรัพย พลาย เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด

9,202.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0067/2562 
27/03/2019

25 จัดจางผลิตปายไวนิลและ roll up สําหรับใชใน
กิจกรรมของฝายบริการสมาชิก

4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิสมา เอเซีย จํากัด 4,922.00 บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด 4,922.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0065/2562 
27/03/2019

26 จัดจางบริการถายวิดีโอพรอมตัดตอ ในกิจกรรม Expo 
จ.นครราชสีมา

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม 
จํากัด

37,450.00 บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม 
จํากัด

37,450.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF 0066/2562 
27/03/2019

27 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแบบตั้งโตะพรอม
ระบบปฏิบัติการ สําหรับใชเปนเครื่องกลางในการ
พัฒนาโปรแกรม

49,755.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอที โปร เซอรวิส 49,862.00 บริษัท ไอที โปร เซอรวิส จํากัด 49,220.00 มีสินคาตรงตามที่ตองการ GPF 0068/2562 
27/03/2019

28 จัดจางรถตูรับสงพนักงาน 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนันตะชัย คงรวย 2,500.00 นายนันตะชัย คงรวย 2,500.00 ใหบริการไดตามที่กําหนด GPF 0069/2562 
27/03/2019

29 จัดจางผูใหบริการติดตามขาวจากเว็บไซตออนไลน 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 67,410.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 67,410.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF 0070/2562 
29/03/2019

30 จัดจางบริการจัดสงขอมูลขาวสารผานระบบ SMS 
ประจําป 2562

2,000,000.00 1,284,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

1. บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด
2. บริษัท ไอเพ็น สตูดิโอ จํากัด

1,112,800.00 บาท
1,240,700.00 บาท

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค
 จํากัด

1,112,800.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการและเสนอราคา
ต่ําที่สุด

สัญญา 16/2562  
01/03/2562

31 จัดซื้ออุปกรณวัสดุเครื่องใชในสํานักงาน กบข. 108,776.95 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

108,776.95 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่น
เนอรี่

108776.95 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

GPF(eGP)040/2562  
29/03/2562

32 จัดจางบริษัท Outsource เพื่อใหบริการพนักงานขับ
รถยนต จํานวน 10 คน ระยะเวลา 1 เดือน เริ่มวันที่ 1 
มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

217,021.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสเอส ซัพเพอร เซอรวิส 
จํากัด

217,021.68 บริษัท ไอเอสเอส ซัพเพอร เซอรวิส 
จํากัด

217,021.68 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF(eGP) 032/2562 
1/03/2019

33 จัดจางผูใหบริการบํารุงรักษาระบบบันทึกภาพแบบ
ดิจิตอล (CCTV)

110,400.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียลเทค คอณืปอเรชั่น จํากัด 109,407.50 บริษัท เรียลเทค คอณืปอเรชั่น จํากัด 107,000.00                สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF(eGP) 033/2562 
8/03/2019

34 จัดจางที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการลงทุนไพรเวทมาร
เก็ตตางประเทศ

4,413,750.00 4,413,750.00 จางที่ปรึกษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Ropes & Gray LLP 4,413,750.00 Ropes & Gray LLP 4,413,750.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

สัญญา 14/2562 
6/03/2019

35 จัดซื้อขอมูลบริการ SETNET3 (Market Access) 118,770.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 118,770.00 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 118,770.00 สามารถใหบริการไดตามที่ กบข. 
กําหนด

GPF (eGP) 034/2562 
12/03/2019

36 จัดจางผูผลิตและเผยแพรคลิป VDO ประชาสัมพันธ My
 GPF Application

267,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรนด วีจี3 จํากัด                   267,500.00 บริษัท เทรนด วีจี3 จํากัด                  267,500.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF(eGP) 038/2562
23/03/2562

37 จัดจางผูดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศนวัด
เฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี

215,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปาปริกา จํากัด                   215,000.00 บริษัท ปาปริกา จํากัด                  215,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF(eGP) 042/2562
29/03/2562

38 จัดซื้อขอมูล Salary Survey ป 2018 ของอุตสาหกรรม
 Asset Management

212,449 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาวเวอรส วัทสัน (ประเทศไทย) 
จํากัด

                  212,448.50 บริษัท ทาวเวอรส วัทสัน (ประเทศไทย) 
จํากัด

                 212,448.50 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF(eGP) 044/2562
29/03/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

ประจําเดือน มีนาคม ป 2562  (สํานักงาน กบข.)



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

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (ครั้งที่ 1) 
ประจําป 2562 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร

41,500.00 เฉพาะเจาะจง หจ.ศรีบุษนา 41,348.60 หางหุนสวนจํากัด ศรีบุษนา 41,348.60 ใหบริการไดตามตองการ GPF (BCT) 0009/2562 
14/03/2019

2 จัดจางบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร 1,838,316.62 1,838,316.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจ
เมนท จํากัด

                         1,838,316.62  บริษัท โจนส แลง ลาซาลล แมนเนจ
เมนท จํากัด

              1,838,316.62 สามารถดําเนินงานไดตามที่ 
กบข. ตองการ

สัญญา 17/2562 
01/03/2562

3 จัดจางเปลี่ยนทอน้ําระบบหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)
 หมายเลข 1-5

480,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะซูริค เอ็นเนอรจี พลัส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

                  444,162.35 บริษัท อะซูริค เอ็นเนอรจี พลัส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

                 438,700.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF(eGP) 037/2562
20/03/2562

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

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

1 จัดจางเปลี่ยนระบบประตู Auto Door จุดรับ-สง  
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

70,000.00 เฉพาะเจาะจง 1) บจ. แทส ออโตเทค 2) บจ.รวม
เทคโนโลยี เซอรวิส 3) บจ.ทีเอเอส 
กราฟฟคดีไซน

45,903.00 บริษัท แทส ออโตเทค จํากัด 45,903.00 เสนอราคาต่ําสุด GPF (GPF) 0006/2562 
12/03/2019

2 จัดซื้อพรอมติดตั้งเปลี่ยน Flexible Joint ที่เสื่อมสภาพ
ของ Transfer Pump No.1,2A No.1,2B  ของระบบ
ประปาหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 26,536.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

25,680.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF (GPF) 0007/2562 
14/03/2019

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองเบ็ดเตล็ด สําหรับแกไข
งานในพื้นที่สวนกลางและสํารองไวใชงานในอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพรพัชรินทร ซัพพลาย 28,025.44 รานพรพัชรินทร ซัพพลาย 28,025.44 ใหบริการไดตามตองการ GPF (GPF) 0008/2562 
14/03/2019

4 ปรับปรุงพื้นถนนจุดรับ-สง (Drop Off) เปนพื้น
คอนกรีตพิมพลาย (Stamped Concrete Topping) 
อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

              400,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทองทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง
 แอนด เซอรวิส

375,028.58 หางหุนสวนจํากัด ทองทรัพย เอ็นจิเนียริ่ง
 แอนด เซอรวิส

375,028.58 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.

 ตองการ
GPF(eGP)036/2562  

 20/03/2562

5 จัดจางบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
  (แบบไมรวมอะไหล) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

490,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แพคเทคนิคอล เซอรวิส จํากัด
2.บริษัท โอเทค ซัพพลาย จํากัด
3.บริษัท อินเทลลิเจนท คอนโทรล      
 ซิสเต็มส จํากัด
4.บริษัท แมคเทคอิเล็กทริค จํากัด

 364,870.00
481,500.00
545,700.00

591,710.00

บริษัท แพคเทคนิคอล เซอรวิส จํากัด 337,050.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF(eGP) 039/2562 
29/03/2019

6 จัดซื้อพรอมติดตั้งเปลี่ยน Flexible Joint ที่เสื่อมสภาพ
ของ Transfer Pump No.1,2A No.1,2B ของระบบ
ประปาหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

27,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

                    26,536.00 บริษัท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ)

                  25,680.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข.
 ตองการ

GPF (GPF) 0007/2562 
14/03/2562

       12,531,485.35             9,623,680.79

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 47 รายการ

ประจําเดือน มีนาคม ป 2562 (อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร)

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

ประจําเดือน มีนาคม ป 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

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


