
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทู

เดย์

                     28,569.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                         26,700.00 บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                        28,569.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0129/2561 

02/07/2018

2 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรชักาลที ่ 9 

ประจ าปี 2561 ในนิตยสารต ารวจมหาชน

                     32,100.00 เฉพาะเจาะจง นิตยสาร ต ารวจมหาชน                          32,100.00 นิตยสาร ต ารวจมหาชน                         32,100.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0130/2561 

02/07/2018

3 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

                     64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดัย 
จ ากัด

                         64,200.00 บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 
จ ากัด

                        64,200.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0133/2561 

03/07/2018

4 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์มติชน

                     52,965.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                          52,965.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                         52,965.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0131/2561 

04/07/2018

5 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์สยามรฐั

                     37,450.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามรฐั จ ากัด                          63,000.00 บรษัิท สยามรฐั จ ากัด                         37,450.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0132/2561 

04/07/2018

6 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรชักาลที ่ 9 ประจ าปี 
2561 ในวารสารสอบสวน

                     32,100.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพนักงงานสอบสวน                          32,100.00 สมาคมพนักงงานสอบสวน                         32,100.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0134/2561 

05/07/2018

7 ซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด

                     52,965.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                          52,965.00 บรษัิท มติชน จ ากัด (มหาชน)                         52,965.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0135/2561 

05/07/2018

8 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

                     64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป๊ 
จ ากัด (มหาชน)

                       132,000.00 บรษัิท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป๊ 
จ ากัด(มหาชน)

                        64,200.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0136/2561 

05/07/2018

9 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า

                     66,875.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด                        125,000.00 บรษัิท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด                         66,875.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0137/2561 

09/07/2018

10 จัดซื้อพื้นทีโ่ฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ประจ าปี 2561 ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

                     52,644.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                         98,400.00 บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                        52,644.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0138/2561 

09/07/2018

11 จัดจ้างผลิตและเผยแพรส่ปอตถวายพระพร 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรชักาล
ที ่ 9 ประจ าปี 2561

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)                        100,000.00 บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)                       100,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0139/2561 

09/07/2018

12 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด

 ลึก
                     43,335.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย 

จ ากัด (ส านักงานใหญ๋)

                         40,500.00 บรษัิท กรงุเทพธุรกิจ มีเดีย 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่ )

                        43,335.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0140/2561 

09/07/2018

13 จัดจ้างผลิต “ ซองขาวงานบัตรสมาชิก ” ส าหรบั

บรรจุบัตรสมาชิกให้กับสมาชิกใหม ่ และ 
สมาชิกทีข่อมีบัตรตามใบค ารอ้ง

                     20,330.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                          20,330.00 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                         20,330.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0142/2561 

09/07/2018

14 จัดจ้างผลิตแบบฟอรม์ Slip เงินเดือน จ านวน 5

 กล่อง
                     21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดทีฟ โฟกัส จ ากัด                          21,400.00 บรษัิท แอคทีฟ โฟกัส จ ากัด                         20,330.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่

กบข. ต้องการ

GPF 0141/2561 

09/07/2018

15 จัดจ้างผู้บันทึกวีดีโอเพื่อถ่ายทอดสดทาง

เฟซบุ๊กไลฟ ์ (Facebook Live)

                     21,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                          21,400.00 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                         21,400.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0143/2561 

11/07/2018

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ ์ Bangkok Post เพื่อเห็นชอบ                        5,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                            5,900.00 บรษัิท บางกอก โพสต ์ จ ากัด 
(มหาชน)

                          5,900.00 เป็นผู้ผลิตสื่อโดยตรง 
หนังสือพิมพ์มีคุณภาพ 
เชื่อถือได้

GPF 0144/2561 

11/07/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

17 จัดซื้อพื้นทีเ่พื่อจัดท าบทความประชาสัมพันธ์ใน

นิตยสาร Money & Wealth

                     64,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แฟมมิลี ่ โนฮาว จ ากัด                          64,200.00 บรษัิท แฟมมิลี ่ โนฮาว จ ากัด                         64,200.00 สามารถด าเนินการได้จามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0145/2561 

12/07/2018

18 จัดซื้อชุดโต๊ะท างานผู้บรหิาร                      31,390.59 เฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน)                          41,910.00 บรษัิท รอ้กเวิธ จ ากัด (มหาชน)                         31,390.59 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0147/2561 

19/07/2018

19 จัดจ้างปรบัปรงุห้องท างานผู้บรหิาร ชั้น 4                      48,283.22 เฉพาะเจาะจง หจก. บางกอก เดคคอเรท                          48,283.22 หจก. บางกอก เดคคอเรท                         48,283.22 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0148/2561 

20/07/2018

20 จัดซื้อซองเอกสารส านักงาน                      62,381.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                          62,381.00 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                         62,381.00 ผลงานการพิมพ์ได้มาตรฐาน 
ราคาเหมาะสม

GPF 0149/2561 

25/07/2018

21 จัดซื้อน้ าดืม่บรรจุถัง รายปี (1 ปี)                    111,862.08 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม. วอเตอร ์ จ ากัด                        111,862.08 บรษัิท เอ็ม. วอเตอร ์ จ ากัด                       111,862.08 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 052/2561 

05/07/2018

22 จัดจ้างผู้ให้บรกิารเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Security

 Monitoring) ผ่านระบบเครอืข่ายสื่อสารและ

อินเทอรเ์น็ต และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติใน
การบรหิารจัดการระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบ

เครอืข่ายสื่อสารและอินเทอรเ์น็ต (IT Security 

Operation)

2,800,000.00                             2,773,440.00 คัดเลือก (1) บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด
(2) บรษัิท ไซเบอรต์รอน จ ากัด

 2,773,440.00

2,700,000.00

บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด 2,747,760.00                  ได้รบัคะแนนด้านเทคนิค

สูงสุด และสามารถด าเนินงาน
ได้ตามที ่ กบข. ต้องการ

สัญญา 54/2561  

13/07/2018

23 จัดจ้างผลิตวิดีทัศน์แนะสมาชิกเปลีย่นแผนลงทุน

รบัภาวะเศรษฐกิจผันผวน

1,300,000.00                             1,299,999.71 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิรค์ส์ ครเีอทีฟ จ ากัด                     1,299,999.71 บรษัิท เวิรค์ส์ ครเีอทีฟ จ ากัด                   1,299,999.71 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 056/2561 

11/7/2018

24 จัดจ้างผลิตและเผยแพรส่ปอตถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร

                   200,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)                        200,000.00 บรษัิท อสมท จ ากัด (มหาชน)                       200,000.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR

GPF(eGP)053/2561 

06/07/2018

25 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อตรวจสอบความ

มัน่คงปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วยวิธีการ
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)

                   700,000.00                   695,500.00 คัดเลือก (1) บรษัิท ดาต้าฟารม์ จ ากัด
(2)  บรษัิท ดีลอยท ์ ทูช้ โธมัสส ุ
ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากัด

 550,000.00

904,792.00

บรษัิท ดาต้าฟารม์ จ ากัด                       550,000.00 ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและ

ราคาสูงสุด

สัญญา 60/2561 

23/07/2018

26 จัดจ้างผู้ให้บรกิารออกแบบและพัฒนา Mobile 

Application เพื่อเพิ่ม/ปรบัปรงุฟัง่ชั่นสิทธิประโยชน์,

 กิจกรรม Social Media และการก าหนดสิทธิใ์ช้

งาน

                   156,541.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โค้ดเกียร ์ จ ากัด                        156,541.00 บรษัิท โค้ดเกียร ์ จ ากัด                       155,150.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที่

ก าหนดใน TOR

GPF(eGP)058/2561 

23/07/2018

27 จัดซื้อระบบป้องกันและก าจัดภัยคุกคามบนเครือ่ง

แม่ข่ายและลูกข่าย (Advanced Endpoint 

Protection)

               1,800,000.00               1,799,740.00 e-bidding (1) บรษัิท เวิลด ์ อินฟอรเ์มชั่น 
เทคโนโลย ี จ ากัด
(2)บรษัิท คิง แอดวานซ ์  
เทคโนโลย ี จ ากัด 
(3) บรษัิท เมโทรซิสเต็มคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

   1,474,433.25

	

1,450,000.00

1,680,000.00	

บรษัิท เวิลด ์ อินฟอรเ์มชั่น 
เทคโนโลย ี จ ากัด

                  1,424,143.25 เป็นผู้ผ่านเกณฑก์ารพิจารณา

เพียง 1 ราย

สัญญาที ่ 56/2561 

12/7/2018

28 จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวรร์ะบบ HPE 

Security Fortify พรอ้มการบ ารงุรกัษา

                   450,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด                        428,000.00 บรษัิท ไอ-ซีเคียว จ ากัด                       428,000.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 057/2561 

20/7/2018

29 จัดซื้อ Hardware และ Software Licenseพรอ้ม

ติดตัง้ใช้งานส าหรบัการสรา้งฐานข้อมูลสมาชิก

ขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics)

               4,000,000.00               3,962,620.00 วิธีคัดเลือก 1.บรษัิท ฟิวชั่น โซลูชั่น จ ากัด
2.บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

 4,500,000.00

3,999,660.00

บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น

 จ ากัด (มหาชน)

                  3,938,000.00 เสนอราคาต่ าสุด สามารถ
ด าเนินการได้ตามที ่ กบข 
ต้องการ

สัญญา 51/2561 

24/07/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ปี 2561 (ส านักงาน กบข.)



ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดซื้อโช๊คประตูหนีไฟและโช๊คประตูห้องน้ า

ส่วนกลาง ชนิดแขนไม่ตัง้ค้าง ของอาคาร
บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     30,200.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็มเค. ล็อค เซลส์ แอนด์

 เซอรวิ์ส จ ากัด
                         30,120.50 บรษัิท เอ็มเค. ล็อค เซลส์ แอนด์

 เซอรวิ์ส จ ากัด
                        29,211.00 ผู้เสนอราคาต่ าสุด GPF (BCT) 0026/2561 

02/07/2018

2 จัดซื้อพรอ้มเปลีย่นอุปกรณ์ Silent Check Valve 

ขนาด 6 น้ิว ของระบบดับเพลิง (High Zone)  

ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     70,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอร ์
ออล

                         70,085.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอร ์
ออล

                        64,200.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0027/2561 

02/07/2018

3 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มเติมอากาศ หมายเลข 2 

(Ejector Pump No.2) ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาว
เวอร์

                     23,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร์

 จ ากัด 
(2) บรษัิท ณัฐณดณ จ ากัด 
(3) บรษัิท เอ.อ.ีพี มอเตอร ์
เซอรวิ์ส จ ากัด

                         22,684.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด

                        21,400.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0028/2561 

02/07/2018

4 จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบตะกอน หมายเลข 1-2 

(Overhaul Sludge Recirculation Pump No.1-2)

  ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                       7,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด

                            7,490.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด

                          7,276.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (BCT) 0025/2561 

04/07/2018

5 จัดจ้างพิมพ์ใบเสรจ็รบัเงิน / ใบก ากับภาษี และ
ใบแจ้งหน้ี ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     10,810.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ท.ีพริน้ติง้ จ ากัด                          10,801.65 บรษัิท เอส.อาร.์ท.ีพริน้ติง้ จ ากัด                         10,801.65 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหนด

GPF (BCT) 0029/2561 

10/07/2018

6 จัดจ้างบรกิารตัดกิง่ไม้ใหญ่บรเิวณรอบอาคาร 
จ านวน 14 ต้น ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     49,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) นายสมคิด ศรเีชียงขวาง 
(2) บรษัิท เอส ท ี เอ็ม เอส 
จ ากัด 
(3) บรษัิท สเตท แลนด์สเคป 
แอนด ์ การเ์ดนน่ิง จ ากัด

                         49,000.00 นายสมคิด ศรเีชียงขวาง                         49,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ และเสนอราคา
ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0031/2561 

23/07/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง* วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญา

1 จัดซื้อน้ ามันดีเซลส าหรบัเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า

ส ารองและเครือ่งสูบน้ าดับเพลิง  ในอาคารจีพี
เอฟ วิทยุ

                     74,616.00 เฉพาะเจาะจง ห้องหุ้นส่วนจ ากัด ศรบีุษนา                          74,616.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรบีุษนา                         74,616.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก านหด

GPF (GPF) 0024/2561 

26/07/2018

     12,686,316.89        12,013,037.50

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 36 รายการ

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ปี 2561 (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน กรกฎาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


