
1

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

1
เช่าพ้ืนทีเ่พ่ือใช้เป็นทีท่ าการ
สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสติ

8,327,000.00 8,327,000.00 พิเศษ
บริษัท รังสติพลาซ่า 
จ ากัด 7,433,484.82
 บาท

บริษัท รังสติพลาซ่า 
จ ากัด 7,433,484.82
 บาท

ผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานทีเ่ช่า

จพ.(สจท.) 1909/2560
ลว.01/09/2560

2

ซ้ือกระเบื้องยางพร้อมตดิตัง้
 ภายในอาคารทีท่ าการ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
สาขานครราชสมีา

240,343.34 204,824.00 พิเศษ

บริษัท คาซา รอคคา 

จ ากัด 200,223.75 
บาท

บริษัท คาซา รอคคา 

จ ากัด 200,223.75 
บาท

เป็นบริษัททีมี่

ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1910/2560

ลว.05/09/2560

3

จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารส านกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขา
พิษณุโลก

694,000.00 694,000.00 สอบราคา
บริษัท อิสนนัท ์จ ากัด

 665,000.00 บาท

บริษัท อิสนนัท ์จ ากัด

 665,000.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ

ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1913/2560

ลว.06/09/2560

4
จ้างด าเนนิการจัดสอบ
คดัเลอืกบุคคลเข้า
ปฏิบัตงิานกับธนาคาร

1,200,000.00 1,200,000.00 พิเศษ
มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
844,800.00 บาท

มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
844,800.00 บาท

เป็นผูท้ีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1917/2560
ลว.08/09/2560

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560



2

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

5
จ้างท าของทีร่ะลกึเพ่ือมอบ
ใหแ้ก่พนกังาน ประจ าปี 2560

7,242,265.75 7,242,265.75  พิเศษ
บริษัท ชายนน์ิง่โกลด์
 จ ากัด 7,242,265.75
 บาท

บริษัท ชายนน์ิง่โกลด์
 จ ากัด 7,242,265.75
 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1918/2560
ลว.12/09/2560

6
ซ้ือกระเช้าของขวญัปีใหม่ 

2561
500,000.00    500,000.00     พิเศษ

บริษัท สวุรรณชาด 
จ ากัด ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
500,000.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 
จ ากัด ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
500,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง

ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1919/2560

ลว.14/09/2560

7

จ้างปรับปรุงหอ้งกันไฟและ
หอ้งเก็บแฟ้มภายในอาคาร 

บริเวณช้ัน 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์สาขาขอนแก่น

1,770,000.00 654,000.00 สอบราคา

1.)บ.บูรณรัตน์เอนยิ

เนียร่ิง จ ากัด 

576,950.69 บาท 2.)

หจก.สอืเจริญ แอนด์ 

พี.โปรดักส ์

590,000.00 บาท

บริษัท บูรณรัตนเ์อนยิ
เนยีร่ิง จ ากัด 

575,000.00 บาท

เป็นบริษัททีเ่สนอ

ราคาต่ าสดุ

จพ.(สจท.) 1937/2560

ลว.14/09/2560

8
จ้างด าเนนิการโครงการงาน
มหกรรมบ้านมือสองราคา

พิเศษ 60 คร้ังที ่2

350,000.00 349,927.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พอทลูาก้า 
อะเลทิ จ ากัด 

349,194.50 บาท

บริษัท พอทลูาก้า 
อะเลทิ จ ากัด 

349,194.50 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ

ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1938/2560
ลว.15/09/2560



3

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

9

จ้างผลติหนงัสอืคูมื่อ
รายการทรัพย์ งานมหกรรม
บ้านมือสองราคาพิเศษ 60 
คร้ังที ่2

16,050.00   - เฉพาะเจาะจง

บริษัท บพิธการพิมพ์
 จ ากัด 16,050.00 
บาท

บริษัท บพิธการพิมพ์
 จ ากัด 16,050.00 
บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1939/2560
ลว.18/09/2560

10 จ้างจัดท าใบเกียรตบิัตร 14,568.05   - เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีโม่ มีเดยี 

จ ากัด 14,568.05 บาท

บริษัท พรีโม่ มีเดยี 

จ ากัด 14,568.05 บาท

เป็นบริษัททีมี่

ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1940/2560

ลว.18/09/2560

11

จ้างปรับปรุงและตกแตง่
ภายในบริเวณช้ัน 6 อาคาร 2
 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ส านกังานใหญ่

872,000.00 872,000.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเ์อนยิ
เนยีร่ิง จ ากัด 
865,000.00 บาท

บริษัท บูรณรัตนเ์อนยิ
เนยีร่ิง จ ากัด 
865,000.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1941/2560
ลว.20/09/2560

12
จ้างจัดท าโลป่ระกาศเกียรติ
คณุ Risk Awareness Award

40,000.02        - เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินดโิก ดไีซน ์
จ ากัด 40,000.02 บาท

บริษัท อินดโิก ดไีซน ์
จ ากัด 40,000.02 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1942/2560
ลว.21/09/2560



4

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

13
ซ้ือฐานพระพุทธภควาวจิิตร
จ าลอง

50,000.00        - เฉพาะเจาะจง
คณุจิรวฒัน ์ กิตต ิ
50,000.00 บาท

คณุจิรวฒัน ์ กิตต ิ
50,000.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1943/2560
ลว.21/09/2560

14
จ้างท าซุ้มดอกไม้เนือ่งใน
โอกาสครบรอบ 64 ปี ธอส.

90,000.00        - เฉพาะเจาะจง

นางสาวเพลนิพิศ  
เกษียร 90,000.00 

บาท

นางสาวเพลนิพิศ  
เกษียร 90,000.00 

บาท

เป็นผูท้ีมี่
ประสบการณ์และ

ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1944/2560
ลว.21/09/2560

15

จ้างท าช้ันวางพระในพิธี
พุทธาภิเษกพระพุทธภควา
วจิิตรจ าลอง เนือ่งในโอกาส
ครบรอบ 64 ปี ธอส.

64,200.00        - เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชครุ่งเรือง
การช่าง จ ากัด 
64,200.00 บาท

บริษัท โชครุ่งเรือง
การช่าง จ ากัด 
64,200.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1945/2560
ลว.21/09/2560

16
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝา่ย
ธุรกรรมการเงิน

173,340.00    173,340.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซี
เคยีวริตี ้พร้ินติง้ 
จ ากัด (มหาชน) 
173,340.00 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซี
เคยีวริตี ้พร้ินติง้ 
จ ากัด (มหาชน) 
173,340.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่ความ
ช านาญทางดา้น
สิง่พิมพ์

จพ.(สจท.) 1946/2560
ลว.22/09/2560



5

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

17 ซ้ือบัตรสมาร์ทการ์ด 85,600.00        - เฉพาะเจาะจง

บริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
85,600.00 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
85,600.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1947/2560
ลว.22/09/2560

18

จ้างพิมพ์หนงัสอืแจ้งข้อมูล

เครดติรายปี ของปี 2560 
และรายเดอืน ของปี 2561 
และหนงัสอืแจ้งการ
เปลีย่นแปลงข้อเทจ็จริงที่
บ่งช้ีถึงตวัลกูคา้รายเดอืน 

ของปี 2561 ดว้ยระบบ 
Sealer พร้อมสง่ ณ ทีท่ าการ
ไปรษณีย์

2,590,013.00 1,890,709.00 พิเศษ

1.)บ.เปเปอร์เมท (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 1,446,640.00

 บาท 2.)บ.ท.ีเค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 

1,418,820.00 บาท 3.)บ.

ไทยบริตชิ ดโีพสต ์จ ากดั 

2,028,000.00 บาท 4.)บ.

จันวาณิชย ์ซีเคยีวริตี้ 

พร้ินทต์ิ้ง จ ากดั 

1,404,000.00 บาท 5.)บ.

รักษาความปลอดภยั

กรุงไทยธรุกจิบริการ จ ากดั

 1,710,800.00 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ ซี
เคยีวริตี ้พร้ินทต์ิง้ 
จ ากัด 1,404,000.00

 บาท

เป็นบริษัททีเ่สนอ
ราคาต่ าสดุ

จพ.(สจท.) 1948/2560
ลว.22/09/2560



6

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

19

ซ้ือตูค้วบคมุระบบแจ้งเหตุ
เพลงิไหม้พร้อมตดิตัง้ 
ประจ าธนาคารอาคาร
สงเคราะห ์ส านกังานใหญ่

2,300,000.00 2,300,000.00 พิเศษ

1.)บ.นวิศริิ วศิวการ จ ากดั

 2,080,000.00 บาท 2.)บ.

บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย)

 จ ากดั 2,000,000.00 บาท

 3.)บ.โทเทลิ ซิสเตม็ท ์เอ็น

จิเนยีร่ิง แอนด ์ดเีวลลอ็ป

เม้นท ์จ ากดั 2,628,289.15

 บาท

บริษัท บาร์โคล-แอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
2,000,000.00 บาท

เป็นบริษัททีเ่สนอ
ราคาต่ าสดุ

จพ.(สจท.) 1949/2560
ลว.22/09/2560

20

จ้างด าเนนิการจัดกิจกรรม
การแสดงในงานเลีย้ง
ขอบคณุผูบ้ริหารและ

พนกังานทีค่รบเกษียณอายุ 
ปี 2560

500,000.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิ
บิช่ัน จ ากัด 

499,690.00 บาท

บริษัท กรุงเทพ เอ็กซิ
บิช่ัน จ ากัด 

499,690.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ

ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1950/2560

ลว.22/09/2560



7

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

21
จ้างบริหารจัดหาพ้ืนทีง่าน
สปัดาหป์ระกันภัย ประจ าปี 
2560

74,204.50        - เฉพาะเจาะจง

ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับ
และสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 74,204.50

 บาท

ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับ
และสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 74,204.50

 บาท

เป็นผูท้ีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1951/2560
ลว.25/09/2560

22
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก
 มด แมลงสาบ หน ูประจ า
สาขาลาดพร้าว

9,350.00   - ตกลงราคา
บริษัท สตอ็ปไทม์
เพสท ์เซอร์วสิ จ ากัด 
9,350.00 บาท

บริษัท สตอ็ปไทม์
เพสท ์เซอร์วสิ จ ากัด 
9,350.00 บาท

เป็นบริษัททีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1952/2560
ลว.25/09/2560



8

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

23

จ้างพิมพ์หนงัสอืรับรอง
ดอกเบี้ยเงินกูย้ืม ประจ าปี 
2560 พร้อมพับและบรรจุใส่

ซองจดหมายหนา้ตา่ง พร้อม
จดหมายข่าว (GHB 
Newsletter) สง่ ณ ทีท่ าการ
ไปรษณีย์

2,000,000.00 1,898,100.00 พิเศษ

1.)บ.เปเปอร์เมท (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 1,068,930.00

 บาท 2.)บ.ท.ีเค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเม้นท ์จ ากดั 

1,377,732.00 บาท 3.)บ.

ไทยบริตชิ ดโีพสต ์จ ากดั 

1,354,200.00 บาท 4.)บ.

จันวาณิชย ์ซีเคยีวริตี้ 

พร้ินทต์ิ้ง จ ากดั 

1,065,600.00 บาท 5.)บ.

รักษาความปลอดภยั

กรุงไทยธรุกจิบริการ จ ากดั

 1,298,700.00 บาท

บริษัท จันวาณิชย์ ซี
เคยีวริตี ้พร้ินทต์ิง้ 

จ ากัด 1,065,600.00
 บาท

เป็นบริษัททีเ่สนอ

ราคาต่ าสดุ

จพ.(สจท.) 1953/2560

ลว.25/09/2560

24

จ้างบริษัทตดัเย็บชุด
เคร่ืองแบบพนกังานรูปแบบ
ใหม่ โดยวธิีประกวดราคา 
ดว้ยวธิีการทางอิเลก็ทรอนกิส์

 (e-Auction)

35,810,000.00 32,287,450.00 ประกวดราคา

1.)บ.พีซีอาร์จี จ ากัด 

21,000,000.00 บาท 2.)

บ.ไหมทอง จ ากัด 

24,621,470.00 บาท

บริษัท พีซีอาร์จี จ ากัด
 20,999,500.00 บาท

เป็นบริษัททีเ่สนอ
ราคาต่ าสดุ

จพ.(สจท.) 1954/2560
ลว.25/09/2560



9

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

25
ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองดืม่
ในการจัดประชุมผูบ้ริหาร
ตอนเช้า

        8,820.00   - เฉพาะเจาะจง
นางจันท ี บุญสขุ 
8,820.00 บาท

นางจันท ี บุญสขุ 
8,820.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1955/2560
ลว.25/09/2560

26

ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองดืม่
เพ่ือเป็นการเลีย้งรับรองใน

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารความตอ่เนือ่งทาง
ธุรกิจ (BCM) และ
คณะอนกุรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ประจ าเดอืน

กันยายน 2560

        1,600.00   - เฉพาะเจาะจง
นางจันท ี บุญสขุ 
1,600.00 บาท

นางจันท ี บุญสขุ 
1,600.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1956/2560
ลว.25/09/2560

27

ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองดืม่
เพ่ือเป็นการเลีย้งรับรองใน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 

ประจ าเดอืนกันยายน 2560

        1,200.00   - เฉพาะเจาะจง
นางจันท ี บุญสขุ 
1,200.00 บาท

นางจันท ี บุญสขุ 
1,200.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1957/2560
ลว.25/09/2560



10

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

28

ซ้ืออาหารกลางวนัเพ่ือเป็น
การเลีย้งรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง 
ประจ าเดอืนกันยายน 2560

2,404.00   - เฉพาะเจาะจง
ร้าน S&P (สาขา
เซ็นทรัลพระราม 9) 
2,404.00 บาท

ร้าน S&P (สาขา
เซ็นทรัลพระราม 9) 
2,404.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1958/2560
ลว.25/09/2560

29 ซ้ือน้ าสบู่ รุ่น IC118        64,200.00   - เฉพาะเจาะจง
บริษัท เร็นโทคลิ อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 64,200.00 บาท

บริษัท เร็นโทคลิ อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จ ากัด 64,200.00 บาท

คณุสมบัตติรง
ตามทีต่อ้งการ

จพ.(สจท.) 1961/2560
ลว.27/09/2560

30

จ้างโฆษณาประชาสมัพันธ์

ธนาคารฯ ผา่นหนงัสอืเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ดา้น
เศรษฐกิจการคลงัของ
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั

 กระทรวงการคลงั

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง

กองทนุสวสัดกิาร
ส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั 500,000.00
 บาท

กองทนุสวสัดกิาร
ส านกังานเศรษฐกิจ
การคลงั 500,000.00
 บาท

เป็นบริษัทที่
ด าเนนิงานดา้นสือ่
โฆษณา
ประชาสมัพันธ์

จพ.(สจท.) 1962/2560
ลว.28/09/2560



11

ล าดับ
ที่

งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง
วงเงินที่จะ
ซือ้หรือจ้าง

ราคากลาง
วิธีซือ้หรือ

จ้าง

 รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซือ้หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560

ส่วนจดัหาทั่วไป 

วันที่ 1 กันยายน - 29 กันยายน 2560

31

จ้างส ารวจและรีเซ็ตระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ (VRF) 
สว่นนติกิรรม ฝา่ยพิธีการ
สนิเช่ือ ช้ัน 1 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ส านกังานใหญ่

10,700.00   - เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกร
 กรุ๊ป เอ็นจิเนยีร่ิง 
10,700.00 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากัด โกร
 กรุ๊ป เอ็นจิเนยีร่ิง 
10,700.00 บาท

เป็นผูท้ีมี่
ประสบการณ์และ
ความช านาญ

จพ.(สจท.) 1963/2560
ลว.29/09/2560


