รายงานตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กุมภาพันธ ป 2563 (สํานักงาน กบข.)

ที่

งานจัดซื้อจัดจาง

1

จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร

2

จัดหาสถานที่ สําหรับการจัดกิจกรรม สําหรับโครงการ
สมาชิกสัมพันธสัญจร ประจําป 2563 จ.สระบุรี

3

จัดซื้อสินคา Privilege

4

จัดซื้อชุดสังฆทานจํานวน 9 ชุด

5

จัดจางทําความสะอาดรถยนต พรมและฟอกเบาะ
รถยนตสํานักงาน กบข. จํานวน 14 คัน

6

จัดซื้อการเขารวมงานรับรางวัลจากวารสาร Asia Asset
Management

7

จัดซื้อฟลมกรองแสงรถยนตสํานักงาน

8

จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในวารสารกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ประจําป 2563

9

จัดซื้อสติ๊กเกอร ลาเบล ขนาด 101.6 * 48.7 มม.

10

จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร คอหุน
ประจําป 2563
จัดซื้อสนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธในนิตยสารยุทธ
โกษ ประจําป 2563
จัดซื้อหมึกพิมพพริ้นทเตอร

11
12

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

252,391.60

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

21,400.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท สระบุรี รีสอรท จํากัด

189,880.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บัซซี่บีส จํากัด

2,691.00

เฉพาะเจาะจง

รานไทยทําบุญ

40,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จํากัด

40,600.00 บริษัท คาดูแลค (ประเทศไทย) จํากัด
(สํานักงานใหญ)

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

Asia-Pacific Media Limited

82,925.00 Asia-Pacific Media Limited

4,815.00

เฉพาะเจาะจง

รานเดนเจริญวรจักร

25,680.00

เฉพาะเจาะจง

สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2,889.00

เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด

252,391.60 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
20,000.00 บริษัท สระบุรี รีสอรท จํากัด (โรงแรม
สระบุรี อินน)
189,880.00 บริษัท บัซซี่บีส จํากัด
2,691.00 รานไทยทําบุญ

4,815.00 รานเดนเจริญวรจักร
25,680.00 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2,889.00 หางหุนสวนจํากัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
50,000.00 บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

สํานักงานหนังสือพิมพยุทธโกษ

131,717.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

128,394.65 บริษัท โฟนิกซ จํากัด (สํานักงานใหญ)

10,000.00 สํานักงานหนังสือพิมพยุทธโกษ

481,000.00

เฉพาะเจาะจง

Andy's Fashions

468,000.00 Andy's Fashions

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

252,391.60 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0020/2563
ตองการ
20,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0021/2563
ตองการ
189,880.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0022/2563
ตองการ
2,691.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0023/2563
ตองการ
40,600.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0024/2563
ตองการ
82,925.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0025/2563
ตองการ
4,700.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0026/2563
ตองการ
25,680.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0027/2563
ตองการ
2,889.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
ตองการ
50,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
ตองการ
10,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
ตองการ
128,394.65 มีสินคาตามที่ กบข.ตองการ

4/2/2020
4/2/2020
4/2/2020
4/2/2020
4/2/2020
5/2/2020
6/2/2020
6/2/2020

PO 0028/2563

6/2/2020

PO 0029/2563

7/2/2020

PO 0031/2563

7/2/2020

PO 0030/2563

7/2/2020

468,000.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข. PO 0032/2563
ตองการ และเสนอราคาภายใต
ราคากลางที่ กบข. กําหนด

11/2/2020

30,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0033/2563
ตองการ

12/2/2020
12/2/2020

13

จัดจางตัดเย็บชุดปฏิบัติงานพนักงาน ชาย – หญิง ของ
กบข.

14

จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ
ดอกเบี้ยธุรกิจ ประจําป 2563

32,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

15

จัดซื้อพื้นที่ในลงประกาศรับสมัครงานทางสื่อเครือ
Nation Group

150,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)

150,000.00 บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

150,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0034/2563
ตองการ

16

จัดซื้อการใชบริการ Bloomberg Barclays Benchmark
Index

663,405.31

663,405.31 เฉพาะเจาะจง

BLOOMBERG INDEX SERVICES LIMITED

663,405.31 BLOOMBERG INDEX SERVICES
LIMITED

663,405.31 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. สัญญาเลขที่
ตองการ
P1/2563

13/02/2020

17

จัดจางปรับปรุงพื้นที่สํานักงานประจําฝายทะเบียน
สมาชิกดานรับ-ทะเบียนสมาชิกดานจาย
ภายในสํานักงาน ชั้น 5 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
จัดซื้อพื้นที่ในลงประกาศรับสมัครงานผานทาง
Website JobsDB
จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือ "วัน
นักขาว 2563"
จัดจางงานสํารวจประสบการณจากการใชบริการ
(Member Experience) ของสมาชิก กบข. เพื่อ
ยกระดับการใหบริการและแกปญหา Pain Points
จัดซื้อหมึก Ribbon, YMCKO, CS-200e เพื่อจัดทํา
บัตรพนักงาน จํานวน 4 มวน
จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ
รายวันทันหุน ประจําป 2563
จัดซื้อ License การใชงานระบบ Contact Center

298,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอ.พี.คอนสตรัคชั่น จํากัด

296,536.08 บริษัท ไอ.พี.คอนสตรัคชั่น จํากัด

296,536.08 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0035/2563
ตองการ

13/02/2020

134,499.00

เฉพาะเจาะจง

Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited

เฉพาะเจาะจง

สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอเอส คอนซัลแทนท แอนด รีเซิรช
จํากัด

134,499.00 Jobs DB Recruitment (Thailand)
Limited
48,150.00 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย
489,653.00 บริษัท พีเอเอส คอนซัลแทนท แอนด รี
เซิรช จํากัด

134,499.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0036/2563
ตองการ
48,150.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0037/2563
ตองการ
484,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0039/2563
ตองการ

13/02/2020

48,150.00

10,058.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนาบุตร จํากัด

10,058.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0038/2563
ตองการ
50,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0040/2563
ตองการ
319,930.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0041/2563
ตองการ

14/02/2020

18
19
20

21
22
23
24
25

26

จัดซื้อสิทธิการใชงานระบบ SETNET3 (Market
Access) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จัดซื้อสิทธิการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศ
SETSMART Multi-Market ของ ตลาดสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
จัดซื้อสิทธิการใชงานระบบขอมูลสารสนเทศ
SETSMART Multi-Market ของ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

32,100.00 บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

10,058.00 บริษัท ธนาบุตร จํากัด

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทันหุน จํากัด

319,930.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แจดสคอม จํากัด

319,930.00 บริษัท แจดสคอม จํากัด

50,000.00 บริษัท ทันหุน จํากัด

118,770.00

เฉพาะเจาะจง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

118,770.00 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

32,100.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน)

32,100.00 บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

64,200.00

เฉพาะเจาะจง

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

64,200.00 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

118,770.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0042/2563
ตองการ
32,100.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0043/2563
ตองการ
64,200.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0044/2563
ตองการ

13/2/2020
14/02/2020

14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020

14/02/2020

รายงานตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กุมภาพันธ ป 2563 (สํานักงาน กบข.)

ที่

27
28
29
30
31

งานจัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ ประจําป 2563
จัดจางชุดเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต ลูกจางสามัญ

53,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

4,440.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อะราวนด เดอะ เนค จํากัด

4,440.00 บริษัท อะราวนด เดอะ เนค จํากัด

ขออนุมัติจัดจางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองหักภาษี
ณ ที่จาย
จัดซื้อ Applications Ookbee รายป สําหรับ
คณะกรรมการบนเครื่อง Tablets ที่ครบกําหนด
จัดซื้อกระดาษทิชชูสําหรับเช็ดมือ

6,420.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด

6,420.00 บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด

32

จัดจาง Roll Up และเคานเตอรดิสเพลยพรอมกระเปา
เก็บ เพื่อใชจัดกิจกรรมอบรมใหความรูสมาชิก กบข.

33

จัดซื้อแผนใบรับรอง A4 สีน้ําเงิน

34

ขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร MacBook สําหรับใช
ตรวจสอบ Source Code และทดสอบ Mobile
Application บนระบบปฏิบัติการ iOS
จัดซื้อสินคา Privilege เพื่อใชในกิจกรรมสื่อสาร
การตลาด
จัดจางผลิตคลิปวิดีโอสัมภาษณแฟนพันธุแท กบข. ป 2

35

วงเงินงบประมาณ

53,500.00 บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด

87,312.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

87,312.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

31,297.50

เฉพาะเจาะจง

บจ. แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค

31,297.50 บริษัท แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค จํากัด

33,170.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด

33,170.00 บริษัท วิสมา เอเชีย จํากัด

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายโกศล ทิพยสุคนธ

65,698.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด

9,000.00 นายโกศล ทิพยสุคนธ
65,698.00 บริษัท เดอะ อินฟนิตี้ ดาตา จํากัด

71,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม จํากัด
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จัดเชาสถานที่ สําหรับการจัดกิจกรรม สําหรับโครงการ
สมาชิกสัมพันธสัญจร ประจําป 2563 จ.กาญจนบุรี

26,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร.เอส.โฮเต็ล จํากัด

500,000.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม
จํากัด
71,000.00 บริษัท แสกกลาง อารต แอนด ฟลม
จํากัด
25,000.00 บริษัท อาร.เอส.โฮเต็ล จํากัด

38

จัดจางผูใหบริการบํารุงรักษาระบบบันทึกภาพแบบ
ดิจิตอล (CCTV)
จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในเว็บไซตโพสตทู
เดย ประจําป 2563
จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในนิตยสาร Green
Life Plus ประจําป 2563
จัดซื้อสนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธในหนังสือพิมพขาว
สด ประจําป 2563
จัดซื้อสิทธิการใชงานโปรแกรมตรวจสอบการทํางาน
ของเครื่องแมขายและอุปกรณเครือขาย (Monitoring
Program)
จัดจางบริการซอมบํารุง รถตู TOYOTA ทะเบียน อษ 6

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เรียลเทค คอรปอเรชั่น จํากัด

194,740.00 บริษัท เรียลเทค คอรปอเรชั่น จํากัด

53,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)

53,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด

53,500.00 บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ขาวสด จํากัด

50,000.00 บริษัท ขาวสด จํากัด

95,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด

93,625.00 บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด

6,902.20

เฉพาะเจาะจง

จัดจางที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํา
นโยบายและแนวปฏิบัติของสํานักงานที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562
จัดซื้ออุปกรณระบบรดน้ําอัตโนมัติ บริเวณระเบียง ชั้น 6
อาคารอับดุลราฮิม เพลส
จัดจางจัดทํา LEED Certified อาคารจีพีเอฟ วิทยุ

150,000.00

บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนายโตโยตา
จํากัด
ดร.ประพันธพงษ ขําออน
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39
40
41
42

43
44

45
46

12,000.00

จางที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กนก โปรดักส จํากัด

53,500.00 บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)

6,902.20 บริษัท โตโยตา เค.มอเตอรส ผูจําหนาย
โตโยตา จํากัด
150,000.00 ดร. ประพันธพงษ ขําออน

6,902.70 บริษัท กนก โปรดักส จํากัด

2,000,000.00

1,765,500.00 คัดเลือก

บริษัท อีโคเนอรยี่ พารทเนอร จํากัด

1,203,750.00 บริษัท อีโคเนอรยี่ พารทเนอร จํากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53,500.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
4,440.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
6,420.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
87,312.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
31,297.50 มีสินคาตรงตามที่กําหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญา

กบข. PO 0045/2563

19/02/2020

กบข. PO 0046/2563

19/02/2020

กบข. PO 0047/2563

20/02/2020

กบข. PO 0048/2563

20/02/2020

PO 0049/2563

20/02/2020

33,170.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0050/2563
ตองการ

20/02/2020

9,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0051/2563
ตองการ
65,270.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0052/2563
ตองการ

20/02/2020

500,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0053/2563
ตองการ
71,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0054/2563
ตองการ
25,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0055/2563
ตองการ

21/02/2020

192,600.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
53,500.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
53,500.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
50,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ
93,090.00 สามารถดําเนินการไดตามที่
ตองการ

21/02/2020

21/02/2020
25/02/2020

กบข. PO 0058/2563

25/02/2020

กบข. PO 0056/2563

25/02/2020

กบข. PO 0057/2563

25/02/2020

กบข. PO 0059/2563

26/02/2020

กบข. PO 0060/2563

27/02/2020

6,902.20 เปนผูใหบริการตรวจเช็คตอเนื่อง PO 0061/2563
มาโดยตลอด
150,000.00 สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข. PO 0062/2563
ตองการ

28/02/2020

สามารถดําเนินการไดตามที่ กบข.
ตองการ
1,193,050.00 มีคุณสมบัติ ,สามารถดําเนินการ
ไดตรงตามที่กําหนด และเสนอ
ราคาภายในงบประมาณและราคา
กลางตามที่ กบข. กําหนด
2,200,000.00 เปนผูมีคะแนนรวมสูงสุด
6,902.70

GPF 0002/2563

28/02/2020

4/2/2020

สัญญาเลขที่
18/2563

21/2/2020

สัญญาเลขที่
14/2563

4/2/2020
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จัดซื้อสิทธิ์ในการสื่อสารผาน LINE Official Account
กบข. ประจําป 2563

2,350,000.00

2,337,499.96 e-bidding

1. บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
2. บริษท
ั เจ-บิ๊คส เทรดดิ้ง จํากัด

2,247,000.00 บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
1,680,000.00

48

จัดจางที่ปรึกษาเปนผูดําเนินการดาน Tax Services
เพื่อการปดบัญชี QFII
ที่ลงทุนในจีน
จัดจางที่ปรึกษาเปนผูสอบบัญชีเพื่อการปดบัญชี QFII
ที่ลงทุนในจีน
จางที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการตรวจรางสัญญาลงทุน
ในกองทุนตางประเทศ

1,291,392.48

1,291,392.48 จางที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง

Ernst & Young (China) Advisory Limited
Beijing Branch

1,291,392.48 Ernst & Young (China) Advisory
Limited Beijing Branch

1,291,392.48 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข. สัญญาเลขที่
ตองการ
P2/2563

28/2/2020

621,484.53

621,484.53 จางที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง
4,146,250.00 จางที่ปรึกษา
วิธีเฉพาะเจาะจง

Ernst & Young Hua Ming LLP Shanghai
Branch
ROPES & GRAY LLP

621,484.53 Ernst & Young Hua Ming LLP
Shanghai Branch
4,146,250.00 ROPES & GRAY LLP

621,484.53 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข. สัญญาเลขที่
ตองการ
P3/2563
4,146,250.00 สามารถดําเนินงานไดตามที่ กบข. สัญญาเลขที่
ตองการ
15/2563

28/2/2020

49
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* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

4,146,250.00

14/2/2020

รายงานตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจําเดือน กุมภาพันธ ป 2563 (อาคารจีพีเอฟ วิทยุ)

ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดจางทําความสะอาดทอสงลมเย็นของเครื่องสงลม
เย็น ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ
รวมทั้งสิ้น 51 รายการ

วงเงินงบประมาณ
1,800,000.00

17,452,892.62

* ประกาศราคากลางเฉพาะการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

ราคากลาง*

วิธีซื้อ/จาง

1,800,000.00 e-bidding

ผูเสนอราคา
บริษัท เทอรโก เซอรวิส จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

1,284,000.00 บริษัท เทอรโก เซอรวิส จํากัด

ราคาที่คัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1,284,000.00 ยื่นเสนอรายเดียว สามารถ
สัญญาเลขที่
ดําเนินการไดตามที่ กบข.ตองการ 12/2563
15,908,881.05

14/2/2020

