
1

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

1

ซื �อกระจก TOP โต๊ะประชมุ

พร้อมตติตั �งบริเวณห้อง

ประชมุ 305 ชั �น 3 อาคาร 2

34,026.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชครุ่งเรืองการ

ช่าง จํากดั จํานวนเงิน 

34,026.00 บาท

บริษัท โชครุ่งเรืองการ

ช่าง จํากดั จํานวนเงิน 

34,026.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2206/2560

 ลว.1/12/60

2
ซื �อกระดาษเทอมอลความ

ร้อน
36,915.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่น เจมส์ โอเอ 

ซพัพลาย จํานวนเงิน 

36,915.00 บาท

ห้างหุ้นสว่น เจมส์ โอเอ 

ซพัพลาย จํานวนเงิน 

36,915.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2207/2560

 ลว.1/12/60

3

จ้างบริการรักษาความ

ปลอดภยั ประจําสาขาย่อย

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต

115,384.06 115,384.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษษความ

ปลอดภยั ซีเคียว สเป

เชียลการ์ด กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

จํานวนเงิน 115,384.06

 บาท

บริษัท รักษษความ

ปลอดภยั ซีเคียว สเป

เชียลการ์ด กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

จํานวนเงิน 115,384.06

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2208/2560

 ลว.1/12/60

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560



2

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

4

จ้างพมิพ์แบบฟอร์มแบบคํา

ไถ่ถอนจํานองและ

แบบฟอร์มใบสําคญัจ่ายคา่

นํ �ามนัเชื �อเพลงิ

30,388.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท จนู พบัลชิชิDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

30,388.00 บาท

บริษัท จนู พบัลชิชิDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

30,388.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2211/2560

 ลว.1/12/60

5

จ้างพมิพ์ตราสารทางการเงิน

 ของสาขาในสงักดัฝ่าน

สาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ฝ่าย

สาขาภาคตะวนัออกและ

ภาคกลาง และสาขา

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต

72,776.05  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

72,776.05 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

72,776.05 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2212/2560

 ลว.1/12/60

6
จดัซื �อหลอดไฟ PL-C 18 

W/865DL ขั �วเสียบ
10,700.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนท์กรุ๊ป เทรดดิ �ง

 จํากดั จํานวนเงิน 

10,700.00 บาท

บริษัท ไนท์กรุ๊ป เทรดดิ �ง

 จํากดั จํานวนเงิน 

10,700.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2213/2560

 ลว.4/12/60



3

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

7
จ้าง Organizer จดังาน 

Km-Inno Day 2017
450,000.00         449,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทเวนตี �ไฟว์ โน

เวมเบอร์ จํากดั จํานวน

เงิน 449,400.00 บาท

บริษัท ทเวนตี �ไฟว์ โน

เวมเบอร์ จํากดั จํานวน

เงิน 449,400.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2214/2560

 ลว.4/12/60

8

จดัซื �อหนงัสือคูม่ือเพืDอการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง สําหรับ

การสอบ CIA Part1

14,860.06  _ เฉพาะเจาะจง

สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย

 จํานวนเงิน 14,860.06

 บาท

สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย

 จํานวนเงิน 14,860.06

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2215/2560

 ลว.4/12/60

9

ซื �อกระเช้าของขวญัปีใหม่ 

ประจําปี 2561 สําหรับลกูค้า

ใบรับเงินฝากประจํา FRD 

ฝ่ายธนบดีธนกิจ

190,800.00 190,793.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

190,793.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

190,793.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2216/2560

 ลว.6/12/60



4

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

10

จ้างทําสงิพมิพ์

ประชาสมัพนัธ์(ใบปลวิ) 

โครงการสนิเชืDอสําหรับพื �นทีD

จงัหวดัชายแดนภาคใต้

12,840.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 12,840.00 

บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 12,840.00 

บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2217/2560

 ลว.6/12/60

11

จ้างล้างเครืDองปรับอากาศ

ระบบ VRF แบบฝังฝ้า 4 

ทิศทาง พร้อมปรับปรุงท่อ

นํ �าทิ �งฝ่ายพธิีการสนิเขืDอ ชั �1 

อาคาร2

94,374.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียริDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

94,374.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียริDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

94,374.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2218/2560

 ลว.6/12/60

12

จ้างทํารั �วระแนงไม้เทียม

และทําป้ายเลขทีDตั �ง 

ธนาคารฯ พร้อมตดิตั �ง

บริเวณสวนประตดู้านหลงั

อาคาร 1

80,250.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซิDง

 จํากดั จํานวนเงิน 

80,250.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไทซิDง

 จํากดั จํานวนเงิน 

80,250.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2219/2560

 ลว.6/12/60



5

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

13
จดัทําโลป่ระกาศเกียรตคิณุ 

บคุคลธรรมดาต้นแบบ
6,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินดโิก ดีไซน์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

6,000.00 บาท

บริษัท อินดโิก ดีไซน์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

6,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2220/2560

 ลว.6/12/60

14

จ้างทําสิDงพมิพ์

ประชาสมัพนัธ์โครงการ

สนิเชืDอสําหรับพื �นทีDจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้

8,506.50  _ เฉพาะเจาะจง

คณุจไุรรัตน์ โชตกิโกวิท 

จํานวนเงิน 8,506.50 

บาท

คณุจไุรรัตน์ โชตกิโกวิท 

จํานวนเงิน 8,506.50 

บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2221/2560

 ลว.6/12/60



6

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

15

จดัพมิพ์รายงานผลการ

ดําเนินงานองค์กร

(OPR)และรายงานผลการ

ประเมินผลตนเอง

(SAR)พร้อมจดุแข็งและ

โอกาสทีDควรปรับปรุง

(Strength and OFls)เพืDอ

เตรียมความพร้อมในการ 

Site Visit ของสํานกังาน

(สคร.)ตามเกณฑ์ประเมิน 

SEPA 2560

74,821.80  _ เฉพาะเจาะจง

ร้านสตดูโิอ ก๊อปปี� 

จํานวนเงิน 74,821.80 

บาท

ร้านสตดูโิอ ก๊อปปี� 

จํานวนเงิน 74,821.80 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2222/2560

 ลว.6/12/60

16
จดัซื �อเครืDองปัDนนํ �าผลไม้

พร้อมดืDม
155,750.00 155,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 155,750.00

 บาท

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 155,750.00

 บาท

ผ่านการใช้งานจาก

ผู้ใช้จริง

จพ.(สจท.)2223/2560

 ลว.6/12/60



7

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

17

ซื �อฉากกั �นPARTITION 

พร้อมตดิตั �งบริเวณทีDทํางาน

ฝ่ายบริหารสํานกังานและ

กิจการสาขา ชั �น4 อาคาร2

5,189.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพอร์เฟ็ค 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

5,189.50 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็ค 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

5,189.50 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2224/2560

 ลว.6/12/60

18

ซื �ออปุกรณ์ทางการแพทย์ 

เวชภณัฑ์ วสัดสุิ �นเปลือง

และยารักษาโรค

24,668.85  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็ม ดี (2013) 

จํากดั จํานวนเงิน 

24,668.85 บาท

บริษัท เอ็ม ดี (2013) 

จํากดั จํานวนเงิน 

24,668.85 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2226/2560

 ลว.7/12/60

19

ซื �อของขวญัปีใหม่ 2561 

สําหรับลกูค้าใบรับเงินฝาก

ประจําและองค์กรพนัธมิตร

ทางธรุกิจของธนาคาร

174,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเตตา (ประเทศ

ไทย) จํากดั จํานวนเงิน 

174,000.00 บาท

บริษัท ทีเตตา (ประเทศ

ไทย) จํากดั จํานวนเงิน 

174,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2227/2560

 ลว.7/12/60



8

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

20

จดัซื �อโทรทศัน์ ขนาด 40 นิ �ว

 พร้อมตดิตั �ง (ขายดึแบบ

ตดิ-ผนงั)โดยสามารถ

เชืDอมตอ่กบัระบบควิ

อตัโนมตัขิองสาขา จํานวน 1

 เครืDอง

55,212.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัDน

 จํากดั จํานวนเงิน 

55,212.00 บาท

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัDน

 จํากดั จํานวนเงิน 

55,212.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2228/2560

 ลว.7/12/60

21

จ้างพมิพ์แบบฟอร์มใบชําระ

คา่บริการรับคําขอตรวจสอบ

ข้อมมลูเครดติ แบบฟอร์ม

ใบฝากเงิน และสมดุคูฝ่าก

บญัชีเงินฝากออมทรัพย์(15)

267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

267,500.00 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

267,500.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2229/2560

 ลว.7/12/60



9

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

22

ซื �อเครืDองใช้ไฟฟ้า เพืDอมอบ

เป็นของขวญัปีใหม่ ประจําปี

2561 สําหรับลกูค้าใบรับ

เงินฝากประจํา (FDR) ฝ่าย

ธนบดีธนกิจ

275,200.00 275,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 275,190.00

 บาท

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 275,190.00

 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2230/2560

 ลว.7/12/60

23

จ้างบริการทําความสะอาด

บริเวณวิมานพรหมศาลพระ

ภมูิ และบ่อนํ �าพุ

48,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายสมสง่ สมจิตต์ 

จํานวนเงิน 48,000.00 

บาท

นายสมสง่ สมจิตต์ 

จํานวนเงิน 48,000.00 

บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ จ้าง

จพ.(สจท.)223/2560 

ลว.7/12/60

24

จ้างบริษัทเพืDอเปิดสมาชิก 

smart Talk Line @ ปี2561 

ให้กบัธนาคาร

24,176.01  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เรดดี �แพลนเน็ต 

จํากดั จํานวนเงิน 

24,176.01 บาท

บริษัท เรดดี �แพลนเน็ต 

จํากดั จํานวนเงิน 

24,176.01 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2232/2560

 ลว.7/12/60

25

จ้างบริษัทภายนอก

ดําเนินการจดัสง่การ์ด

อิเลก็ทรอนิกส์

(E-card)เทศกาลตา่ง

90,522.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไวส์ทาร์เก็ต 

จํากดั จํานวนเงิน 

90,522.00 บาท

บริษัท ไวส์ทาร์เก็ต 

จํากดั จํานวนเงิน 

90,522.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2233/2560

 ลว.7/12/60



10

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

26

ซื �อเครืDองนบัธนบตัรตั �งโต๊ะ 

จํานวน 1 เครืDอง เครืDองนบั

ธนบตัรตั �งพื �น จํานวน 1 

เครืDอง และเครืDองมดัธนบตัร 

จํานวน 1 เครืDอง เพืDอใช้งาน

ทีDสาขาย่อยเซน็ทรัลพลาซา 

เวสต์เกต

170,000.00 120,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพมิพ์สมัผสั 

จํากดั จํานวนเงิน 

120,500.00 บาท

บริษัท ไทยพมิพ์สมัผสั 

จํากดั จํานวนเงิน 

120,500.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2234/2560

 ลว.7/12/60

27 จดัซื �อพดัลมไอเย็น 5,990.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์บาย 

จํากดั จํานวนเงิน 

5,990.00 บาท

บริษัท เพาเวอร์บาย 

จํากดั จํานวนเงิน 

5,990.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)

2234.1/2560 ลว.

7/12/60

28

ซื �อผ้าไตรสีราชนิยม มิสลนิ 1

 ชดุ เทียนหน้าพระ เทียน

นํ �ามนต์

12,700.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายชยัยทุธ กิตตพิชิยั 

จํานวนเงิน 12,700.00 

บาท

นายชยัยทุธ กิตตพิชิยั 

จํานวนเงิน 12,700.00 

บาท

ผ่านการพจิารณา

จากชมรมพทุธ

ศาสนา

จพ.(สจท.)

2234.2/2560 ลว.

7/12/60

29 ซื �อพวงมาลยัดอกไม้สด 500.00  _ เฉพาะเจาะจง
นายเฉลมิชยั วงษ์พรหม

 จํานวนเงิน 500.00 บาท

นายเฉลมิชยั วงษ์พรหม

 จํานวนเงิน 500.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)

2234.3/2560 ลว.

7/12/60



11

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

30
จ้างอาหารสําหรับพระภิกษุ

สงฆ์ 9 รูป
5,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายทศพร รูปทอง 

จํานวนเงิน 5,000.00 

บาท

นายทศพร รูปทอง 

จํานวนเงิน 5,000.00 

บาท

ผ่านการพจิารณา

จากชมรมพทุธ

ศาสนา

จพ.(สจท.)

2234.4/2560 ลว.

7/12/60

31

จดัซื �อโทรทศัน์สี สําหรับใช้

ระบบควิอตัโนมตัพิร้อม

ตดิตั �ง ให้กบัสาขาศรี

นครินทร์ (แห่ง-ใหม่)

55,212.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัDน

 จํากดั จํานวนเงิน 

55,212.00 บาท

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์ปอเรชัDน

 จํากดั จํานวนเงิน 

55,212.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2236/2560

 ลว.8/12/60

32

จ้างทําโลป่ระกาศเกียรตคิณุ

(คริสตลั)โครงการ President

 Award ประจําปี 2560

8,560.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินดโิก ดีไซน์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

8,560.00 บาท

บริษัท อินดโิก ดีไซน์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

8,560.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2237/2560

 ลว.8/12/60

33

จ้างซอ่มสายนํ �าดบัเพลงิ

และขอซื �ออปุกรณ์ ประจํา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

อาคาร1,2 และลานจอดรถ

16,799.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอ.บี.

ซี สนัตไิฟร์ จํานวนเงิน 

16,799.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอ.บี.

ซี สนัตไิฟร์ จํานวนเงิน 

16,799.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2238/2560

 ลว.8/12/60



12

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

34 จ้างทําตรายาง 153 อนั 13,572.95  _ เฉพาะเจาะจง

เรืองศลิป์ ตรายาง 

จํานวนเงิน 13,572.95 

บาท

เรืองศลิป์ ตรายาง 

จํานวนเงิน 13,572.95 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2239/2560

 ลว.8/12/60

35

จ้างงานปรับปรุงและตกแตง่

ภายใน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาศรีนครินทร์

(แห่งใหม่)

4,900,000.00 4,374,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริDง จํากดั จํานวนเงิน

 4,374,000.00 บาท

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริDง จํากดั จํานวนเงิน

 4,374,000.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2240/2560

 ลว.8/12/60

36 ซื �อนาฬกิาตั �งโต๊ะ 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซโก (ประเทศ

ไทย) จํากดั จํานวนเงิน 

270,000.00 บาท

บริษัท ไซโก (ประเทศ

ไทย) จํากดั จํานวนเงิน 

270,000.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2241/2560

 ลว.8/12/60

37

จ้างจดัพมิพ์สมดุบญัชีเงิน

ฝากออมทรัพย์พเิศษ และ

สมดุบญัชีเงินฝากธอส.รัก

การออม

321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

321,000.00 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

321,000.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2242/2560

 ลว.8/12/60



13

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

38

จ้างทํา Photo Backdrop 

และไดคทัโลโก้ GHB พร้อม

ฐานเพืDอใช้ในกิจกรรม 

Meeting With MD Episode 

CG CSR Day 2017

30,650.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 30,650.00 บาท

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 30,650.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)

2242.1/2560 ลว.

8/12/60

39

จ้างทําไดคทัโลโก้ GHB 

พร้อมฐานเพืDอใช้ในกิจกรรม

 Meeting With MD Episode 

CG CSR Day 2017

41,730.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซบิิท

 จํากดั จํานวนเงิน 

41,730.00 บาท

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซบิิท

 จํากดั จํานวนเงิน 

41,730.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)

2242.2/2560 ลว.

8/12/60

40

จดัซื �ออาหารว่างและ

เครืDองดืDม สําหรับรับรอง

ลกูค้าในวนัเปิดสาขาย่อย

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต

12,949.45  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีว่าเซสท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 12,949.00 

บาท

บริษัท วีว่าเซสท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 12,949.00 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการของ

สาขา

จพ.(สจท.)2243/2560

 ลว.12/12/60



14

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

41

จดัซื �อโคมไฟถนนพลงังาน

แสงอาทิตย์ผสมผสานกบั

พลงังานไฟฟ้าจากนครหลวง

 พร้อมตดิตั �งบริเวณริมถนน

ด้านหน้า อาคาร 1 สนญ.

87,847.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไลท์ติ �ง แอนด์ 

อีควิปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน)  จํานวนเงิน 

87,847.00 บาท

บริษัท ไลท์ติ �ง แอนด์ 

อีควิปเมนท์ จํากดั 

(มหาชน)  จํานวนเงิน 

87,847.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2244/2560

 ลว.12/12/60

42

จดัซื �อกระเช้าของขวญั 

จํานวน 24 กระเช้า เพืDอมอบ

เป็นของขวญัปีใหม่ 2561 

ของฝ่ายกฏหมาย

3,537.89  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ตรีเทล

 จํากดั จํานวนเงิน 

3,537.89 บาท

บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ตรีเทล

 จํากดั จํานวนเงิน 

3,537.89 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2245/2560

 ลว.12/12/60

43

จ้างซอ่มรถยนต์ประจํา

ตําแหน่งประธานกรรมการ

ธนาคาร(สรุชยั ดนยัตั �ง

ตระกลู) ทะเบียน 5 กม.3715

 กทม.

13,909.43  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท กลุม่ทองหลอ่ 

จํากดั จํานวนเงิน 

13,909.43 บาท

บริษัท กลุม่ทองหลอ่ 

จํากดั จํานวนเงิน 

13,909.43 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

การซอ่มรถยนต์

จพ.(สจท.)2246/2560

 ลว.13/12/60



15

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

44
จ้างพมิพ์ซองหน้าตา่งขาว 

สาขาชลบรุี
16,050.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากดั จํานวน

เงิน 16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากดั จํานวน

เงิน 16,050.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2248/2560

 ลว.13/12/60

45

จ้างเหมาขนย้ายโต๊ะ-เก้าอี � 

และโซฟาทีDชํารุดไม่สามารถ

ใช้งานได้

10,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายอนนัศกัดิw ขนัตี 

จํานวนเงิน 10,000.00 

บาท

นายอนนัศกัดิw ขนัตี 

จํานวนเงิน 10,000.00 

บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2249/2560

 ลว.13/12/60

46

ซื �อโทรทศัน์สี LED ขนาด 34

 นิ �ว พร้อมกลอ่งรับสญัญาณ

จานดาวเทียม

19,153.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เตม็ส์ จํากดั จํานวนเงิน

 19,153.00 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เตม็ส์ จํากดั จํานวนเงิน

 19,153.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2250/2560

 ลว.13/12/60

47
จดัซื �อตู้แช่นํ �าดืDม ให้กบั

สาขาศรีนครินทร์ (แห่งใหม่)
14,873.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดอะ คลู จํากดั 

จํานวนเงิน 14,873.00 

บาท

บริษัท เดอะ คลู จํากดั 

จํานวนเงิน 14,873.00 

บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2251/2560

 ลว.13/12/60

48 ซื �อนํ �ายาล้างจานไลปอนเอฟ 4,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

องค์การค้า สกสค. 

จํานวนเงิน 4,000.00 

บาท

องค์การค้า สกสค. 

จํานวนเงิน 4,000.00 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2253/2560

 ลว.14/12/60



16

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

49 ซื �อถงุใสผ่้าอนามยั 100 ถงุ 7,490.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทพเทวา รุ่งเรืDอง

 จํากดั จํานวนเงิน 

7,490.00 บาท

บริษัท เทพเทวา รุ่งเรืDอง

 จํากดั จํานวนเงิน 

7,490.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2254/2560

 ลว.14/12/60

50 ซื �อหลอดไฟ LED 37,182.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนท์กรุ๊ป เทรดดิ �ง

 จํากดั จํานวนเงิน 

37,182.50 บาท

บริษัท ไนท์กรุ๊ป เทรดดิ �ง

 จํากดั จํานวนเงิน 

37,182.50 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2255/2560

 ลว.14/12/60

51 จ้างพมิพ์นามบตัรธนาคารฯ 15,990.00  _ เฉพาะเจาะจง

ฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

(2000)จํานวนเงิน 

15,990.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

(2000)จํานวนเงิน 

15,990.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2256/2560

 ลว.14/12/60

52 จ้างพมิพ์นามบตัรธนาคารฯ 14,040.00  _ เฉพาะเจาะจง

ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

จํานวนเงิน  14,040.00

 บาท

ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

จํานวนเงิน  14,040.00

 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2257/2560

 ลว.14/12/60

53

จ้างผลติทําคลปิวิดีโอ

แนะนําขั �นตอนการตดิตอ่

ธนาคารเมืDอได้รับอนมุตัิ

สนิเชืDอ

100,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเลีDยน สกิล 

จํากดั จํานวนเงิน  

100,000.00 บาท

บริษัท เอเลีDยน สกิล 

จํากดั จํานวนเงิน  

100,000.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

การผลติวีดีโอ

จพ.(สจท.)2258/2560

 ลว.14/12/60



17

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

54

ซื �อกระเช้าของขวญัปีใหม่ 

ประจําปี 2561 สํานกั

พระราม9

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

500,000.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

500,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2259/2560

 ลว.14/12/60

55

จ้างพมิพ์ตราสารทางการเงิน

 ของสงักดัในฝ่ายสาขา

ภาคใต้และภาคตะวนัตก 

ฝ่ายสาขภาคตะวนัออกและ

ภาคกลาง และสาขา

ภาคเหนือ

62,916.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

62,916.00 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน 

62,916.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2264/2560

 ลว.15/12/60

56
ซื �อกระเช้าของขวญัปีใหม่ ปี

2561
95,684.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ตรีเทล

 จํากดั จํานวนเงิน  

95,684.00 บาท

บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ ตรีเทล

 จํากดั จํานวนเงิน  

95,684.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2265/2560

 ลว.15/12/60

57

จดัซื �ออปุกรณ์เครืDองใช้

สํานกังาน สาขาย่อย

เซน็ทรัลพลาซา เวสต์เกต

7,742.52  _ เฉพาะเจาะจง
ร้าน ปรวณิช จํานวนเงิน

 7,742.52 บาท

ร้าน ปรวณิช จํานวนเงิน

 7,742.52 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการของ

สาขา

จพ.(สจท.)2266/2560

 ลว.15/12/60



18

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

58

ซื �อพร้อมตดิตั �งพดัลมดดู

อากาศแบบฝังฝ้าบริเวณห้อง

 Printer ฝ่ายกทม.และ

ปริมณฑล.1 ชั �น2 อาคาร2

33,170.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียริDง 

จํากดั จํานวนเงิน  

33,170.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียริDง 

จํากดั จํานวนเงิน  

33,170.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2267/2560

 ลว.15/12/60

59

จ้างโครงการ รักษ์ป่าและ

ร่วมคืนชีวิตสูป่่า ณ จงัหวดั

เพชรบรุี

18,750.00  _ เฉพาะเจาะจง

มลูนิธิอทุยาน

สิDงแวดล้อมนานาชาต ิสิ

รินธร จํานวนเงิน 

18,750.00 บาท

มลูนิธิอทุยาน

สิDงแวดล้อมนานาชาต ิสิ

รินธร จํานวนเงิน 

18,750.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2268/2560

 ลว.15/12/60

60 จ้างทําตรายาง 295 อนั 27,049.60  _ เฉพาะเจาะจง

เรืองศลิป์ ตรายาง 

จํานวนเงิน 27,049.60 

บาท

เรืองศลิป์ ตรายาง 

จํานวนเงิน 27,049.60 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2269/2560

 ลว.15/12/60

61
ซื �อถงุดําใสข่ยะ จํานวน 

2,400 กิโลกรัม
84,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

พี แอนด์ พี เทรดดิ �ง 

จํานวนเงิน  84,000.00

 บาท

พี แอนด์ พี เทรดดิ �ง 

จํานวนเงิน  84,000.00

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2270/2560

 ลว.15/12/60



19

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

62
ซื �อชดุกระเช้าของขวญัปีใหม่

 2561
60,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน  

60,000.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน  

60,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2271/2560

 ลว.15/12/60

63
ซื �อกระเป๋าหนงั ของขวญัปี

ใหม่ 2561
39,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

ร้าน 100 MILLION 

SHOP จํานวนเงิน  

39,000.00 บาท

ร้าน 100 MILLION 

SHOP จํานวนเงิน  

39,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2272/2560

 ลว.15/12/60

64

จ้างผลติหนงัสือคูม่ือการ

ประมลูบ้านมือสอง ครั �งทีD 

4/2560

400,000.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บพธิการพมิพ์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

192,600.00 บาท

บริษัท บพธิการพมิพ์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

192,600.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2273/2560

 ลว.15/12/60

65

จ้างจดัโครงการตลาดนดั

ประชารัฐวายภุกัษ์รัก

ประชาชน ครั �งทีD 4

488,808.00 488,808.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรอิ �งเวย์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จํากดั 

จํานวนเงิน 488,808.00

 บาท

บริษัท โกรอิ �งเวย์ ออร์

แกไนซ์เซอร์ จํากดั 

จํานวนเงิน 488,808.00

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2274/2560

 ลว.15/12/60

66
จ้างให้บริการจดัเลี �ยง

โครงการพนัธมิตร
250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ตะวนัแดง เอฟ 

แอนด์ บี จํากดั จํานวน

เงิน 250,000.00 บาท

บริษัท ตะวนัแดง เอฟ 

แอนด์ บี จํากดั จํานวน

เงิน 250,000.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ จ้าง

จพ.(สจท.)2275/2560

 ลว.18/12/60



20

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

67

จ้างสบูล้างบ่อดกัไขมนัและ

บ่อเกรอะในห้องบําบดันํ �า

เสีย ชั �น B อาคาร 2

73,500.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายบญุเลศิ มรสมุ 

จํานวนเงิน 73,500.00 

บาท

นายบญุเลศิ มรสมุ 

จํานวนเงิน 73,500.00 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2276/2560

 ลว.18/12/60

68

จ้างซอ่มระบบไฟฟ้าเพืDอ

รองรับการเปลีDยนเครืDองจ่าย

กระแสไฟฟ้าสํารอง(UPS) 

สาขาย่อยชยันาท

55,506.25  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจ

ริญ แอนด์ พี.โปรดกัส์ 

จํานวนเงิน 55,506.25 

บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจ

ริญ แอนด์ พี.โปรดกัส์ 

จํานวนเงิน 55,506.25 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2277/2560

 ลว.18/12/60

69
ซื �อกระเช้าของขวญัปีใหม่ 

2561
76,396.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟู้ ดแลด์ซปุเปอร์

มาเก็ต จํากดั จํานวน

เงิน 76,396.50 บาท

บริษัท ฟู้ ดแลด์ซปุเปอร์

มาเก็ต จํากดั จํานวน

เงิน 76,396.50 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2278/2560

 ลว.18/12/60

70

ซื �อถงุยงัชีพเพืDอช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัอทุกภยันํ �าท่วม 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ไทยรัก จํากดั 

จํานวนเงิน 150,000.00

 บาท

บริษัท ท.ไทยรัก จํากดั 

จํานวนเงิน 150,000.00

 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2279/2560

 ลว.18/12/60



21

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

71 จดัซื �อหนงัสือ 17,277.60  _ เฉพาะเจาะจง

ศนูย์หนงัสือ

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จํานวน

เงิน 17,277.60 บาท

ศนูย์หนงัสือ

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จํานวน

เงิน 17,277.60 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2280/2560

 ลว.18/12/60

72 จดัซื �อหนงัสือ 8,193.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซน็

เตอร์ จํากดั จํานวนเงิน 

 8,193.00 บาท

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซน็

เตอร์ จํากดั จํานวนเงิน 

 8,193.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2281/2560

 ลว.18/12/60

73 จดัซื �อหนงัสือ 10,597.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท สภาพรบุ๊คส์ 

จํากดั จํานวนเงิน  

10,597.50 บาท

บริษัท สภาพรบุ๊คส์ 

จํากดั จํานวนเงิน  

10,597.50 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2282/2560

 ลว.18/12/60

74 จดัซื �อโสตทศันวสัดุ 12,686.00  _ เฉพาะเจาะจง
เจ แอนด์ เจ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ 12,686.00 บาท

เจ แอนด์ เจ เอ็นเตอร์เท

นเม้นท์ 12,686.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2283/2560

 ลว.18/12/60



22

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

บริษัท ซนิเนอร์เจตคิ ออ

โต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

35,968,800.00 บาท

 บริษัท ภทัรลสิซิDง จํากดั

 (มหาชน) จํานวนเงิน 

38,202,210.00 บาท

 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้น 

แอนด์ ลีส จํากดั มหาชน

 จํานวนเงิน 

44,420,000.00 บาท

   35,967,984.00 ประกวดราคา
เป็นผู้ เสนอราคา

ตํ�าสดุ

จพ.(สจท.)2284/2560

 ลว.18/12/60

บริษัท ซนิเนอร์เจตคิ ออ

โต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ 

จํากดั จํานวนเงิน 

35,967,984.00 บาท
75 เช่ารถยนต์แบบลสิซิDง 40,000,000.00



23

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

บริษัท อาคเนย์ 

แคปปิตอล จํากดั 

จํานวนเงิน 

41,354,912.00 บาท

76
ซื �อเครืDองชงกาแฟ และ

เครืDองปัDนนํ �าผลไม้
149,360.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 149,360.00

 บาท

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 149,360.00

 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2288/2560

 ลว.19/12/60

77
จ้างซอ่มแซมอาคารเก็บ

เอกสาร สาขาหาดใหญ่
498,700.00  _ เฉพาะเจาะจง

 ส.การค้า จํานวนเงิน 

498,700.00 บาท

 ส.การค้า จํานวนเงิน 

498,700.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2289/2560

 ลว.19/12/60

78
ซื �อเสื �อแจ็คเก็ต พร้อมปักโล

โก้ บนหน้าอกเสื �อ
54,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

ร้าน T.Engineer จํานวน

เงิน 54,000.00 บาท

ร้าน T.Engineer จํานวน

เงิน 54,000.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.)2290/2560

 ลว.19/12/60



24

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

79

ซื �อกญุแจประตทูางเข้าทาง

อาคารและประตทูางเข้า

พื �นทีDทํางานตามชั �นตา่งๆ

พร้อมตดิตั �ง และจดัทํา

กญุแจมาสเตอร์คีย์ อาคาร1

 และอาคาร2

500,000.00         430,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สกลุไทย จํากดั 

จํานวนเงิน 430,000.00

 บาท

บริษัท สกลุไทย จํากดั 

จํานวนเงิน 430,000.00

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2291/2560

 ลว.20/12/60

80
ซื �อสัDงจ้างจดัซื �อกระเช้า

ของขวญั
3,600,000.00 3,600,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

3,600,000.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

3,600,000.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2292/2560

 ลว.20/12/60

81
จ้างวงดนตรี งานดนตรีใน

สวน 2560
1,500.00  _ เฉพาะเจาะจง

นางสาวอริสรา เกษม

รัตนพาณิชย์ จํานวนเงิน

  1,500.00 บาท

นางสาวอริสรา เกษม

รัตนพาณิชย์ จํานวนเงิน

  1,500.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2293/2560

 ลว.20/12/60



25

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

82

สัDงซื �อเครืDองใช้ไฟฟ้า 

โครงการจดัซื �อของขวญัปี

ใหม่ เพืDอมอบให้แก่ผู้ มีอปุ

การคณุ และลกูค้าของ

ธนาคารเนืDองในโอกาส

เทศกาลขึ �นปีใหม่ 2561

59,210.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 59,210.00 

บาท

บริษัท วีรส ุรีเทล จํากดั 

จํานวนเงิน 59,210.00 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2294/2560

 ลว.20/12/60

83

จ้างซอ่มแซมฝ้าเพดาน 

บริเวณห้องประชมุพราว

พมิาน 303 ชั �น3 อาคาร2

11,363.40  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริDง จํากดั จํานวนเงิน

 11,363.40 บาท

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริDง จํากดั จํานวนเงิน

 11,363.40 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2295/2560

 ลว.20/12/60

84

จ้างทาสีโถงลฟิต์ชั �น1-10 

อาคารจอดรถ และบริเวณ

ชั �น2 อาคาร2(อาคารจอด

รถ-อาคาร2)พร้อมตดิตั �ง

ผนงัตกแตง่กรุกระจกเงา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่

280,000.00 246,710.97 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ

เท็ม จํากดั จํานวนเงิน 

246,710.97 บาท

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ

เท็ม จํากดั จํานวนเงิน 

246,710.97 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2296/2560

 ลว.20/12/60



26

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

85
จดัทําซุ้มเทศกาลปีใหม่ 

ประจําปี2561
96,300.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 96,300.00 บาท

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 96,300.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2297/2560

 ลว.21/12/60

86 ซื �อเข็มกลดัวิมานเมฆ (สีทอง) 140,000.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรีD

 จํากดั จํานวนเงิน 

139,100.00 บาท

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรีD

 จํากดั จํานวนเงิน 

139,100.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2298/2560

 ลว.22/12/60

87

จ้างบริการวิเคราะห์คา่นํ �าทิ �ง

ของระบบบําบดันํ �าเสีย

อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

64,200.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทสท์ เทค จํากดั

 จํานวนเงิน 64,200.00

 บาท

บริษัท เทสท์ เทค จํากดั

 จํานวนเงิน 64,200.00

 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2299/2560

 ลว.22/12/60



27

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

88

จ้างทําสิDงพมิพ์

ประชาสมัพนัธ์สนิเชืDอ

ประเภทแฟลตให้เช่าสําหรับ

พื �นทีDจงัหวดัชายแดนภาคใต้

9,437.40  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 9,437.40 

บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 9,437.40 

บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2300/2560

 ลว.22/12/60

89 จ้างทําสิDงพมิพ์ประชาสมัพนัธ์ 2,247.00  _ เฉพาะเจาะจง

คณุจไุรรัตน์ โชตกิโกวิท 

จํานวนเงิน 2,247.00 

บาท

คณุจไุรรัตน์ โชตกิโกวิท 

จํานวนเงิน 2,247.00 

บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2301/2560

 ลว.22/12/60

90

จ้างจดัทํา Back Drop 

พร้อมอปุกรณ์ตกแตง่เวที 

งานดนตรีในสวน ประจํา

16,371.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 16,371.00 บาท

บริษัท เจ.ดบับลวิ.คอม

มิวนิเคชัDน จํากดั จํานวน

เงิน 16,371.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญ

จพ.(สจท.)2302/2560

 ลว.22/12/60



28

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

91

ซื �อระบบโทรทศัน์วงจรปิด

และระบบแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

สาขาเซน็ทรัลพลาซาเวสต์

เกต

350,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ 

เน็ตเวิร์ก โซลชูัDน จํากดั 

จํานวนเงิน 290,000.00

 บาท

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ 

เน็ตเวิร์ก โซลชูัDน จํากดั 

จํานวนเงิน 290,000.00

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2303/2560

 ลว.22/12/60

92

ซื �อชดุของขวญัสําหรับ

เดนิสายสวสัดีปีใหม่

สืDอสารมวลชน ปี2561

240,000.00 215,880.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิ{กซี ซเูปอร์เซน็

เตอร์ จํากดั จํานวนเงิน 

215,880.00 บาท

บริษัท บิ{กซี ซเูปอร์เซน็

เตอร์ จํากดั จํานวนเงิน 

215,880.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2304/2560

 ลว.22/12/60

93 ซื �อแบตสํารอง Power Bank 300,000.00 233,527.50 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ทีเจ 

โมบายล์ แอนด์ พีซี 

จํานวนเงิน 233,527.50

 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ทีเจ 

โมบายล์ แอนด์ พีซี 

จํานวนเงิน 233,527.50

 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.)2305/2560

 ลว.22/12/60

94

จ้างปรับปรุงพื �นทีDห้อง

ทํางานกรรมการ ชั �น 11 

อาคาร 1

99,163.00 _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ

เท็ม จํากดัจํานวนเงิน 

99,163.00 บาท

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ

เท็ม จํากดัจํานวนเงิน 

99,163.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2306/2560

 ลว.26/12/60



29

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

95

จ้างจดัทําสิDงพมิพ์

ประชาสมัพนัธ์  Application

 ของฝ่ายบริหารหนี � กทม.

และปริมณฑล

9,469.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 9,469.50 

บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

จํานวนเงิน 9,469.50 

บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2307/2560

 ลว.25/12/60

96

จ้างจดัทําสิDงพมิพ์

ประชาสมัพนัธ์เนืDองใน

โอกาสทีDธอส.คว้ารางวลั ITA

 สงูสดุ

8,988.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท มี พลบัลสิชิDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

8,988.00 บาท

บริษัท มี พลบัลสิชิDง 

จํากดั จํานวนเงิน 

8,988.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2308/2560

 ลว.25/12/60



30

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

97

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านโครงการมอบ

รางวลัประกวดสดุยอดข่าว

อาชญากรรมแห่งปี

2559-2560 และโครงการ

ประกวดนกัข่าวป้ายแดงปี

2559-2560

30,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

สมาคมนกัข่าว

อาชญากรรมแห่ง

ประเทศไทย จํานวนเงิน 

 30,000.00 บาท

สมาคมนกัข่าว

อาชญากรรมแห่ง

ประเทศไทย จํานวนเงิน 

 30,000.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญใน

ด้านโฆษณา

จพ.(สจท.)2309/2560

 ลว.25/12/60

98

จ้างซอ่มแซมสายสญัญาณ

คอมพวิเตอร์ เพืDอรองรับการ

ตดิตั �งเครืDองชําระหนี �เงินกู้

24,075.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจ

ริญ แอนด์ พี.โปรดกัส์ 

จํานวนเงิน 24,075.00 

บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจ

ริญ แอนด์ พี.โปรดกัส์ 

จํานวนเงิน 24,075.00 

บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2310/2560

 ลว.26/12/60



31

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

99
จ้างซอ่มปั{ม SWD ตวัทีD 7 

อาคาร 1
34,432.60  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยาส ุมอเตอร์ 

เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั

 จํานวนเงิน 34,432.60

 บาท

บริษัท ยาส ุมอเตอร์ 

เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั

 จํานวนเงิน 34,432.60

 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2311/2560

 ลว.27/12/60

100 ซื �อชดุตกับาตร 10,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

10,000.00 บาท

บริษัท สวุรรณชาด 

จํากดั จํานวนเงิน 

10,000.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากชมรมพทุธ

ศาสนา

จพ.(สจท.)2312/2560

 ลว.27/12/60

101

จ้างพมิพ์กระดาษใบบนัทกึ

รายการสําหรับเครืDองบริการ

เงินดว่นอตัโนมตัิ

202,500.00 202,230.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สขุสวสัดิw คอน

เวิร์ทติ �ง เซน็เตอร์ จํากดั

 จํานวนเงิน 202,230.00

 บาท

บริษัท สขุสวสัดิw คอน

เวิร์ทติ �ง เซน็เตอร์ จํากดั

 จํานวนเงิน 202,230.00

 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2313/2560

 ลว.27/12/60

102 ซื �อผ้าห่มกนัหนาว 500,000.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น วาย ดี จํากดั

 จํานวนเงิน 449,400.00

 บาท

บริษัท เอ็น วาย ดี จํากดั

 จํานวนเงิน 449,400.00

 บาท

เป็นผู้ผลติและมี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2314/2560

 ลว.27/12/60



32

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

103 จ้างพมิพ์ตราสารทางการเงิน 82,122.50  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน  

82,122.50 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน  

82,122.50 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2315/2560

 ลว.27/12/60

104
จ้างจดังานสวสัดีปีใหม่ ปี 

2561
250,000.00 207,580.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทเวนตี �ไฟว์ โน

เวมเบอร์ จํากดั จํานวน

เงิน 207,580.00 บาท

บริษัท ทเวนตี �ไฟว์ โน

เวมเบอร์ จํากดั จํานวน

เงิน 207,580.00 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2316/2560

 ลว.27/12/60

105

จ้างพมิพ์ตราสารทางการเงิน

 ของสาขาในสงักดัฝ่าย

สาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

27,606.00  _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน  

27,606.00 บาท

บริษัท ไทยบริตชิซีเคียว

ริตี � พริ �นติ �ง  จํากดั 

(มหาชน) จํานวนเงิน  

27,606.00 บาท

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพมิพ์

จพ.(สจท.)2317/2560

 ลว.27/12/60

106

ซื �อเครืDองดืDม สําหรับงานรับ

นโยบายการดําเนินงานปี

2561 และกลุม่กีฬากลุม่

สมัพนัธ์

99,510.00  _ เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไวน์ 

คอนเนอร์ จํานวนเงิน 

99,510.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ไวน์ 

คอนเนอร์ จํานวนเงิน 

99,510.00 บาท

ผ่านการพจิารณา

จากฝ่ายงาน

จพ.(สจท.)2318/2560

 ลว.28/12/60



33

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

107

จ้างบํารุงรักษา

เครืDองปรับอากาศแบบแยก

สว่นฝังฝ้ากระจายลม 4 

ทิศทาง อาคาร 1 และอาคาร

 2

149,800.00 146,055.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เดนกิ เทค จํากดั

 จํานวนเงิน 146,055.00

 บาท

บริษัท เดนกิ เทค จํากดั

 จํานวนเงิน 146,055.00

 บาท

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2319/2560

 ลว.28/12/60



34

ลาํดับที	 งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื �อ
หรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 1 ธันวาคม - 29 ธันวาคม 2560

108 ซื �อเกลือเรซิDน TRS 9,523.00 _ เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิราเคลิสตาร์ 

จํากดั จํานวนเงิน  

9,523.00 บาท

บริษัท มิราเคลิสตาร์ 

จํากดั จํานวนเงิน  

9,523.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2321/2560

 ลว.29/12/60

109
ซื �อแผงกั �นสแตนเลสแบบพบั

เก็บได้
499,690.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โฟลดิ �ง เกท 

จํากดั จํานวนเงิน 

499,670.00 บาท

บริษัท โฟลดิ �ง เกท 

จํากดั จํานวนเงิน 

499,670.00 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2322/2560

 ลว.29/12/60

110

จ้างบริการตกักากสิDงปฏิกลู

ในบ่อบําบดันํ �าเสียชั �นใต้ดนิ

และตกักากไขมนับ่อดกัไขมนั

 ชั �น10 อาคารจอดถ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่

96,000.00  _ เฉพาะเจาะจง

นายบญุเลศิ มรสมุ 

จํานวนเงิน 96,000.00 

บาท

นายบญุเลศิ มรสมุ 

จํานวนเงิน 96,000.00 

บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2323/2560

 ลว.29/12/60

111

ซื �อฟิล์มกรองแสงลดความ

ร้อน พร้อมตดิตั �ง ณ 

ธนาคารอาคารสาขา ชลบรุี

200,000.00 174,265.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท 291 ดีไซน์ แอนด์

 คอนสตรัคชัDน จํากดั 

จํานวนเงิน 174,265.55

 บาท

บริษัท 291 ดีไซน์ แอนด์

 คอนสตรัคชัDน จํากดั 

จํานวนเงิน 174,265.55

 บาท

คณุสมบตัติรง

ตามที�ต้องการ

จพ.(สจท.)2324/2560

 ลว.29/12/60


