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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

1                   94,695.00   - เฉพาะเจาะจง

2                   20,330.00   - เฉพาะเจาะจง

3 5,740,000.00 5,740,000.00 กรณีพิเศษ

4 1,604,000.00 1,604,000.00 พิเศษ

5                     8,900.00   - เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ซื้อผงหมกึเคร่ืองโทรสารยี่ห้อ 
BROTHER รุ่น TN-2280

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 94,695.00 
บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 94,695.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1965/2560
ลว.02/10/2560

จ้างผลิตหนังสือคู่มอืรายการ
ทรัพยงงานมหกรรมบ้านและ
คอนโด คร้ังที่ 37

บริษัท บพิธการพมิพง 
จำากัด 20,330.00 บาท

บริษัท บพธิการพมิพง 
จำากดั 20,330.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1967/2560
ลว.04/10/2560

เช่าพื้นที่ทำาการธนาคารสาขา
ยอ่ยศูนยงราชการ
เฉลิมพระเกยีรติ

บริษัท ธนารักษงพฒันา
สินทรัพยง จำากัด 
5,314,104.00 บาท

บริษัท ธนารักษงพฒันา
สินทรัพยง จำากดั 
5,314,104.00 บาท

ผ่านการพจิารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เช่า

จพ.(สจท.) 1968/2560
ลว.04/10/2560

จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนยงข้อมลู
อสังหาริมทรัพยง ชัน้ 18 อาคาร 
2 ธนาคารฯ สำานักงานใหญ่

บริษัท เซ๊าทงเทอรงน ซิส
เท็ม จำากัด 
1,550,000.00 บาท

บริษัท เซ๊าทงเทอรงน ซิส
เท็ม จำากดั 
1,550,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1969/2560
ลว.04/10/2560

ซื้ออาหารว่างและเคร่ืองดื่มเพื่อ
เล้ียงรับรองในการเปดดสาขา
ยอ่ยอาคารเพริงล แบงกงค็อก

บริษัท วีว่าเซสทง จำากัด 
8,900.00 บาท

บริษัท วีว่าเซสทง จำากดั 
8,900.00 บาท

ผ่านการพจิารณา
จากสาขายอ่ยอาคาร
เพิร์ล แบงก์คออก

จพ.(สจท.) 1970/2560
ลว.04/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

6 60,000.00   - เฉพาะเจาะจง

7 4,700.00   - เฉพาะเจาะจง

8 47,401.00   - เฉพาะเจาะจง

9 10,000.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างบริษัทบันทึกเสียง Video 
Present ธอส.ชุด "LRM ภาษา
ท้องถิน่" เพื่อใช้ในกจิการ
ธนาคาร

บริษัท เอเล่ียน สกลิ 
จำากัด 60,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จำากดั 60,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1971/2560
ลว.04/10/2560

ซื้อเคร่ืองทำาน้ำาร้อน-น้ำาเย็น ให้
กบัฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

บริษัท เพ็นนอน เทรด
ดิ้ง จำากดั 4,700.00 
บาท

บริษัท เพน็นอน เทรด
ดิ้ง จำากดั 4,700.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1972/2560
ลว.05/10/2560

จ้างเปล่ียนถ่ายน้ำามนัเคร่ือง
และอปุกรณงร่วมเคร่ืองสูบน้ำา
ดับเพลิง ประจำาธนาคารฯ 
อาคาร 1 และอาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะหง 
สำานักงานใหญ่

บริษัท ดับเบ้ิลยู.ไฟรง 
ป้ัม เซอรงวิส จำากัด 
47,401.00 บาท

บริษัท ดับเบ้ิลยู.ไฟรง 
ป้ัม เซอรงวิส จำากัด 
47,401.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1973/2560
ลว.05/10/2560

จ้างจัดทำาโล่ประกาศ  
เกยีรติคุณ   คริสตัล โครงการ 
Service Mind Award ประจำา
ป  2560 

บริษัท อนิดิโก ดีไซนง 
จำากัด 10,000.00 บาท

บริษัท อินดิโก ดีไซนง 
จำากดั 10,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1974/2560
ลว.05/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

10 636,650.00 636,650.00 เฉพาะเจาะจง

11 จ้างทำาถุงผ้าสปันบอนดง 208,650.00 208,650.00 เฉพาะเจาะจง

12 202,499.64   - เฉพาะเจาะจง

13 112,350.00 112,350.00 เฉพาะเจาะจง

14 44,137.50   - เฉพาะเจาะจง

จ้างบริการพืน้ที่งานมหกรรม
การเงินอุดรธานี คร้ังที่ 5 
ประจำาป  2560

บริษัท มเีดีย แอสโซซิ
เอตเต็ด จำากัด 
636,650.00 บาท

บริษัท มเีดีย แอสโซซิ
เอตเต็ด จำากัด 
636,650.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 
1974.1/2560
ลว.05/10/2560

บริษัท เพิ่มพูนอนิเตอรง
เทรด จำากดั 
208,650.00 บาท

บริษัท เพิม่พูนอินเตอรง
เทรด จำากดั 
208,650.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1975/2560
ลว.06/10/2560

จ้างทำาชดุแกว้กาแฟติดลาย
ดอกไมข้อบทอง สกรีนโลโก้ 
ธนาคารอาคารสงเคราะหง

บริษัท บ้านไท-คริสตัล 
เซรามคิ จำากัด 
202,499.64 บาท

บริษัท บ้านไท-คริสตัล 
เซรามคิ จำากัด 
202,499.64 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1976/2560
ลว.06/10/2560

ซื้อกล่องบรรจุเอกสารมฝีา
ครอบ 

บริษัท เอส วี แอนดง พี 
คารงตั้น จำากัด 
112,350.00 บาท

บริษัท เอส วี แอนดง พี 
คารงตั้น จำากดั 
112,350.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1977/2560
ลว.06/10/2560

ซื้อถุงกระดาษใส่ธนบัตร GR8 
บริษัท พ.ีเค.คอนเวิท
ติ้ง จำากดั 44,137.50 
บาท

บริษัท พ.ีเค.คอนเวิท
ติ้ง จำากดั 44,137.50 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1978/2560
ลว.06/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

15   - เฉพาะเจาะจง

16 282,729.60 282,729.60 เฉพาะเจาะจง

17 364,870.00 364,870.00 เฉพาะเจาะจง

18 92,448.00   - เฉพาะเจาะจง

19   - เฉพาะเจาะจง

เช่าเคร่ืองพร้อมจา้งบริการ
เคร่ืองถา่ยเอกสาร ยีห่้อ ฟูจิ ซีร็
อกซง รุ่น DocuCentre-IV 4470 
จำานวน 1 เคร่ือง

0.57 บาท/แผ่น
บริษัท ฟจูิ ซีร็อกซง 
(ประเทศไทย) จำากัด 
0.57 บาท/แผ่น

บริษัท ฟูจ ิซีร็อกซง 
(ประเทศไทย) จำากดั 
0.57 บาท/แผ่น

ผ่านการพจิารณา
จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 1979/2560
ลว.06/10/2560

ซื้อเคร่ืองเขียนแบบพมิพงและ
วัสดุส้ินเปลือง

องคงการค้าของสกสค. 
282,729.60 บาท

องคงการค้าของสกสค. 
282,729.60 บาท

เป็นการสนับสนุน
ส่วนราชการ

จพ.(สจท.) 1980/2560
ลว.06/10/2560

จ้างบริการพืน้ที่งานมหกรรม
บ้านและคอนโด คร้ังที่ 37 
ประจำาป  2560

สมาคมธรุกจิบ้าน
จัดสรร 364,870.00 
บาท

สมาคมธุรกจิบ้าน
จัดสรร 364,870.00 
บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1981/2560
ลว.06/10/2560

เช่าเคร่ืองมลัติฟงักงชั่น "ริโก้" รุ่น 
MP2501SP จำานวน 1 เคร่ือง 
ประจำาสาขาย่อยเซ็นทรัลพลา
ซา นครราชสีมา

บริษัท ริโก ้เซอรงวิสเซส 
(ประเทศไทย) จำากัด 
92,448.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอรงวิสเซส 
(ประเทศไทย) จำากดั 
92,448.00 บาท

ผ่านการพจิารณา
จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 1983/2560
ลว.09/10/2560

จ้างบริการเคร่ืองมลัติฟังกงชั่น 
"ริโก้" รุ่น MP2501SP จำานวน 1 
เคร่ือง ประจำาสาขาย่อยเซน็
ทรัลพลาซา นครราชสีมา

0.37 บาท/แผ่น
บริษัท ริโก ้
(ประเทศไทย) จำากัด 
0.37 บาท/แผ่น

บริษัท ริโก้ 
(ประเทศไทย) จำากดั 
0.37 บาท/แผ่น

ผ่านการพจิารณา
จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 1984/2560
ลว.09/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

20 6,099.00   - เฉพาะเจาะจง

21 5,700.00   - เฉพาะเจาะจง

22 5,887,500.00 4,419,558.77 พิเศษ

23 134,134.95 134,134.95 เฉพาะเจาะจง

จ้างร้ือถอนขนย้ายเคร่ือง ATM 
ออกจากเดอะมอลลง บางกะปด 
และจดัเกบ็ที่ธนาคาร
อาคารสงเคราะหง สำานักงาน
ใหญ่

บริษัท โกมล เวิรงค 
จำากัด 6,099.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรงค 
จำากดั 6,099.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1986/2560
ลว.09/10/2560

ซื้ออาหารว่าง เคร่ืองดื่ม และ
อาหารกลางวัน

นางจันที  บุญสุข 
5,700.00 บาท

นางจันที  บุญสุข 
5,700.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1987/2560
ลว.09/10/2560

จ้างดำาเนินการงานเพิ่ม งาน
ปรับปรุงพื้นที่ศูนยงวิเคราะหงสิน
เชื่อ (Data Entry Center : 
DEC) สุรินทรง

บริษัท ทูเมคเกอรง 
จำากัด 4,419,558.77 
บาท

บริษัท ทูเมคเกอรง 
จำากดั 4,419,558.77 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1988/2560
ลว.09/10/2560

จ้างปรับปรุงพื้นที่รับรองของ
มลูนิธิ 60 ป  ธอส. (งานเพิ่ม)

บริษัท บูรณรัตนงเอนยิ
เนียร่ิง จำากัด 
134,134.95 บาท

บริษัท บูรณรัตนงเอนยิ
เนียร่ิง จำากัด 
134,134.95 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1989/2560
ลว.10/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

24 จ้างทำาซุ้มดอกดาวเรือง 99,488.60   - เฉพาะเจาะจง

25 3,638.00   - เฉพาะเจาะจง

26 200,000.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง

27 66,286.50   - เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ดับ 
บลิว.คอมมวินิเคชั่น 
จำากัด 99,488.60 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มวินิเคชั่น จำากัด 
99,488.60 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1990/2560
ลว.10/10/2560

ซื้อ DRUM เคร่ืองโทรสารยี่ห้อ 
Brother รุ่น DR2255 เพื่อใช้
งานที่งานบริหารทั่วไป ฝ่าย
บริหารหนี้กทม.และปริมณฑล 

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 3,638.00 
บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 3,638.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1991/2560
ลว.10/10/2560

จ้างจัดพิธบีำาเพ็ญกุศลเพื่อ
ถวายเปนนพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรม
หาภูมพิลอดุลยเดชบรมนาถ
บพติร สวรรคตครบ 1 ป 

บริษัท ทเวนตี้ไฟวง โน
เวมเบอรง จำากัด 
199,020.00 บาท

บริษัท ทเวนตี้ไฟวง โน
เวมเบอรง จำากัด 
199,020.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1992/2560
ลว.11/10/2560

ซื้อเทปสีอกัษร แบบเคลือบ
พลาสติก ให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
สารสนเทศ

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 66,286.50 
บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 66,286.50 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1993/2560
ลว.11/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

28 18,386.44   - เฉพาะเจาะจง

29 450,000.00 208,650.00 เฉพาะเจาะจง

30 450,000.00 202,499.64 เฉพาะเจาะจง

31 300,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างทำาเข็มวิมานเมฆทองคำา 
ในโครงการ Smart Points

บริษัท ชายนงนิ่งโกลดง 
จำากัด 18,386.44 บาท

บริษัท ชายนงนิ่งโกลดง 
จำากดั 18,386.44 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1994/2560
ลว.11/10/2560

จ้างทำาถงุผ้าสปันบอนดง ให้กับ
ฝ่ายกิจกรรมเพือ่สังคม

บริษัท เพิ่มพูนอนิเตอรง
เทรด จำากดั 
208,650.00 บาท

บริษัท เพิม่พูนอินเตอรง
เทรด จำากดั 
208,650.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1995/2560
ลว.12/10/2560

จ้างทำาชดุกาแฟ ให้กับฝ่าย
กจิกรรมเพื่อสังคม

บริษัท บ้านไท-คริสตัล 
เซรามคิ จำากัด 
202,499.64 บาท

บริษัท บ้านไท-คริสตัล 
เซรามคิ จำากัด 
202,499.64 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 1996/2560
ลว.12/10/2560

เช่าระบบโทรทัศนงวงจรปดดและ
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติด
ตั้งใช้งาน ธอส. สาขา
เดอะมอลลง บางแค

1.)บ.ครีเอเจอรงแลบ 
เน็ตเวิรงก โซลูชั่นสง จำากัด 
270,000.00 บาท 
2.)บ.นวิศิร ิวิศวการ 
จำากัด 261,936.00 บาท

บริษัท นิวศิริ วิศวการ 
จำากดั 258,726.00 
บาท

เป็นบริษัทที่เสนอ
ราคาต่ำาสุด

จพ.(สจท.) 1997/2560
ลว.12/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

32 64,200.00   - เฉพาะเจาะจง

33 19,260.00   - เฉพาะเจาะจง

34 88,810.00   - เฉพาะเจาะจง

35 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านนิตยสาร 
MONEY LIFE

บริษัท แมสคอม พลัส 
จำากัด 64,200.00 บาท

บริษัท แมสคอม พลัส 
จำากดั 64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1999/2560
ลว.12/10/2560

จ้างเปล่ียนวาลงวน้ำาระบบสปริง
เกอรงติดตั้งบริเวณโถงลิฟทงชัน้ 
3 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะหง สำานักงาน
ใหญ่

บริษัท บารงโคล-แอรง 
(ประเทศไทย) จำากัด 
19,260.00 บาท

บริษัท บารงโคล-แอรง 
(ประเทศไทย) จำากดั 
19,260.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2000/2560
ลว.16/10/2560

ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ให้
กบัส่วนปฏิบัติการคอมพวิเตอรง 
ธนาคารอาคารสงเคราะหง 
สำานักงานใหญ่

บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอรงจี 
จำากัด 88,810.00 บาท

บริษัท ดั๊บเบ้ิล เอ 
ดิจิตอล ซินเนอรงจี 
จำากดั 88,810.00 บาท

เป็นบริษัทผู้ผลิตและ
ผู้จัดจำาหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 2001/2560
ลว.16/10/2560

จ้างผลิตสกูป๊ประชาสัมพนัธงใน
รูปแบบ Infographic

บริษัท จนัทรง 29 จำากดั 
450,000.00 บาท

บริษัท จันทรง 29 จำากัด 
450,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2004/2560
ลว.16/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

36 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

37 44,940.00   - เฉพาะเจาะจง

38 จ้างทำาตรายางประเภทต่าง ๆ 12,433.40   - เฉพาะเจาะจง

39 420,000.00 418,000.00 เฉพาะเจาะจง

40 จ้างพิมพงนามบัตรธนาคารฯ 15,600.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคารฯ ผ่านหนังสือพิมพง
ไทยโพสตง

บริษัท สารสู่อนาคต 
จำากัด 100,000.00 
บาท

บริษัท สารสู่อนาคต 
จำากัด 100,000.00 
บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2005/2560
ลว.16/10/2560

จ้างพิมพงตราสารทางการเงิน 
ของสาขาในสังกัดฝ่ายสาขา
ภาคตะวันออกและภาคกลาง
และสำานักพระราม 9

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 44,940.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 44,940.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพต์ราสารสำาคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 2007/2560
ลว.17/10/2560

เรืองศิลป์ตรายาง 
12,433.40 บาท

เรืองศิลป์ตรายาง 
12,433.40 บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2008/2560
ลว.17/10/2560

จ้างผลิตน้ำาดื่มบรรจขุวด ขนาด 
350 มล.

บริษัท เอ็มวีเอ็น โป
รดักสง จำากัด 
418,000.00 บาท

บริษัท เอม็วีเอ็น โป
รดักสง จำากัด 
418,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2009/2560
ลว.17/10/2560

ฟดงเกอรง พร้ินตง (2000) 
15,600.00 บาท

ฟดงเกอรง พร้ินตง (2000) 
15,600.00 บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2010/2560
ลว.17/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

41 53,500.00   - เฉพาะเจาะจง

42 21,186.00   - เฉพาะเจาะจง

43 99,959.40   - เฉพาะเจาะจง

44 53,500.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตและโฆษณาประชา
สัมพันธงธนาคารฯ ผ่าน
หนังสือพิมพงข่าวหุ้นธรุกิจ

บริษัท บูรพาทัศนง 
(1999) จำากัด 
53,500.00 บาท

บริษัท บูรพาทัศนง 
(1999) จำากัด 
53,500.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2011/2560
ลว.18/10/2560

จ้างปรับปรุงและซ่อมแซม 
(ห้องอาหาร) ธนาคาร
อาคารสงเคราะหง สำานักงาน
ใหญ่

บริษัท โชครุ่งเรืองการ
ช่าง จำากัด 21,186.00 
บาท

บริษัท โชครุ่งเรืองการ
ช่าง จำากดั 21,186.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2012/2560
ลว.18/10/2560

จ้างขัดลอกหน้าและเคลือบเงา
พืน้หินแกรนิต บริเวณโถงทาง
เดินชั้น 1 และชั้น 2 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะหง 
สำานักงานใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำากดั 
ศิลป์ อตุสาหกรรมไทย
หินอ่อน 99,959.40 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
ศิลป์ อุตสาหกรรมไทย
หินอ่อน 99,959.40 
บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2013/2560
ลว.18/10/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านหนังสือพิมพง    ผู้
จัดการรายวัน 360o

บริษัท ผู้จัดการ 360 
จำากัด 53,500.00 บาท

บริษัท ผู้จัดการ 360 
จำากดั 53,500.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2023/2560
ลว.18/10/2560



11

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

45 16,392.40   - เฉพาะเจาะจง

46 7,274,488.54 7,274,488.54 พิเศษ

47 201,550.00 201,550.00 เฉพาะเจาะจง

48 3,317.00   - เฉพาะเจาะจง

49 2,728.50   - เฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณงแจ้งเหตุเพลิงไหม้
พร้อมติดตั้งใช้งานมลูนิธ ิธอส. 
อาคาร 1 ชั้น 2

บริษัท บารงโคล-แอรง 
(ประเทศไทย) จำากัด 
16,392.40 บาท

บริษัท บารงโคล-แอรง 
(ประเทศไทย) จำากัด 
16,392.40 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2024/2560
ลว.18/10/2560

การปรับลดราคาเช่าพื้นที่และ
ค่าภาษีโรงเรือน ของสาขาฟดว
เจอรงพารงค รังสิต

บริษัท รังสิตพลาซ่า 
จำากัด 7,274,488.54 
บาท

บริษัท รังสิตพลาซ่า 
จำากัด 7,274,488.54 
บาท

ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เช่า

จพ.(สจท.) 2027/2560
ลว.18/10/2560

จ้างจัดประชุม ณ โรงแรม The 
Tide Resort Bangsaen 
Beach 

The Tide Resort 
Bangsaen Beach 
201,550.00 บาท 

The Tide Resort 
Bangsaen Beach 
201,550.00 บาท 

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2028/2560
ลว.18/10/2560

จ้างซ่อมร่ัวและเปล่ียนอุปกรณง
เคร่ืองปรับอากาศ ชั้น 2 งาน
สินเชื่อ สาขาพระราม 2

ห้างหุ้นส่วนจำากดั โกร 
กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 
3,317.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำากัด โกร 
กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง 
3,317.00 บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2029/2560
ลว.19/10/2560

จ้างเปล่ียนเลขรหัสบานประตู
ห้องมัน่คง, ตู้เซฟ และ ATM 
พร้อมค่าบริการ

บริษัท เอฟ บี 
(ประเทศไทย) จำากัด 
2,728.50 บาท

บริษัท เอฟ บี 
(ประเทศไทย) จำากัด 
2,728.50 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2030/2560
ลว.19/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

50 11,663.00   - เฉพาะเจาะจง

51 8,881.00   - เฉพาะเจาะจง

52 1,819.00   - เฉพาะเจาะจง

53 3,745.00   - เฉพาะเจาะจง

54 42,800.00   - เฉพาะเจาะจง

55 จ้างทำาตรายางประเภทต่าง ๆ 14,241.70   - เฉพาะเจาะจง

จ้างติดตั้งระบบ Access 
Control ประตูห้อง Back 
Office สาขาลาดกระบัง

บริษัท บี-เทค อิน
เทนชั่น จำากัด 
11,663.00 บาท

บริษัท บี-เทค อิน
เทนชั่น จำากัด 
11,663.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2031/2560
ลว.19/10/2560

จ้างผลิตงานพิมพงป้ายโฟม
บอรงด

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มวินิเคชัน่ จำากดั 
8,881.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มวินิเคชั่น จำากัด 
8,881.00 บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2032/2560
ลว.19/10/2560

ซื้อผงหมกึเคร่ืองโทรสารยี่ห้อ 
RICOH รุ่น DRUM 
BROTHER DR-2255

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 1,819.00 
บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จำากดั 1,819.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2033/2560
ลว.19/10/2560

ซื้อผงหมกึสีดำา ริโก้ รุ่น  
SPC240 รหัสสินค้า 
11SPC220TNBK

บริษัท ริโก ้
(ประเทศไทย) จำากัด 
3,745.00 บาท

บริษัท ริโก ้
(ประเทศไทย) จำากัด 
3,745.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2034/2560
ลว.19/10/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านหนังสือพิมพง
สยามธุรกจิ

บริษัท สยามธรุกจิ 
พบัลิชชิ่ง จำากัด 
42,800.00 บาท

บริษัท สยามธุรกจิ 
พบัลิชชิ่ง จำากัด 
42,800.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2035/2560
ลว.19/10/2560

เรืองศิลป์ตรายาง 
14,241.70 บาท

เรืองศิลป์ตรายาง 
14,241.70 บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2036/2560
ลว.19/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

56 34,240.00   - เฉพาะเจาะจง

57 13,300.00   - เฉพาะเจาะจง

58 54,035.00   - เฉพาะเจาะจง

59 5,453,500.00 5,440,000.00 พิเศษ

60 59,575.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างเปล่ียนอะไหล่ลิฟตงโดยสาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะหง 
สำานักงานใหญ่

บริษัท มติซูบิชิ 
เอลเลเวเตอรง (ประเทศ
ไทย) จำากัด 
34,240.00 บาท

บริษัท มติซูบิชิ 
เอลเลเวเตอรง (ประเทศ
ไทย) จำากัด 
34,240.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2037/2560
ลว.19/10/2560

ซื้อตู้เยน็มติซูบิชิ 2 ประตู ขนาด 
12.2 คิว รุ่น MR-F38 K

บริษัท เพ็นนอน เทรด
ดิ้ง จำากดั 13,300.00 
บาท

บริษัท เพน็นอน เทรด
ดิ้ง จำากดั 13,300.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2038/2560
ลว.19/10/2560

ซื้อเคร่ืองกฐิน และอัฐบริขาร 
สำาหรับพระภิกษุ

เจริญชัยการช่าง 
54,035.00 บาท

เจริญชัยการช่าง 
54,035.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2044/2560
ลว.19/10/2560

จ้างเปนนผู้ให้บริการดำาเนินการ
โครงการมหกรรมทางการเงิน 
ไตรมาสที่ 4 ประจำาป  2560

บริษัท มายดง เอก็ซงซิ
บิท จำากัด 
5,440,000.00 บาท

บริษัท มายดง เอ็กซงซิ
บิท จำากดั 
5,440,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2045/2560
ลว.19/10/2560

จ้างพนักงานทำาความสะอาด 
ประจำาสาขาย่อยเซ็นทรัลพลา
ซา เวสตงเกต

บริษัท นิวอินเตอรง
เนชั่นแนลเยนเนอรัล 
จำากัด 59,575.00 บาท

บริษัท นิวอินเตอรง
เนชั่นแนลเยนเนอรัล 
จำากดั 59,575.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2046/2560
ลว.20/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

61 170,000.00 120,500.00 เฉพาะเจาะจง

62 16,264.00   - เฉพาะเจาะจง

63 ซื้อเคร่ืองคำานวณเลข 9,668.00   - เฉพาะเจาะจง

64 57,855.44   - เฉพาะเจาะจง

65 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง

ซื้อเคร่ืองนับธนบัตร และเคร่ือง
มดัธนบัตร

บริษัท ไทยพิมพงสัมผัส 
จำากัด 120,500.00 
บาท

บริษัท ไทยพิมพงสัมผัส 
จำากัด 120,500.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2047/2560
ลว.20/10/2560

ซื้อเคร่ืองบันทึกเวลา ยี่ห้อ 
AMANO รุ่น EX-3500N

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00 
บาท

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2048/2560
ลว.20/10/2560

บริษัท นามทอง จำากัด 
9,668.00 บาท

บริษัท นามทอง จำากดั 
9,668.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2049/2560
ลว.20/10/2560

ซื้อตู้เซฟนิรภัย และตู้เก็บ
เอกสาร ให้กบัสาขายอ่ยเซ็น
ทรัลพลาซา นครราชสีมา

บริษัท บางกอกลักกี้
เซฟ จำากัด 57,855.44 
บาท

บริษัท บางกอกลักกี้
เซฟ จำากดั 57,855.44 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2050/2560
ลว.20/10/2560

จ้างพิมพงแคชเชียรงเช็คต่อเนื่อง 
ฝ่ายพิธกีารสินเชื่อ 

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 176,550.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 176,550.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2051/2560
ลว.20/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

66 จ้างพิมพงนามบัตรธนาคารฯ 15,210.00   - เฉพาะเจาะจง

67 7,500.00   - เฉพาะเจาะจง

68 77,040.00   - เฉพาะเจาะจง

69 32,100.00   - เฉพาะเจาะจง

70 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง

ฟดงเกอรง พร้ินตง (2000) 
15,210.00 บาท

ฟดงเกอรง พร้ินตง (2000) 
15,210.00 บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2052/2560
ลว.20/10/2560

ซื้อเส้ือนักกีฬา ในการเข้าร่วม
แข่งขันโบวงล่ิง มติรภาพ 
ระหว่างธนาคาร           (ทัวรง
นาเมน้ทง)

นายเอกพงคง พงษงชู 
7,500.00 บาท

นายเอกพงคง พงษงชู 
7,500.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2054/2560
ลว.20/10/2560

จ้างติดฟดลงมกรองแสง 3 
M#BC-10

บริษัท 291 ดีไซนง 
แอนดง คอนสตรัคชั่น 
จำากัด 77,040.00 บาท

บริษัท 291 ดีไซนง 
แอนดง คอนสตรัคชั่น 
จำากดั 77,040.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2055/2560
ลว.24/10/2560

จ้างพิมพงหนังสือคู่มอืรายการ
ทรัพยง

บริษัท บพิธการพมิพง 
จำากัด 32,100.00 บาท

บริษัท บพธิการพมิพง 
จำากดั 32,100.00 บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2056/2560
ลว.24/10/2560

จ้างพิมพงกระดาษหัวจดหมาย 
(สำานักงานใหญ)่

บริษัท เอส.อารง.ซ.ี เอน็
เวลอพ จำากัด 
192,600.00 บาท

บริษัท เอส.อารง.ซ.ี เอน็
เวลอพ จำากัด 
192,600.00 บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2060/2560
ลว.25/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

71 41,291.30   - เฉพาะเจาะจง

72 401,250.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง

73 ซื้อหน้ากากกรองสารเคมี 6,955.00   - เฉพาะเจาะจง

74 3,500,000.00 3,200,000.00 พิเศษ

75 29,425.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตน้ำาแข็งห้อง
ครัว ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะหง สำานักงาน
ใหญ่

บริษัท วี.แอล.เคร่ือง
เยน็ (ประเทศไทย) 
จำากัด 41,291.30 บาท

บริษัท วี.แอล.เคร่ือง
เย็น (ประเทศไทย) 
จำากดั 41,291.30 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2061/2560
ลว.25/10/2560

จ้างพิมพงสมดุคู่ฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยง

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 401,250.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จำากัด 
(มหาชน) 401,250.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มคีวาม
ชำานาญทางด้านส่ิง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 2062/2560
ลว.25/10/2560

บริษัท นีดีส ซพัพลาย 
แอนดง เซอรงวิส จำากดั 
6,955.00 บาท

บริษัท นีดีส ซพัพลาย 
แอนดง เซอรงวิส จำากดั 
6,955.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2064/2560
ลว.27/10/2560

จ้างทำาวิจัยตลาด (Market 
Research)

บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทย
แลนดง) จำากดั 
3,192,880.00 บาท

บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทย
แลนดง) จำากัด 
3,192,880.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2065/2560
ลว.27/10/2560

จ้างผลิตหนังสือคู่มอืรายการ
ทรัพยงงานมหกรรมการเงินและ
กรุงเทพฯ คร้ังที่ 18 (Money 
Expo 2017)

บริษัท บพิธการพมิพง 
จำากัด 29,425.00 บาท

บริษัท บพธิการพมิพง 
จำากดั 29,425.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2066/2560
ลว.27/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

76 77,254.00   - เฉพาะเจาะจง

77 8,185.50   - เฉพาะเจาะจง

78 350,000.00 316,763.000 เฉพาะเจาะจง

79 5,000.00   - เฉพาะเจาะจง

80 1,998.00   - เฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมป๊ัมน้ำาเย็น CHP No.3 
ชั้น B อาคาร 2

บริษัท 88 คอนโทรล
ซิสเต็ม แอนดง เซอรงวิส 
จำากัด 77,254.00 บาท

บริษัท 88 คอนโทรล
ซิสเต็ม แอนดง เซอรงวิส 
จำากดั 77,254.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2067/2560
ลว.30/10/2560

ซื้อโชค๊อพัประตู ฝังในวงกบ 
HAFELE No.DCL33

บริษัท พพีีวาย โป
รดักสง จำากัด 8,185.50 
บาท

บริษัท พพีีวาย โป
รดักสง จำากัด 8,185.50 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2068/2560
ลว.30/10/2560

ซอ้ออุปกรณเ์พออ่ใช้ในการปฏิบัติ
งาน 4/2560

บริษัท เอส แอนด์ เอส 
เจอเนอรัล จำากดั 
316,762.80 บาท

บริษัท เอส แอนด์ เอส 
เจอเนอรัล จำากดั 
316,762.80 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2069/2560
ลว.30/10/2560

จ้างผลิตสปอตวิทยุ ธอส. ชุด 
"น้อมสำานึกฯ" เพือ่ใช้ในกิจการ
ธนาคาร

บริษัท เอเล่ียน สกลิ 
จำากัด 5,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จำากดั 5,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2070/2560
ลว.30/10/2560

จ้างบริษัท Agency เพือ่ให้เปนน
ผู้ประสานงานบริการเปดดบัญชี 
Smart Talk Line@ เดือน
ธนัวาคม 2560 ให้กับธนาคาร

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต 
จำากัด 1,998.00 บาท

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต 
จำากดั 1,998.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2071/2560
ลว.30/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

81 ซื้อชุดตักบาตร 19,920.00   - เฉพาะเจาะจง

82 5,000.00   - เฉพาะเจาะจง

83 113,420.00 113,420.00 เฉพาะเจาะจง

84 250,000.00 184,869.58 เฉพาะเจาะจง

85 83,460.00   - เฉพาะเจาะจง

บริษัท สุวรรณชาด 
จำากัด (สาขาพระราม 
9) 19,920.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด 
จำากัด (สาขาพระราม 
9) 19,920.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2072/2560
ลว.30/10/2560

จ้างจัดอาหารสำาหรับพระภิกษุ
สงฆง

นายทศพร  รูปทอง 
5,000.00 บาท

นายทศพร  รูปทอง 
5,000.00 บาท

เป็นผู้ที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2073/2560
ลว.30/10/2560

จ้างจัดทำาพร้อมติดตั้งป้าย 
Pylon Sign ธนาคาร
อาคารสงเคราะหง สาขา
สุพรรณบุรี

บริษัท โมบิล ไซนง 
เซน็เตอรง จำากัด 
113,420.00 บาท

บริษัท โมบิล ไซนง 
เซ็นเตอรง จำากัด 
113,420.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2074/2560
ลว.30/10/2560

จ้างจัดงานมหกรรมบ้าน
ธนาคาร 60 จังหวัดลำาปาง

บริษัท พอทูลากา้ 
อะเลิท จำากดั 
184,869.58 บาท

บริษัท พอทูลากา้ 
อะเลิท จำากดั 
184,869.58 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2075/2560
ลว.30/10/2560

ซื้อกระดาษใบบันทึกรายการ
สำาหรับเคร่ืองรับชำาระเงินกู้
อตัโนมตัิ (LRM) และเคร่ืองรับ
ฝากเงินสดอัตโนมตัิ (CDM)

บริษัท สุขสวัสดิ์ 
คอนเวิรงทติ้ง เซน็เตอรง 
จำากัด 83,460.00 บาท

บริษัท สุขสวัสดิ์ 
คอนเวิรงทติ้ง เซ็นเตอรง 
จำากดั 83,460.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2076/2560
ลว.31/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

86 100,000.00 _ เฉพาะเจาะจง

87 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง

88 8,280.00 _ เฉพาะเจาะจง

89 1,543,864.86 _ พิเศษ

91 ซื้อแฟ้มเจาะอ่อนสีส้ม 162,640.00 162,140.00 เฉพาะเจาะจง

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านป้ายของราชยาน
ยนตงสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภง

ราชยานยนตงสมาคม
แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภง 
100,000 บาท

ราชยานยนตงสมาคม
แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถมัภง 
100,000 บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์

จพ.(สจท.) 2077/2560
ลว.31/10/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านนิตยสารเส้นทาง
เศรษฐี

บริษัท มติชน จำากัด 
(มหาชน) 107,000.00 
บาท

บริษัท มติชน จำากัด 
(มหาชน) 107,000.00 
บาท

เป็นบริษัทที่ดำาเนิน
งานด้านสอ่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 2078/2560
ลว.31/10/2560

ซื้อภาพจากเว็บไซตง 
shutterstock.com จำานวน 10 
ภาพ ต่อเดือน

นายธรีวุฒิ ตันบุญ
จิตตง 8,280.00 บาท

นายธีรวุฒิ ตันบุญ
จิตตง 8,280.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2079/2560
ลว.31/10/2560

เปล่ียนแปลงค่าเช่าและค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการเช่าพืน้ที่สาขา
ยอ่ยเซน็ทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จำากัด (มหาชน) 
1,543,864.86 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จำากดั (มหาชน) 
1,543,864.86 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และ
ความชำานาญ

จพ.(สจท.) 2080/2560
ลว.31/10/2560

บริษัท ชยัมัน่คง 
(1995) จำากัด 
162,640.00 บาท

บริษัท ชัยมัน่คง 
(1995) จำากัด 
162,640.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 2081/2560
ลว.31/10/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลุาคม 2560

วันท่ ่2 ตุุลาคม - 31 ตุุลาคม 2560

วงเงินท่จ่ะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่เ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ตุ่กลงซื้อ
หรือจ้าง

เหตุผุลท่่คดัเลือก
โดยสังเขป

เลขท่่และวันท่ข่อง
สัญญาหรือข้อตุกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

92                300,000.00            300,000.00 เฉพาะเจาะจง _

93                300,000.00            300,000.00 เฉพาะเจาะจง _

94                239,252.00            239,252.00 เฉพาะเจาะจง _

95                374,500.00            374,500.00 เฉพาะเจาะจง _

96                240,124.05            266,804.50 เฉพาะเจาะจง _

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านส่ือวิทยุรายการ 
เสารงอาทิตยง สะกดิข่าว

บริษัท เซเว่น รีพอรงต
เตอรง จำากัด 
300,000.00 บาท

บริษัท เซเว่น รีพอรงต
เตอรง จำากัด 
300,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จ้างผลิต Video Presention 
และสปอตโฆษณาในโครงการ 
CSR เพือ่ใช้ในกิจการธนาคาร

บริษัท เอเล่ียน สกลิ 
จำากัด 300,000.00 
บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จำากดั 300,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านส่ือวิทยุรายการ รู้
ออม รุ้ลงทุน

บริษัท วรุณนันทง มเีดีย 
จำากัด 239,252.00 
บาท

บริษัท วรุณนันทง มเีดีย 
จำากัด  239,252.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

จ้างโฆษณาประชาสัมพนัธง
ธนาคาร ผ่านส่ือหนังสือพิมพง
ฐานเศรษฐกจิ

บริษัท เอ็น.เค กู๊ดสงฯ 
374,500.00 บาท

บริษัท เอน็.เค กูด๊สงฯ  
374,500.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณแ์ละ
ความชำานาญ

ซื้อเคร่ืองจดัลำาดับคิวอัตโนมตัิ 
ให้กบัสาขาย่อยเซ็นทรัล     
พลาซา นครราชสีมา

บริษัท อนิฟดนิท 
เทคโนโลย ี
คอรงปอเรชัน่ จำากัด 
240,124.05 บาท

บริษัท อนิฟดนิท 
เทคโนโลย ี
คอรงปอเรชั่น จำากัด 
240,124.05 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ต้องการ
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