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

สัญญา

1 จัดซื้อ Apple USB SuperDrive พรอ้มสาย

เชื่อมต่อ USB เพื่อใช้ปฏิบัติงานส าหรบัรอง

เลขาธิการ กลุม่งานสมาชิกสัมพันธ์

                       3,745.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                            2,800.00 บรษัิท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

                          2,800.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0037/2561 

02/03/2018

2 จัดจ้าง organizer เพื่อจัดสถานทีแ่ละพื้นทีง่านฝึก

อาชีพ กรงุเทพฯ ระหว่างวันที ่ 16-18 มีนาคม 
2561

                     74,998.44 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                          92,041.40 บรษัิท ปาปรกิ้า จ ากัด                         74,998.44 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0038/2561 

05/03/2018

3 จัดซื้อโต๊ะประชุมกลม 1 ตัว                        7,564.90 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แพรคติก้า จ ากัด                             7,564.90 บรษัิท แพรคติก้า จ ากัด                           7,000.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0039/2561 

08/03/2018

4 จัดซื้อลิขสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรมตรวจสอบการ

ท างานของเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและอุปกรณ์

เครอืข่าย (Monitoring Program) 

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น 
จ ากัด

                         97,370.00 บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น 
จ ากัด

                        96,728.00 สามารถให้บรกิารได้ตรงตามที่

 กบข. ก าหนด

GPF 0040/2561 

13/03/2018

5 จัดจ้างบรกิารรบัรองเอกสารโดยวิธ ี Notary                        9,095.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อารแ์อนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                            9,095.00 บรษัิท อาร ์ แอนด ์ ท ี เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด

                          9,095.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF 0041/2561 

13/03/2018

6 จัดซื้อกรอบประกาศนียบัตร รางวัลตอบแทนการ

ปฏิบัติงาน

                       4,815.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล ทิพย์สุคนธ์                             4,500.00 นายโกศล ทิพย์สุคนธ์                           4,500.00 สามารถจัดหาสินค้าตามที ่
กบข. ต้องการได้อย่างถูกต้อง

และครบถ้วน

GPF 0044/2561 

14/03/2018

7 จัดจ้างผู้ให้บรกิารระบบการจ่ายเงิน Payment 

System - พรอ้มเพย ์ เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้แทน

สมาชิกในงานประชุมใหญ่ประจ าปี 2561

                       5,350.00 เฉพาะเจาะจง ธนาคารซิตีแ้บงก์                             4,280.00 ธนาคารซิตีแ้บงก์                           4,280.00 ให้บรกิารได้ตามต้องการ GPF 0042/2561 

14/03/2018

8 จัดซื้อรปูภาพประกอบผ่านเว็บไซต ์
www.123.rf.com

                     32,956.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรไฟล์ โฟโต ้ ไลบรารี ่
จ ากัด

                         32,956.00 บรษัิท โปรไฟล์ โฟโต ้
ไลบรารี ่ จ ากัด

                        32,956.00 สามารถด าเนินการตามที ่
กบข. ก าหนดได้

GPF 0045/2561 

14/03/2018

9 จัดจ้างบรกิารซองธุรกิจตอบรบั และแผ่นพับธุรกิจ

ตอบรบั

                       2,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                             2,000.00 บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                           2,000.00 เง่ือนไขการให้บรกิารและราคา

คงเดิม ทีผ่่านมามีบรกิารทีด่ี

GPF 0043/2561 

14/03/2018

10 จัดจ้างผลิต "ซองน้ าตาลงานบัตรสมาชิก" 

ส าหรบับรรจุบัตรสมาชิกให้กับสมาชิกบรรจุใหม่

                     28,890.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                          28,890.00 บรษัิท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุป๊ จ ากัด                         28,890.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข ก าหนด

GPF 0047/2561 

19/03/2018

11 จัดซื้อไมโครโฟนไรส้าย-เหน็บ AudioTechnica 

รุน่ ATW210a

                       5,778.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออดิโอ เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                            5,778.00 บรษัิท ออดิโอ เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส จ ากัด

                          5,778.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0046/2561 

19/03/2018

12 จัดจ้างเช่าตูไ้ปรษณีย์และบรกิารเงินเชื่อไปรษณีย์                        1,700.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                             1,700.00 บรษัิท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด                           1,700.00 เป็นผู้ให้บรกิารรายเดิม และ

ให้บรกิารด้วยดีมาตลอด

GPF 0049/2561 

20/03/2018

13 จ้างจัดท าของช ารว่ย (กระเป๋า) จ านวน 1,300 ใบ                      34,999.70 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่
จ ากัด 
(2)  ในนามบุคคลโดยคุณเพ็ญศร ี  
เกษมวิโรจน์ และ คุณมีชัย  
สรรพโส

                         45,903.00 บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลยี ่ จ ากัด                         44,512.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF 0048/2561 

20/03/2018

14 จัดซื้อพื้นทีป่ระชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์แนว

หน้า ประจ าปี 2561

                     57,780.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทหนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด                          57,780.00 บรษัิท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด                         57,780.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF 0050/2561 

27/03/2018

15 จัดซื้อปากกาพลาสติก จ านวน 2,000 ด้าม                      25,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                          25,680.00 บรษัิท พี.เอ็ม.พรเีมียม กรุป๊ จ ากัด                         25,680.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0052/2561 

29/03/2018

16 จัดจ้างบรกิารข้อมูลข่าวสาร Bisnews                      11,770.00 เฉพาะเจาะจง Bisnews AFE (Thailand) Limited                          23,540.00 Bisnews AFE (Thailand) Limited                         23,540.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF 0051/2561 

29/03/2018

17 จัดซื้อลิขสิทธิซอฟต์แวร ์ Microsoft Dynamics 

CRM และส่วนสนับสนุน  

                     74,900.00 เฉพาะเจาะจง  บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด                          68,480.00 บรษัิท อะไลน์ โซลูชั่น จ ากัด                         68,480.00 สามารถจัดหาได ้ ในวงเงินที่

ได้รบัอนุมัติ

GPF 0053/2561 

30/03/2018

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มีนาคม ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

18 จัดหาผู้ให้บรกิารบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ระบบ  
Firewall  ภายในศูนย์คอมพิวเตอร ์ ณ ส านักงาน

อาคารอับดุลราฮิม

600,000.00                                    556,400.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น

 จ ากัด (มหาชน)

559,610.00                       บรษัิท เมโทรซิสเต็มส์คอรป์อเรชั่น

 จ ากัด (มหาชน)

                      556,400.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

(e-bidding แล้วไม่มีผู้ผ่านการ

เสนอราคา)

สัญญา 13/2561   

19/03/2018

19 จัดจ้างผลิตกระเป๋า 192,000.80                                    192,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลย ี จ ากัด                        192,600.00 บรษัิท ฟีนิคซ ์ เมโทรโลย ี จ ากัด                       179,760.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF(eGP) 023//2561  

19/03/2018

20 บรกิารเช่าเครือ่งถ่่ายเอกสารส ี ระยะเวลา 5 ปี                    493,826.40                   493,826.40 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

                       493,826.40 บรษัิท ฟูจ ิ ซีรอ็กซ ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

                      493,826.40 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (eGP) 022/2561  

16/03/2018

21 จัดหาสมาชิก PPI                    211,860.00                   211,860.00 เฉพาะเจาะจง Pacific Pension and Investment 

Institute (PPI)

                       211,860.00 Pacific Pension and Investment 

Institute (PPI)

                      211,860.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข.ก าหนด

GPF (eGP) 020/2561 

7/03/2018

22 บรกิารบ ารงุรกัษาระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล 
(CCTV)

                   110,400.00                   109,407.50 เฉพาะเจาะจง 1. บ.เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น จ ากัด 
2. บ.เอส.วาย.อีควิปเมนท ์ จ ากัด 
  

3. บ.ปาณสุวรรณ โซลูชั่น จ ากัด

                       109,407.50 บรษัิท เรยีลเทค คอรป์อเรชั่น 
จ ากัด

                      109,407.50 สามารถจัดหาได ้ ในวงเงินที่

ได้รบัอนุมัติ

GPF(eGP) 018/2561 

06/03/2018

/* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มีนาคม ปี 2561  (ส านักงาน กบข.)



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

สัญญา

1 จัดซื้อแผ่นกราฟบันทึกแรงดันน้ าในระบบดับเพลิง

 (Fire Pump) ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร ์
จ านวน 4 กล่อง

                     10,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท อโนชา อีเล็คทรคิ 
ไลท์ติง้ จ ากัด 
(2) บรษัิท บี.พี.ซัพพลาย แอนด ์
ซันส ์ จ ากัด

(3) พรพัชรนิทร ์ ซัพพลาย 
(นางสาวพัชรนิทร ์ ค าวัน)

                            9,630.00 บรษัิท อโนชา อีเล็คทรคิ ไลท์

ติง้ จ ากัด

9,148.50 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0005/2561 

06/03/2018

2 จัดซื้อพรอ้มติดตัง้มาตรวัดไฟฟ้าขนาด 3 Phase 

5A(CT) จ านวน 1 ชุด ของอาคารบางกอกซิตี ้
ทาวเวอร์

                     21,400.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.อีเอสท ี โซลาร ์ พรอ็พเพอร์

ตี ้
(2) Smart Dev Solution Co., Ltd. 

(3) บจ.อิเลคทรคิ เซอรวิ์ส 11 

(4) บจ. นีโอ โซลูชั่นส์ ซิสเต็มส์

                         19,260.00 บรษัิท นีโอ โซลูชั่นส์ ซิสเต็มส ์
จ ากัด

17,120.00 สามารถด าเนินงานได้ตามที ่
กบข. ต้องการและเสนอราคา

ต่ าทีสุ่ด

GPF (BCT) 0006/2561 

06/03/2018

3 จัดซื้อเครือ่งบันทึกเวลาบัตรจอดรถจักรยานยนต ์
ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                     11,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิทตากอรณุสิน จ ากัด                          10,015.20 บรษัิท ตากอรณุสิน จ ากัด 9,714.74 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (BCT) 0007/2561 

07/03/2018

4 Overhaul หอผ่ึงเย็น (Cooling Tower) หมายเลข

 5 ของอาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์

                   198,000.00                   197,950.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท เมืองทองวิศวกรรม 
(1998) จ ากัด

(2) บรษัิท เอส.พี.เอส โปรเทค 
เซอรวิ์ส จ ากัด

(3) บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์
จ ากัด

                       196,880.00 บรษัิท กิต ฟังก์ชั่น ออลล ์ จ ากัด                       196,880.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF(eGP) 021/2561 

12/03/2018

5 ปั๊มน้ าเพิ่มแรงดัน และอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน 
(Booster Pump) พรอ้มติดตัง้ ของอาคารบางกอก

ซิตี ้ ทาวเวอร์

                   190,000.00                   189,826.17 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด

                       179,760.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด

                      179,760.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF(eGP) 024/2561 

02/04/2018

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประจ าเดอืน มีนาคม ปี 2561  (อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์)



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

สัญญา

1 จัดซื้อมอเตอรไ์ดรว์าล์ว (Actuator) ของเครือ่งส่ง

ลมเย็นและอุปกรณ์ตรวจจับแรงลม (Air Flow 

Switch) ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     97,000.00 เฉพาะเจาะจง (1) บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) 

(2) หจก.เอส พี แอร ์
(3) บจ.คิว.เอ็ม แอร ์ เอ็นจิเนียริง่ 
เซอรวิ์ส

                         96,770.80 บรษัิท จอห์นสัน คอนโทรลส ์
อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

                        96,300.00 เสนอราคาต่ าสุด GPF (GPF) 0009/2561 

02/03/2018

2 จัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครือ่งสูบน้ าประจ าป ี
2560 ( Annual Pump Performance test)  ตาม

มาตรฐาน NFPA25      อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     85,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฟรแ์อนด์ไลฟ์เซฟตีส้เป

เชียลลิสต ์ จ ากัด

                         80,250.00 บรษัิท ไฟรแ์อนด์ไลฟ์เซฟตีส้เป

เชียลลิสต ์ จ ากัด

                        79,180.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0010/2561 

07/03/2018

3 จัดจ้างเปลีย่นเมนท่อน้ าดีทีช่ ารดุของห้องน้ าชาย-

หญิง ชั้น G อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     65,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท อีซี ่ ซัพพอรท์ จ ากัด                          60,508.50 บรษัิท อีซี ่ ซัพพอรท์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่ )

                        49,808.50 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ต้องการ

GPF (GPF) 0012/2561 

20/03/2018

4 จัดซื้อฝารองน่ังชักโครก ในอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ                      30,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมนสุขภัณฑ ์ (1999) จ ากัด                          27,392.00 บรษัิท แมนสุขภัณฑ ์ (1999) จ ากัด                         26,322.00 สามารถด าเนินการจัดได้

ตามที ่ กบข. ต้องการ 
ภายในงบประมาณทีก่ าหนด

GPF (GPF) 0013/2561 

20/03/2018

5 จัดจ้างงานเปลีย่นท่อน้ าด ี ชั้น 1,2 อาคาร บี 
ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                         92,449.07 บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่ 
แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                        90,950.00 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0014/2561 

20/03/2018

6 จัดซื้ออุปกรณ์สุขภัณฑ ์ SLOAN VALVE ของ

ห้องน้ าชาย – หญิง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ

                     70,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท แมนสุขภัณฑ ์ (1999) จ ากัด                          65,612.40 บรษัิท แมนสุขภัณฑ ์ (1999) จ ากัด                         63,338.65 สามารถด าเนินการได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0015/2561 

21/03/2018

7 จัดจ้างซ่อมแซมและเปลีย่นอุปกรณ์ Overhaul 

Condenser Water Pump (CDP No.1) และ Chiller 

 Water Pump  (CHP No.1) ของระบบท าความเย็น

                   100,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอร์

ออล (ส านักงานใหญ่)

                         95,230.00 บรษัิท เอกอุตสาหกรรมมอเตอร ์
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

                        90,468.50 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0016/2561 

27/03/2018

8 จัดซื้อชุด Automatic Battery Charger  24 V. 1 ชุด                      22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                          21,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเซลพาวเวอรอ์อล                         21,400.00 สามารถให้บรกิารได้ตามที ่
กบข. ก าหนด

GPF (GPF) 0017/2561 

28/03/2018

9 เปลีย่นเมนท่อน้ าดีแนวตัง้พรอ้มแผ่นฝ้าของ

ห้องน้ าลานจอดรถชั้น 3

                   195,000.00                   193,326.00 เฉพาะเจาะจง (1) บรษัิท อีซี ่ ซัพพอรท์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)  

(2) บรษัิท บี.ท.ีอินเตอรเ์ทค จ ากัด

(3) บรษัิท เจเอ็นเอ็น เอ็นจิเนียริง่

 แอนด ์ คอนสตรคัชั่น จ ากัด

                       167,000.00 บรษัิท อีซี ่ ซัพพอรท์ จ ากัด                       167,000.00 สามารถจัดหาได ้ ในวงเงินที่

ได้รบัอนุมัติ

GPF(eGP) 019/2561 

06/03/2018

       3,284,509.24          3,139,362.23

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ีวงเงินเกิน 100,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 36 รายการ

ประจ าเดอืน มีนาคม ปี 2561  (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

รายงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เร่ือง ก าหนดใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ตอ้งจัดไว้ใหป้ระชาชนตรวจดไูดต้ามมาตรา 9 (8) แหง่พระราชบัญญัตขิ้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540


