
ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง

1
จ้างซ่อมแซมอาคารสํานักงานธนาคาร สํานักงาน

เขตระยอง
400,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จํากัด 

392,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากัด 392,000.00

เป็นผู้มีประสบการณ์และมี

ความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000395 ลว

2/05/2561

2 จัดซ้ือพัดลมไอเย็น 13,440.01 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

13,440.01

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 13,440.01

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านนี้

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000396 ลว

3/05/2561

3 เช่าใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดือน 16,679.16 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จํากัด 16,679.16

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากัด 16,679.16
ผ่านการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000398 ลว

3/05/2561

4
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยอุทัยธานี
300,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ แอนด์

 พี. โปรดักส์ 298,500.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ

 แอนด์ พี. โปรดักส์ 

298,500.00

เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001316 ลว

3/05/2561

5
จ้างบริษัทโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในโรง

ภาพยนตร์
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จํากัด 

500,000.00

บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด 

จํากัด 500,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000399 ลว

4/05/2561

6 จัดซ้ือใบนําส่งชําระหนี้เงินกู้ด้วยเช็ค 90,950.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ิน

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 90,950.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

90,950.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000400 ลว

4/05/2561

7 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ 17,150.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป์ ตรายาง 7,083.40 เรืองศิลป์ ตรายาง 7,083.40 เป็นร้านที่มีความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000401 ลว

4/05/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2561

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ



8 เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาหัวหิน 1,854,000.00 1,854,000.00 วิธีพิเศษ
นางสาวลํายอง สุกใส 

1,854,000.00

นางสาวลํายอง สุกใส 

1,854,000.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001317 ลว

4/05/2561

9
จ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ CSR ของ

ธนาคาร ในโครงการธอส. ปันรัก ปันสุข สู่ชุมชน
2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย 

จํากัด 2,000,000.00

บริษัท เอส แอนด์ เอส 

มีเดีย จํากัด 2,000,000.00
คุณสมบัตรตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001320 ลว

4/05/2561

10 เช่าอาคารราชพัสดุ เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งสาขาภูเก็ต 570,744.00 570,744.00 กรณีพิเศษ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ภูเก็ต 

570,744.00

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่

ภูเก็ต 570,744.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001318 ลว

7/05/2561

11 จ้างจัดทําโครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง คร้ังที่4 2,700,000.00 2,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จํากัด 

2,700,000.00

บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จํากัด 

2,700,000.00
คุณสมบัตรตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001321 ลว

7/05/2561

12
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสํานักงาน

ธนาคารฯ สาขาเชียงราย
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ แอนด์

 พี. โปรดักส์ 490,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ

 แอนด์ พี. โปรดักส์ 

490,000.00

เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001322 ลว

8/05/2561

13
สั่งซ้ือระบบบําบัดน้ําเสียพร้อมติดตั้ง ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์
5,900,000.00 5,900,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท ยูนิ แซน โพล จํากัด 

5,200,000.00                        

บริษัท พราวเอเชีย จํากัด 

5,389,128.00                       

บริษัท สยามซิตี้ทูลล์ จํากัด 

5,885,000.00

บริษัท ยูนิ แซน โพล จํากัด 

5,100,000.00
เป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001327 ลว

8/05/2561

14 ซ้ือเคร่ืองคํานวณไฟฟ้า 14 หลัก 22,626.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นามทอง จํากัด 22,626.00
บริษัท นามทอง จํากัด 

22,626.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000404 ลว

9/05/2561

15 ซ้ือถุงใช้ผ้าอนามัย และน้ํายาล้างจาน 28,669.58 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอรีส์ 

จํากัด 28,633.20

บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอ

รีส์ จํากัด 28,633.20
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000405 ลว

9/05/2561



16
จ้างบริษัทฯโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่าน

สื่อป้ายอิเลคทรอนิกส์
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จันทร์ 29 จํากัด 

500,000.00

บริษัท จันทร์ 29 จํากัด 

500,000.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านโฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001328 ลว

9/05/2561

17
เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ 

เซ็นเตอร์
3,668,439.12 3,668,439.12 วิธีพิเศษ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

 3,668,439.12

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล

 จํากัด 3,668,439.12
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001329 ลว

9/05/2561

18 เช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาย่อยถลาง 1,960,200.00 1,960,200.00 วิธีพิเศษ
คุณศริญดา เตียววัฒนกุล 

1,960,200.00

คุณศริญดา เตียววัฒนกุล 

1,960,200.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001330 ลว

9/05/2561

19
เช่าพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ทําการสาขาสุรินทร์ และศูนย์

วิเคราะห์สินเช่ือสุรินทร์
277,990.00 - กรณีพิเศษ

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่สุรินทร์ 

277,990.00

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่

สุรินทร์ 277,990.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001331 ลว

9/05/2561

20
จ้างบริการพ้ืนที่งาน Thailand Smart Money 

ประจําปี 2561
952,835.00 952,835.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ติ้งเฮ้าส์ จํากัด

 952,835.00

บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ติ้งเฮ้าส์ 

จํากัด 952,835.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านการจัดงาน

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001332 ลว

9/05/2561

21
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าแรงสูง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมพร
492,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จํากัด 492,200.00

บริษัท ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 

492,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000406 ลว

10/05/2561

22 จ้างพิมพ์กระดาษบันทึกข้อความ 141,989.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 141,989.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากัด 141,989.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000407 ลว

10/05/2561

23 ซ้ือผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้า รุ่น Compact 5 32,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอลิมเปียไทย จํากัด 

31,999.42

บริษัท โอลิมเปียไทย จํากัด

 31,999.42
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000408 ลว

10/05/2561

24 ซ้ือเทปลบโอลิมเปีย 23,400.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 23,400.00
องค์การค้าของ สกสค. 

23,400.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000409 ลว

10/05/2561



25
จ้างจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ GHBank 

PLUS (GHBank+) ปี2561
69,550.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟูลพอยท์ จํากัด 

69,550.00

บริษัท ฟูลพอยท์ จํากัด 

69,550.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000410 ลว

10/05/2561

26 จ้างจัดพิมพ์ซองใส่โฉนด 441,375.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 441,375.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากัด 441,375.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000411 ลว

10/05/2561

27 จ้างซ่อมแซมอาคารสํานักงาน สาขากระบี่ 468,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ แอนด์

 พี. โปรดักส์ 468,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สือเจริญ

 แอนด์ พี. โปรดักส์ 

467,000.00

เป็นผู้มีประสบการณ์และมี

ความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000412 ลว

10/05/2561

28
สั่งบริการพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ทําการสาขาวงศ์สว่าง 

ทาวน์ เซ็นเตอร์
3,324,191.37 3,324,191.37 วิธีพิเศษ

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด

 3,324,191.37

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล

 จํากัด 3,324,191.37
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001334 ลว

10/05/2561

29 สั่งซ้ือสมุดทะเบียนส่งหนังสือ (กลาง) 27,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง 27,200.00

โรงพิมพ์อาสารักษา

ดินแดน กรมการปกครอง 

27,200.00

เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000413 ลว

11/05/2561

30

จ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเคร่ือง

พับและบรรจุเอกสารอัตโนมัติ ยี่ห้อ Pitney 

Bowes รุ่น DI - 950

499,690.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี บี เวลเทค (ประเทศไทย)

 จํากัด 499,690.00

บริษัท พี บี เวลเทค 

(ประเทศไทย) จํากัด 

499,690.00

เป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรง

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001336 ลว

11/05/2561

31
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ

วิทยุ FM 97.0 MHz Quality News Station
498,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ จํากัด 

498,000.00

บริษัท เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ 

จํากัด 498,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001337 ลว

11/05/2561

32
จ้างจัดทําพร้อมจัดส่งสมุดบันทึกเป็นของที่ระลึก

ของธนาคารฯ ประจําป2ี561
2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ จํากัด 

1,999,500.00

บริษัท เวิร์ค แอคชวลลี่ 

จํากัด 1,999,500.00
เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001339 ลว

11/05/2561

33
จ้างพิมพ์ตราสารการเงิน ของสาขาย่อยแม่สาย, 

แหลมฉบัง, สมุทรสาคร และสาขาย่อยอมตะนคร
49,542.85 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ิน

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 49,492.85

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

49,492.85

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000416 ลว

14/05/2561



34

จ้างโรงแรมช้ันนําเพ่ือจัดงาน ธอส.พบ

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประจําปี 2561 

Home for All : All for Home : We Stand for 

Home

409,910.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ๊คทรี จํากัด 409,910.00
บริษัท โอ๊คทรี จํากัด 

409,910.00
คุณสมบัติตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000417 ลว

14/05/2561

35
จ้างจัดสัมมนาโครงการขยายสินเช่ือแฟลตให้เช่าปี

 2561(คร้ังที3่)
65,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีน่า เอ็ชเทท จํากัด 

65,000.00

บริษัท ฟีน่า เอ็ชเทท จํากัด 

65,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000418 ลว

14/05/2561

36 จ้างพิมพ์ใบหักบัญชี 16,050.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

16,050.00

บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

16,050.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000419 ลว

14/05/2561

37
จ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสถานี

ไทยรัฐทีวี ในรูปแบบ Infographic ๒ D Animation
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทันข่าว กรุ๊ป จํากัด 

500,000.00

บริษัท ทันข่าว กรุ๊ป จํากัด 

500,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001340 ลว

14/05/2561

38
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ชนิดเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
433,350.00 -

e-market เสนอ

ราคา

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์เทรดดิ้ง

 จํากัด 411,000.00              

บริษัท ร็อคซี เปเปรอ์ จํากัด 

422,650.00                            

บริษัท พีเอสพี เทค จํากัด  

695,500.00                             

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 

จํากัด 476,150.00                

บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ ดิจิตอล ซินเนอร่ี

 จํากัด 411,950.00

บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์

เทรดดิ้ง จํากัด 411,000.00
เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001341 ลว

14/05/2561



39 ซ้ือกระดาษเคร่ืองพิมพ์ รุ่น Epson Stylus 4900 32,100.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 32,100.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 32,100.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000420 ลว

15/05/2561

40
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านวารสาร

การเงินการคลัง
119,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

วารสารการเงินการคลัง 

119,000.00

วารสารการเงินการคลัง 

119,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000421 ลว

15/05/2561

41 จ้างจัดพิมพ์ซองน้ําตาลใหญ่ 492,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 492,200.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากัด 492,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000422 ลว

16/05/2561

42
จ้างโฆษณาผ่านรายการวิทยุ Top Selection 

Special
160,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มี แอนด์ มิวสิค จํากัด 

160,500.00

บริษัท มี แอนด์ มิวสิค 

จํากัด 160,500.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000423 ลว

16/05/2561

43 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตรพนักงาน 160,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

 จํากัด 160,500.00

บริษัท เปเปอร์เมท 

(ประเทศไทย) จํากัด 

160,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000424 ลว

16/05/2561

44
จ้างควบคุมงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน ศูนย์

วิเคราะห์สินเช่ือ DEC ช้ัน 3 ธอส. สาขาอุดรธานี
117,200.00 - ตกลงราคา

บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จํากัด 

115,000.00

บริษัท สตาร์ ซีวิลล์ จํากัด 

115,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000425 ลว

16/05/2561

45

ซ้ือพร้อมติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

บริเวณห้องประชุม ช้ัน20อาคาร2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานักงานใหญ่

498,483.04 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 

498,483.04

บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 

498,483.04
เป็นบริษัทที่ได้รับการพิจารณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000426 ลว

16/05/2561

46
เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 

เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาย่อยอุดรธานี
8,576,275.68 8,576,275.68 วิธีพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 

8,576,275.68

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด

 8,576,275.68
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001343 ลว

16/05/2561

47
บริการพ้ืนที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 

เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาย่อยอุดรธานี
1,130,315.40 1,130,315.40 วิธีพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 

1,106,615.40

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด

 1,106,615.40
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001344 ลว

16/05/2561



48
เช่าพ้ืนที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 

เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาย่อยอุดรธานี
5,437,992.84 5,437,992.84 วิธีพิเศษ

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด 

5,437,992.84

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จํากัด

 5,437,992.84
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001345 ลว

16/05/2561

49
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่าน

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 

จํากัด 500,000.00

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 

มัลติมีเดีย จํากัด 

500,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001346 ลว

16/05/2561

50
จ้างที่ปรึกษาด้านการกํากับการปฏิบัติงาน

(Compliance)
600,000.00 600,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวชุติมา บุญมี 600,000.00

นางสาวชุติมา บุญมี 

600,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001347 ลว

16/05/2561

51 เช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาทุ่งสง 1,111,320.00 1,111,320.00 วิธีพิเศษ
นางคนึงนิต บวรศุภศรี 

1,111,320.00

นางคนึงนิต บวรศุภศรี 

1,111,320.00
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001349 ลว

16/05/2561

52
เช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทําการศูนย์วิเคราะห์

สินเช่ือDECหาดใหญ่
1,728,000.00 1,728,000.00 วิธีพิเศษ

นางลินจง วงศ์เสาวภาคย์กุล 

1,728,000.00

นางลินจง วงศ์เสาวภาคย์

กุล 1,728,000.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001351 ลว

16/05/2561

53
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านทางสื่อ

ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaipublica.org
481,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยพับลิก้า จํากัด 

481,500.00

บริษัท ไทยพับลิก้า จํากัด 

481,500.00
ผ่านการพิจารณาจากผู้จ้าง

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001352 ลว

16/05/2561

54 ซ้ือซองพลาสติกใส่สมุดคู่ฝาก 69,550.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 

69,550.00

บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 

69,550.00
คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000427 ลว

17/05/2561

55
จ้างบริการพ้ืนที่ออกบูธงานมหกรรมบ้านธอส.61 

จังหวัดสระบุรี
392,529.23 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พอทูลาก้า อะเลิท จํากัด 

392,529.23

บริษัท พอทูลาก้า อะเลิท 

จํากัด 392,529.23

เป็นผู้มีประสบการณ์และมี

ความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000428 ลว

17/05/2561

56 จ้างปรับปรุงพ้ืนที่ห้องรับรองบริเวณช้ัน 9 อาคาร 2 250,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จํากัด 250,000.00

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง

 จํากัด 250,000.00

เป็นผู้มีประสบการณ์และมี

ความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000429 ลว

17/05/2561



57
ซ้ือวัสดุของใช้สิ้นเปลืองประเภทถุงขยะ เพ่ือใช้

งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานใหญ่
183,933.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค 

จํากัด 183,933.00

บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์

แพ็ค จํากัด 183,933.00
คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000430 ลว

17/05/2561

58
จ้างจัดทําชุดนักกีฬาฟุตบอลและเสื้อกีฬาสําหรับ

ผู้เข้าร่วมงาน
18,916.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จํากัด 

18,916.00

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต 

จํากัด 18,916.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000431 ลว

17/05/2561

59 ซ้ือเลนส์สําหรับกล้อง ยี่ห้อ Nikon 52,390.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โฟโต้ โซลูช่ันส์ จํากัด 

52,390.00

บริษัท โฟโต้ โซลูช่ันส์ จํากัด

 52,390.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000432 ลว

17/05/2561

60

จ้างทําพร้อมติดตั้ง ATM BOOTH เพ่ือติดตั้ง

เคร่ืองทําธุรกรรมการเงินอัตโนมัติ 

(LRM/CDM/ATM) บริเวณด้านหน้าอาคาร

สํานักงาน จํานวน 6 สาขา

3,430,000.00 4,350,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร์แอด

เวอร์ไทซ่ิง จํากัด 3,434,700.00

บริษัท โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จํากัด

 4,288,560.00

บริษัท สมาร์ท เทค แอนด์ แมท 

จํากัด 3,749,387.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร์

แอดเวอร์ไทซ่ิง จํากัด 

3,430,000.00

เป็นผู้มีประสบการณ์และ

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001354 ลว

17/05/2561

61
จ้างบริษัทฯ ผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื่อโทรทัศน์สถานีข่าวสปริงนิวส์
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรช่ัน 

จํากัด 500,000.00

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์

ปอเรช่ัน จํากัด 500,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001355 ลว

17/05/2561

62
เช่าพ้ืนที่จอดรถยนต์สําหรับพนักงานและลูกจ้าง

ธนาคาร
1,818,000.00 1,818,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 1,818,000.00

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

1,818,000.00

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001359 ลว

17/05/2561

63
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารการเงิน

ธนาคาร
719,040.00 719,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 719,040.00

บริษัท มีเดียแอสโซซิเอต

เต็ด จํากัด 719,040.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณาประชาสัมพันธ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001360 ลว

17/05/2561

64 ซ้ือสบู่ล้างมือ 107,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด 99,884.50

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

99,884.50

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000433 ลว

18/05/2561



65
เช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นที่ทําการสาขาถนน

โรจนะ
1,440,000.00 1,440,000.00 วิธีพิเศษ

นางสรัญญา  อุดชาชน 

1,440,000.00

นางสรัญญา  อุดชาชน 

1,440,000.00
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001362 ลว

18/05/2561

66 ซ้ือเคร่ืองทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 15,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

14,099.99

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 14,099.99
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000435 ลว

22/05/2561

67 จ้างซ่อมอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) 12,840.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มูนาร์ อินเตอร์เทรด แอนด์

 เซอร์วิส จํากัด 12,840.00

บริษัท มูนาร์ อินเตอร์เทรด 

แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 

12,840.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000436 ลว

22/05/2561

68
จ้างทําพร้อมติดตั้งตู้เก็บเอกสาร ฝ่ายวิเคราะห์

สินเช่ือรายย่อยช้ัน 14 อาคาร 2 ธอส.สนญ
110,638.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.เทค.โปรดักส์ แอนด์ 

ดีไซน์ จํากัด 110,638.00

บริษัท พี.เทค.โปรดักส์ 

แอนด์ ดีไซน์ จํากัด 

110,638.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000437 ลว

22/05/2561

69
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์บน

เว็บไซต์ www.banmuang.co.th
160,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นวกิจบ้านเมือง จํากัด 

160,500.00

บริษัท นวกิจบ้านเมือง 

จํากัด 160,500.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001364 ลว

22/05/2561

70

เช่าพ้ืนที่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

เพ่ือใช้งานเป็นที่ตั้ง สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา 

ระยอง

7,304,375.49 7,304,375.49 วิธีพิเศษ
บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 

7,304,375.49

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด

 7,304,375.49
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001365 ลว

22/05/2561

71
เช่าพ้ืนที่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

เพ่ือใช้เป็นที่ตั้ง สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
1,018,249.52 1,018,249.52 วิธีพิเศษ

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 

1,018,249.52

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด

 1,018,249.52
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001366 ลว

22/05/2561

72
เช่าพ้ืนที่ในโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

เพ่ือใช้เป็นที่ตั้ง สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
4,602,176.92 4,602,176.92 วิธีพิเศษ

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 

4,602,176.92

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด

 4,602,176.92
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001367 ลว

22/05/2561

73

เช่าที่ดินราชพัสดุ เพ่ือใช้เป็นทางเข้า-ออก อาคาร

ที่จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์สํานักงานต่างๆ ของ

สาขาหัวหิน

31,880.00 - กรณีพิเศษ เทศบาลเมืองหัวหิน 31,880.00
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่

ประจวบคีรีขันธ์ 31,880.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001368 ลว

22/05/2561



74 จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 89,221.95 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ิน

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 89,221.95

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

89,221.95

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000438 ลว

23/05/2561

75 ซ้ือกล่องเอกสารฝาครอบ 102,720.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.วี.แอนด์ พี.คาร์ตั้น 

จํากัด 102,720.00

บริษัท เอส.วี.แอนด์ พี.คาร์

ตั้น จํากัด 102,720.00
คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000439 ลว

23/05/2561

76
จ้างบริษัทฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

โทรทัศน์ รายการ "หมอเงินหมดความ"
288,900.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มิราเคิล ครีเอช่ัน จํากัด 

288,900.00

บริษัท มิราเคิล ครีเอช่ัน 

จํากัด 288,900.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านการผลิตวีดีโอ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001369 ลว

23/05/2561

77 เช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือเป็นที่ทําการสาขาสุโขทัย 1,559,250.00 1,559,250.00 วิธีพิเศษ
นายสมชัย อนุรักษ์แดนไทย 

1,559,250.00

นายสมชัย อนุรักษ์แดนไทย

 1,559,250.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001370 ลว

23/05/2561

78 ซ้ือกล้องบันทึกวีดีโอ และขาตั้งกล้อง 40,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากัด 

32,849.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากัด 32,849.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000441 ลว

24/05/2561

79 จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคารฯ 14,130.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 14,040.00
ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 

14,040.00
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000442 ลว

24/05/2561

80 ซ้ือเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 10,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป 

จํากัด 6,912.01

บริษัท ยูโรป้า ฮาร์ดแวร์ 

กรุ๊ป จํากัด 6,912.01
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000443 ลว

24/05/2561

81
จ้างพิมพ์บัตรชําระเงินกู้ติดบาร์โค้ด (GHB PAY 

CARD)
449,400.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ิน

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 449,400.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

449,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000444 ลว

24/05/2561

82
ซ้ือตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน สําหรับคณะเดินทาง

โครงการสัมมานาสื่อมวลชน ประจําปี 2561
2,900,000.00 2,900,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 2,528,650.00

บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 2,528,650.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000445 ลว

24/05/2561



83
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจําสาขาหลัก

 สาขาย่อย ในสังกัดสํานักงานเขตชลบุรี
1,046,760.00 1,046,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

แกมม่า เซฟตี้ จํากัด 

1,046,760.00

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย แกมม่า เซฟตี้ 

จํากัด 1,046,760.00

เป็นบริษัทรายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001373 ลว

24/05/2561

84
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโฆษณา MRT

 และ BTS
3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์

 จํากัด 3,000,000.00

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิร์คส์ จํากัด 3,000,000.00
ผ่านการพิจารณาจากผู้จ้าง

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001374 ลว

24/05/2561

85

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐและสื่อประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ไทยรัฐ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์งานมหกรรมขายทรัพย์ NPA 

ถือครองเกิน 5 ปี ในงาน "NPA คร่ึงปี คร่ึงราคา 

2018 ภูมิภาค"

250,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จินดามณี จํากัด 

243,478.50

บริษัท จินดามณี จํากัด 

243,478.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000446 ลว

25/05/2561

86 จัดซ้ือเคร่ืองคํานวณเลขขนาดเล็ก ยี่ห้อ CASIO 3,480.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นามทอง จํากัด 3,480.00
บริษัท นามทอง จํากัด 

3,480.00
คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000447 ลว

25/05/2561

87
จ้างพิมพ์ป้าย Banner เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

มหกรรมราคาขายทรัพย์ NPA
26,750.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

26,750.00

นางสาวจุไรรัตน์ โชติกโกวิท

 26,750.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000448 ลว

25/05/2561

88

จ้างร้ือถอนเพ่ือคืนพ้ืนที่เช่าพร้อมขนย้ายพัสดุ

ธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยเสนา

เฟสท์

99,485.93 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จํากัด 99,485.93

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง

 จํากัด 99,485.93

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000449 ลว

25/05/2561



89 เช่าพ้ืนที่เป็นที่ทําการสาขาถนนจอมพล 622,614.00 622,614.00 กรณีพิเศษ
สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่

นครราชสีมา 622,614.00

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่

นครราชสีมา 622,614.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001375 ลว

25/05/2561

90

จ้างทําพ้ืนกระจายน้ําหนัก เพ่ือรองรับการติดตั้ง

เคร่ืองชําระหนี้เงินกู(้LRM)พร้อมจัดทําผนัง

ช่ัวคราว ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสุขุมวิท

42,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จํากัด 42,800.00

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง

 จํากัด 42,800.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000450 ลว

28/05/2561

91 จ้างพิมพ์ข้อตกลงท้ายสัญญาจํานองเป็นประกัน 325,280.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

325,280.00

บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

325,280.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000451 ลว

28/05/2561

92 จ้างจัดพิมพ์ใบถอนเงิน และใบฝากเงิน 256,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ิน

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 256,800.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

256,800.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000452 ลว

28/05/2561

93 จ้างจัดพิมพ์ใบคําขอสินเช่ือสําหรับผู้ขอกู้ 481,236.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟูลพอยท์ จํากัด 

481,232.50

บริษัท ฟูลพอยท์ จํากัด 

481,232.50

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000453 ลว

28/05/2561

94 จ้างจัดทําถุงกระดาษใส่ธนบัตร 44,138.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 

44,137.50

บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 44,137.50
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000454 ลว

28/05/2561

95
จ้างบริษัทฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

2,000,000.00

บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 2,000,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001377 ลว

28/05/2561



96 จ้างจัดพิมพ์คําแนะนําในการทํานิติกรรม 321,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ 

พร้ินท์ติ้ง จํากัด 321,000.00

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้

 พร้ินท์ติ้ง จํากัด 

321,000.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000455 ลว

30/05/2561

97 จ้างจัดพิมพ์แฟ้มสันกว้าง(3นิ้ว) 121,980.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ชัยม่ันคง (1995) จํากัด 

121,980.00

บริษัท ชัยม่ันคง (1995) 

จํากัด 121,980.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000456 ลว

30/05/2561

98
จ้างตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

ประจําปี 2560 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ่
42,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท์ 

จํากัด 42,800.00

บริษัท บลูริบบอน คอนซัล

แทนท์ จํากัด 42,800.00
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000457 ลว

30/05/2561

99
จ้างผู้ให้บริการดําเนินโครงการ Thailand Smart 

Money ประจําปี 2561
3,445,000.00 3,445,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จํากัด 

2,550,000.00

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท 

จํากัด 2,550,000.00

เป็นผู้มีประสบการณ์และมี

คามชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001381 ลว

30/05/2561

100

จ้างปรับปรุงเปลี่ยนพ้ืนพรม ภายในอาคาร

สํานักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราช

ดําเนิน

280,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภคนิน จํากัด 275,000.00
บริษัท ภคนิน จํากัด 

275,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

ของสาขา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000459 ลว

31/05/2561

101
ซ่อมแซมอาคารสํานักงานธนาคารฯสาขา

เทพารักษ์
500,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จํากัด 498,137.17

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง

 จํากัด 498,137.17

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000460 ลว

31/05/2561

102
จ้างจัดพิมพ์เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ จํานวน 3 

รายการ
460,100.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

460,100.00

บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด 

460,100.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000461 ลว

31/05/2561

103
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านนิตยสาร GM 

Magazine
60,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากัด (มหาชน) 59,920.00

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย 

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

59,920.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

และความชํานาญในด้าน

โฆษณา

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000462 ลว

31/05/2561



104 จ้างจัดอาหารสําหรับพระภิกษุสงฆ์ 5,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร รูปทอง 5,000.00 นายทศพร รูปทอง 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000463 ลว

31/05/2561

105 ชุดผ้าไตร + เทียน 1,270.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ กิตติพิชัย 1,270.00
นายชัยยุทธ กิตติพิชัย 

1,270.00
ผู้ขสยรายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000464 ลว

31/05/2561

106 ซ้ือพวงมาลัยดอกไม้สด 500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม 500.00
นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม 

500.00
ร้านค้ารายเดิม

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000465 ลว

31/05/2561

107 จัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศและพัดลมตั้งพ้ืน 5,980.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด 

5,980.00

บริษัท เพาเวอร์บาย จํากัด 

5,980.00
คุณสมบัติตรงตามต้องการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000000466 ลว

31/05/2561

108
บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุประจําสาขากลุ่ม

งานสาขาภูมิภาค
4,914,384.00 4,914,384.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต 

จํากัด 4,914,384.00

บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต

 จํากัด 4,914,384.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ในการให้บริการ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001382 ลว

31/05/2561


