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ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

1 กระดาษถายเอกสาร
ขนาด A4 80 grm

444,050.00 444,050.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ
ดิจิตอลซินเนอรจี จํากัด
444,050.00

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ
ดิจิตอลซินเนอรจี จํากัด
444,050.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000042 ลว
5/02/2561

2 จัดซื้อแฟมเจาะออนสี
สม พรอมพิมพ ใชกระดาษ
การด 230 แกรม ขนาด A4 
ใสลิ้นแฟมพลาสติก

406,600.00 406,600.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ชัยมั่นคง (1995)
จํากัด 406,600.00

บริษัท ชัยมั่นคง (1995)
จํากัด 406,600.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000043 ลว
5/02/2561

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561



2

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

3 จางผูใหบริการดําเนิน
โครงการงานมหกรรม
การเงิน ประจําป 2561
(7 โครงการ)

20,980,000.00 20,980,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท มายด เอ็กซซิบิท
จํากัด 20,840,447.39
บริษัท เอโอ ออรกาไน
เซอร จํากัด
19,350,843.00
บริษัท บริบท กรุป
จํากัด 20,274,924.21
บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิ
ชั่นดีไซน แอนด เซอรวิส
เซส 20,865,000.00
บริษัท ดิออเดียนซโมทิ
เวชั่นคอมปานีเอเชีย
จํากัด 20,979,999.32
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่
นออกาไนเซอร จํากัด
19,500,000.00

บริษัท ดิออเดียนซโมทิ
เวชั่นคอมปานีเอเชีย
จํากัด 20,900,000.00

 เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทาง
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
ไดคะแนนสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001073 ลว
5/02/2561



3

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

4 ซื้อกระดาษบัตรคิวQMS 
จํานวน 1,000มวน

149,800.00 149,800.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อินฟนิท
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น
จํากัด 149,800.00

บริษัท อินฟนิท
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น
จํากัด 149,800.00

ผูจัดจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000048 ลว
6/02/2561

5 กระดาษถายเอกสาร
A3,B4,F14

33,827.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ
ดิจิตอลซินเนอรจี จํากัด
34,240.00

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ
ดิจิตอลซินเนอรจี จํากัด
34,240.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000053 ลว
6/02/2561

6 แบบฟอรมคําแนะนําวิธี
ปฏิบัติในการทํานิติกรรม

148,730.00 148,730.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด
148,730.00

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด
148,730.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญในเรื่อง
แบบฟอรม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000054 ลว
6/02/2561

7 จางโฆษณาในวารสาร
สถานการณสินเชื่อที่อยู
อาศัยและแนวโนวป2561

23,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย
23,000.00

สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย
23,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญในเรื่อง
โฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000056 ลว
6/02/2561



4

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

8 คาบริการขอมูลตราสาร
หนี้ไทยป 2561

192,600.00 192,600.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย 192,600.00

สมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย 192,600.00

เพื่อชําระคาบริการ
ขอมูลตราสารหนี้
ไทยประจําป 2561

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000057 ลว
6/02/2561

9 จางผลิตและเผยแพร
ประชาสัมพันธธนาคาร
ผาน Line OfficialAccount

6,500,000.04 6,500,000.04 วิธีคัดเลือก บริษัท มีเดีย เอ็มไพร
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 6,385,824.20
บริษัท โมจิโต
เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด 8,549,300.00

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 6,385,824.20

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001101 ลว
6/02/2561

10 ซื้อกระดาษ-Epson
stylus pro 9890

20,550.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส พี วี ไอ
จํากัด (มหาชน)
19,200.00

บริษัท เอส พี วี ไอ
จํากัด (มหาชน)
19,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000059 ลว
7/02/2561

11 จางพิมพบัตรผานเขา-
ออก ธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ

43,099.60  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เบสตบุกเคส
จํากัด 43,099.60

บริษัท เบสตบุกเคส
จํากัด 43,099.60

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000060 ลว
7/02/2561



5

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

12 จางจัดอาหารสําหรับ
พระภิกษุ จํานวน 9 รูป

5,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายทศพร รูปทอง
5,000.00

นายทศพร รูปทอง
5,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000061 ลว
7/02/2561

13 ซื้อผาไตรและเทียน 1,270.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชัยยุทธ กิตติพิชัย
1,270.00

นายชัยยุทธ กิตติพิชัย
1,270.00

คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000062 ลว
7/02/2561

14 ซื้อพวงมาลัยดอกไมสด 500.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายเฉลิมชัย วงษพรหม
500.00

นายเฉลิมชัย วงษพรหม
500.00

คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000063 ลว
7/02/2561

15 ซื้อต้ังพื้นกึ่งต้ังโตะ 16
MITSUBISHI, ซื้อพัดลม
ไอเย็น ASTINA AC017

5,480.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอรบาย
จํากัดสาขาแฟชั่น ไอส
แลนด 5,480.00

บริษัท เพาเวอรบาย
จํากัดสาขาแฟชั่น ไอส
แลนด 5,480.00

คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000064 ลว
7/02/2561

16 จางดําเนินกิจกรรม
วิเทศสัมพันธและการ
สื่อสารตางประเทศ

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แพธฟายเดอร
เอเซีย จํากัด
1,200,000.00

บริษัท แพธฟายเดอร
เอเซีย จํากัด
1,200,000.00

คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001104 ลว
7/02/2561



6

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

17 จางผลิตสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคาร
ในรูปแบบสื่อ 3D
Animation

1,070,000.00 1,070,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธรี ดี แลนด
จํากัด 1,070,000.00

บริษัท ธรี ดี แลนด
จํากัด 1,070,000.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001105 ลว
7/02/2561

18 จัดซื้อเสื้อปนจักรยาน
สําหรับใชแขงขันกีฬา
รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42
ประจําป 2561

13,800.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซฟเฟอร แอพ
แพเรล(ไทยแลนด)
จํากัด 13,800.00

บริษัท เซฟเฟอร แอพ
แพเรล(ไทยแลนด)
จํากัด 13,800.00

เปนบริษัทที่ไดรับ
การคัดเลือกจาก
ชมรมปนจักรยาน
ธอส

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000065 ลว
8/02/2561

19 จางซอมแซมอาคาร
สํานักงานธนาคารฯ
สาขาระยอง

264,000.00 264,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 208,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 208,000.00

เปนผูมีประสบการณ
ในงานกอสราง

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000066 ลว
8/02/2561

20 ซอมแซมฝาบอพักนํ้า
บริเวณหองขยะ สนญ.

13,500.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด
13,500.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด
13,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000067 ลว
8/02/2561



7

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

21 จัดซื้อแคชเชียรเช็คชนิด
เลม

256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 256,800.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 256,800.00

คุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000068 ลว
8/02/2561

22 ทําเสาตกแตงภูมิทัศน
บริเวณศาลพระพรหม
ธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ

93,271.90  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 93,271.90

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 93,271.90

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000069 ลว
8/02/2561

23 จางตัดเย็บชุดเครื่อง
แบบพนักงานรูปแบบใหม

2,154,250.00 2,154,250.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท พีซีอารจี จํากัด
2,154,250.00

บริษัท พีซีอารจี จํากัด
2,154,250.00

เปนการจาง
ตอเนื่องจากผู
รับจางรายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001110 ลว
8/02/2561



8

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

24 จางออกแบบและจัด
พิมพรายงานประจําป
2560

584,220.00 584,220.00 e-bidding บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง
แอนด พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน)
584,220.00                
บริษัท แปลน กราฟฟค 
จํากัด 998,310.00     
บริษัท วงศสวางพับลิช
ชิ่ง แอนด พริ้นต้ิง จํากัด
 612,040.00       บริษัท
 สไตส ครีเอทีฟ เฮาส 
จํากัด 802,500.00

บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง
แอนด พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน)
584,220.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ธนาคาร
กําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001111 ลว
8/02/2561



9

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

25 จางผลิตและโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคาร
ผานทางสื่อสถานี
โทรทัศน ละครซีรีส
"หลวงตามหาชน"

3,500,000.00 3,500,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทีวี ธันเดอร
จํากัด(มหาชน)
3,200,000.00

บริษัท ทีวี ธันเดอร
จํากัด(มหาชน)
3,200,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและมี
คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001115 ลว
8/02/2561

26 จัดทําปายไวนิลเพื่อปด
หนารานคาที่วาง
บริเวณหองอาหาร ชั้น
11 อาคารจอดรถ ธอส
สนญ

17,847.60  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจเนอรัล
มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง
จํากัด 17,847.60

บริษัท เจเนอรัล
มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง
จํากัด 17,847.60

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000071 ลว
9/02/2561

27 ซื้อกระดาษบันทึก
รายการ CDM/LRM

83,460.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สุขสวัสด์ิ
คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร
จํากัด 83,460.00

บริษัท สุขสวัสด์ิ
คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร
จํากัด 83,460.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000072 ลว
9/02/2561



10

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

28 ซื้อซองพลาสติกใสสมุด
คูฝาก

69,550.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไอเดียคอส จํากัด
69,550.00

บริษัท ไอเดียคอส จํากัด
69,550.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000073 ลว
9/02/2561

29 ซื้อกระดาษบวกเลข
ขนาด 2 1/4 นิ้ว

67,416.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วินเปเปอรโปร
ดักส จํากัด 67,410.00

บริษัท วินเปเปอรโปร
ดักส จํากัด 67,410.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000074 ลว
9/02/2561

30 ถุงโกรเซอรี่ นํ้าตาล 44,138.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท พี. เค. คอนเวิท
ต้ิง จํากัด 44,137.50

บริษัท พี. เค. คอนเวิท
ต้ิง จํากัด 44,137.50

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000075 ลว
9/02/2561

31 เสื้อกีฬาเทนนิส 11,400.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 11,400.00

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 11,400.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000081 ลว
9/02/2561



11

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

32 จางปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน
ชั่วคราว ศูนยปองกันการ
ทุจริต ชั้น20 อาคาร 2

198,000.00 198,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด
39,204,000,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 198,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไขที่จัดจางและ
ไมเกินวงเงินงบ
ประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000077 ลว
12/02/2561

33 ซื้อชุดกีฬาเสื้อและกางเกง
ฟุตบอล ใชในการแขงขันรัฐวิ
สากิจครั้งที่ 42(พ.ศ.2561)

11,440.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท แกรนดสปอรต
กรุป จํากัด 11,440.00

บริษัท แกรนดสปอรต
กรุป จํากัด 11,440.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000078 ลว
12/02/2561

34 ซื้อระบบควบคุมการ
ผานเขา-ออกธนาคาร
บริเวณชั้น 2 อาคาร 2

192,803.30 192,803.30 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ภัทร
รุงโรจน 192,803.30

หางหุนสวนจํากัด ภัทร
รุงโรจน 192,803.30

เปนผูมี
ประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000080 ลว
12/02/2561



12

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

35 จางปรับปรุงและตกแตง
ภายในพื้นที่ชั้น 21
อาคาร 2(หองทํางาน
กก.ผจก.,พื้นที่ทํางาน
เลขาฯ,โถงรับรองและ
หองประชุม)

8,095,000.00 8,095,000.00 e-bidding บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด
7,420,563.02              
บริษัท บูรณรัตนเอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 
7,444,546.77              
บริษัท อิง-คอน จํากัด 
8,090,000.00              
บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 
7,695,000.00              
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด 
8,085,000.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด
7,420,563.02

เปนผูเสนอราคาต่ํา
สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001121 ลว
12/02/2561



13

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

36 ซื้อเฟอรนิเจอรพรอมติด
ต้ังบริเวณหองทํางาน
ผูบริหารระดับสูง(หอง611) 
ชั้น 6 อาคาร2

17,976.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 17,976.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 17,976.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000083 ลว
13/02/2561

37 จางพิมพแบบฟอรมแบง
งวดเงินกู

22,470.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 22,470.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 22,470.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000085 ลว
13/02/2561

38 ขอจัดซื้อเสื้อกีฬายิงปน
ใชในการแขงขันกีฬา
รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 42
(พ.ศ.2561)

19,800.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อินเวนทีฟ เอซ
สตูดิโอ จํากัด
19,800.00

บริษัท อินเวนทีฟ เอซ
สตูดิโอ จํากัด
19,800.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000086 ลว
13/02/2561



14

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

39 จางพิมพเครื่องเขียน
แบบพิมพ

455,820.00 455,820.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 455,820.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 455,820.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000087 ลว
13/02/2561

40 ซื้อชุดกีฬาแบบมินตัน 26,400.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ราน ซัน สปอรต
26,400.00

ราน ซัน สปอรต
26,400.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000088 ลว
13/02/2561

41 จัดซื้อเสื้อกีฬาชมรม        
ดารท ที่ใชในการแขงขัน
กีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่
42 (พ.ศ.2561)

17,400.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

เอบีบี ดีไซน 17,400.00 เอบีบี ดีไซน 17,400.00 คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000089 ลว
13/02/2561

42 จางปรับปรุงหองอบรม
เจาหนาที่ทําการทดสอบ
ระบบ Core Banking
และ Loan Origination

485,000.00 485,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด
484,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด
484,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000090 ลว
13/02/2561



15

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

43 จางทําซุมเทศกาลตรุษ
จีน ประจําป 2561

99,440.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสายชล เปลง
วรรณ 99,440.00

นางสาวสายชล เปลง
วรรณ 99,440.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000091 ลว
13/02/2561

44 จางทําเสื้อกอลฟ 8,400.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โลโกเน็ต
(ประเทศไทย)จํากัด
8,400.00

บริษัท โลโกเน็ต
(ประเทศไทย)จํากัด
8,400.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000102 ลว
13/02/2561

45 เสื้อโบวลิ่ง 30,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 30,000.00

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 30,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000092 ลว
14/02/2561

46 เสื้อกีฬาฟุตบอล (วีไอพี) 21,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

คฑาทอง พริ้นเตอร โดย
นายสมชาติ ปนทอง
21,000.00

คฑาทอง พริ้นเตอร โดย
นายสมชาติ ปนทอง
21,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000094 ลว
14/02/2561

47 จางบริการพื้นที่งาน
มหกรรมการเงินประจํา
ป 2561 (MONEY
EXPO 2018)

7,845,240.00 7,845,240.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท มีเดียแอสโซซิเอต
เต็ด จํากัด
7,845,240.00

บริษัท มีเดียแอสโซซิเอต
เต็ด จํากัด
7,845,240.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001128 ลว
14/02/2561



16

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

48 คาเชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่
สาขายอยเซ็นทรัล เชียงราย

5,299,567.44 5,299,567.44 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด
5,299,567.44

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด
5,299,567.44

เปนบริษัทผูใชเชา
รายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001129 ลว
14/02/2561

49 คาบริการพื้นที่สาขายอย
เซ็นทรัล เชียงราย

958,225.98 958,225.98 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด
958,225.98

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด
958,225.98

เปนบริษัทผูใชเชา
รายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001135 ลว
14/02/2561

50 จางบริษัทภายนอกเพื่อ
แปลรายงานของผูสอบบัญชี
และงบการเงินประจําป เปน
ภาษาอังกฤษ

70,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด 70,000.00

บริษัท ดีลอยท ทูช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จํากัด 70,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000095 ลว
15/02/2561

51 จางพิมพเครื่องเขียน
แบบพิมพ

484,924.00 484,924.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
484,924.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
484,924.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000096 ลว
15/02/2561



17

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

52 จางจัดที่พักสําหรับการ
จัดงานสัมมนาสื่อมวลชน
(กลุมยอย)ประจําป 2561

304,800.00              304,800.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท พาวิลเลียน สมุย
บูทิค รีสอรท จํากัด
304,800.00

บริษัท พาวิลเลียน สมุย
บูทิค รีสอรท จํากัด
304,800.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000097 ลว
15/02/2561

53 เครื่องเจาะกระดาษ 6,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน) 4,200.00

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน) 4,200.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000098 ลว
15/02/2561

54 เสื้อกีฬามหาสนุก 39,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 39,000.00

นางสาวธนวัน จิระดิษฐ
กร 39,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000099 ลว
15/02/2561

55 เสื้อกีฬาเทเบิลเทนนิส 13,200.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายประยูรปติ คณานุ
รักษ 13,200.00

นายประยูรปติ คณานุ
รักษ 13,200.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000100 ลว
15/02/2561

56 จางขบวนเชิดสิงโต 9,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง
9,000.00

นายหิรัญ อรุณเจริญยิ่ง
9,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000101 ลว
15/02/2561



18

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

57 จางออกแบบและผลิต
พรอมเผยแพรสื่อ
Animation Line
Sticker

5,020,000.00 5,020,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ซีเค คอนเนคชั่น
จํากัด 4,964,800.00

บริษัท ซีเค คอนเนคชั่น
จํากัด 4,964,800.00

เปนผูประกอบการ
ดานสื่อ
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001138 ลว
15/02/2561

58 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นริ
โก รุน MP2501SP
ประจําสาขายอย
ปากชอง

87,312.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
87,312.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
87,312.00

เปนบริษัทผูใชเชา
รายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001140 ลว
15/02/2561

59 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นริ
โก รุน MPC306ZSPF
ประจําสาขายอยศาลา
ยา พุทธมณฑลสาย 4

61,204.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
61,204.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
61,204.00

เปนบริษัทผูใชเชา
รายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001142 ลว
15/02/2561

60 จัดทําพรอมติดต้ังพรมปู
พื้นบริเวณบันได ชั้น
10-11 อาคาร1
ธอส.สํานักงานใหญ

50,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท รอยัล ไทย
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 50,000.00

บริษัท รอยัล ไทย
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 50,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000103 ลว
16/02/2561



19

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

61 จางทําพรอมติดต้ังปาย
แสดงบสัญลักษณ ชาย-
หญิง บริเวณหองนํ้า ชั้น
14 อาคาร ธอส สนญ

9,630.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โมบิล ไซน
เซ็นเตอร จํากัด
9,630.00

บริษัท โมบิล ไซน
เซ็นเตอร จํากัด
9,630.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000104 ลว
19/02/2561

62 จัดซื้อเครื่องเขียนแบบ
พิมพ

400,180.00 400,180.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 400,180.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 400,180.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000105 ลว
19/02/2561

63 จางพิมพแผนรองนํา
เสนอ

47,080.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ชัยมั่นคง (1995)
จํากัด 47,080.00

บริษัท ชัยมั่นคง (1995)
จํากัด 47,080.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000106 ลว
19/02/2561

64 จัดซื้อบัตรสมารทการด
พรอมพิมพ

99,296.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เปเปอรเมท
(ประเทศไทย) จํากัด
99,296.00

บริษัท เปเปอรเมท
(ประเทศไทย) จํากัด
99,296.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000107 ลว
19/02/2561



20

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

65 จางทําเสื้อกีฬาบิลเลียด-
สนุกเกอร

12,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ราน เนเจอร เชิ๊ต
12,000.00

ราน เนเจอร เชิ๊ต
12,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000110 ลว
20/02/2561

66 เชาพื้นที่จอดรถMobile 
Banking ศูนยการคาฟว
เจอรพารครังสิตป2561

38,520.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท รังสิตพลาซา
จํากัด 38,520.00

บริษัท รังสิตพลาซา
จํากัด 38,520.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000111 ลว
20/02/2561

67 จางพิมพแบบฟอรมใบ
คําขอจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมฯ

38,520.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 38,520.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 38,520.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000112 ลว
20/02/2561

68 จางพิมพคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม(ทด.1)

77,040.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 77,040.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง
จํากัด 77,040.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000113 ลว
20/02/2561

69 จางทําตรายางประเภท
ตางๆ

10,820.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

เรืองศิลป ตรายาง
24,331.80

เรืองศิลป ตรายาง
24,331.80

เปนรานที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000115 ลว
21/02/2561



21

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

70 จางซอมรถยนตขนเงิน
ธนาคาร ทะเบียน
ฌก-5313
กรุงเทพมหานคร

3,841.87  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท โตโยตากรุงเทพ
ยนต ผูจําหนายโตโย
ตา จํากัด 3,841.87

บริษัท โตโยตากรุงเทพ
ยนต ผูจําหนายโตโย
ตา จํากัด 3,841.87

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000116 ลว
21/02/2561

71 จัดจางพิมพซองใสโฉนด
ประจําป 2560

96,300.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด
96,300.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด
96,300.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000117 ลว
21/02/2561

72 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานการจัดทํา
หนังสือ"วันนักขาว2561"

53,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

สมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย 53,000.00

สมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย 53,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000118 ลว
21/02/2561

73 เสื้อกีฬาบาสเกตบอล 9,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ธานีวัฒนาศิริ
จํากัด 9,000.00

บริษัท ธานีวัฒนาศิริ
จํากัด 9,000.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000121 ลว
21/02/2561



22

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

74 สมัครเปนสมาชิก
ขอมูลนิติบุคคลออนไลน
(Business Online-BOL)

50,022.50  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บิซิเนส ออนไลน
จํากัด (มหาชน)
50,022.50

บริษัท บิซิเนส ออนไลน
จํากัด (มหาชน)
50,022.50

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000124 ลว
21/02/2561

75 จางสํารวจโครงการที่อยู
อาศัยในกรุงเทพฯ-
ปริมณฑลป60 โซน4
นครปฐม-สมุทรปราการ-
สมุทรสาคร

5,346.53  - วิธีพิเศษ บริษัท ซ.ีไอ.ที.พร็อพเพ
อรต้ี คอนซัลแทนส
จํากัด 5,346.53

บริษัท ซ.ีไอ.ที.พร็อพเพ
อรต้ี คอนซัลแทนส
จํากัด 5,346.53

เปนผูมีประสบการณ ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001152 ลว
21/02/2561

76 เชาเครื่องถายเอกสาร 24,075.00  - ตกลงราคา บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
24,075.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
24,075.00

เปนบริษัทผูใชเชา
รายเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001154 ลว
21/02/2561

77 จางพิมพนามบัตร
ธนาคาร
อาคารสงเคราะห

9,360.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ฟงเกอร พริ้นต (2000)
9,360.00

ฟงเกอร พริ้นต (2000)
9,360.00

เปนรานที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000125 ลว
22/02/2561



23

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

78 ซื้อกลองบรรจุเอกสาร
ไมมีฝาครอบ

65,805.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส.ว.ีแอนด
พี.คารต้ัน จํากัด
65,805.00

บริษัท เอส.ว.ีแอนด
พี.คารต้ัน จํากัด
65,805.00

ปนผูจําหนาย ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000127 ลว
22/02/2561

79 ซื้อการดอวยพรที่ระลึก
วันคลายบวันเกิด
พนักงาน

8,560.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ท.ีดับ
บลิว.ที พรีเมียม
8,560.00

หางหุนสวนจํากัด ท.ีดับ
บลิว.ที พรีเมียม
8,560.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000128 ลว
22/02/2561

80 คุกกี้พรอมคําอวยพร 4,800.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางวนิดา วีระผล
4,800.00

นางวนิดา วีระผล
4,800.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000129 ลว
22/02/2561

81 สมแมนดาริน ผูกริบบ้ิน
ธอส.

5,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกมลวรรณ การี
พัฒน 5,000.00

นางสาวกมลวรรณ การี
พัฒน 5,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000130 ลว
22/02/2561

82 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น 68,052.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
68,052.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
68,052.00

ผูใหบริการรายเดิม ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001155 ลว
22/02/2561



24

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

83 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานทางสื่อออนไลน
บนเว็บไซต
www.dailynews.co.th

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท สี่พระยาการ
พิมพ จํากัด
300,000.00

บริษัท สี่พระยาการ
พิมพ จํากัด
300,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001159 ลว
22/02/2561

84 เชาเครื่องถายเอกสาร 47,294.00  - ตกลงราคา บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
47,294.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด
47,294.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001160 ลว
22/02/2561

85 จางจัดเก็บรักษาเอกสาร
และบริการรับสงเอกสาร
สนญ.และสป.

7,060,000.00 7,060,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ทรัพยศรีไทย
จํากัด (มหาชน)
7,060,000.00

บริษัท ทรัพยศรีไทย
จํากัด (มหาชน)
7,060,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
3000000000 ลว
23/02/2561

86 จางทําตรายางประเภท
ตางๆ

39,780.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ฟงเกอร พริ้นต (2000)
39,780.00

ฟงเกอร พริ้นต (2000)
39,780.00

เปนรานที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000131 ลว
23/02/2561



25

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

87 งานปรับปรุงพื้นที่หองผู
บริหารระดับสูงหอง
๖๐๓ ชั้น ๖ อาคาร ๒
ธอส. สนญ.

203,000.00 203,000.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด
196,413.49

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด
196,413.49

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000132 ลว
23/02/2561

88 จางทําโลรางวัลสําหรับผู
ผานการคัดเลือก"บุคคล
ตนแบบ"ดานการมีสวนรวม
สงเสริม ธรรมาภิบาล 
ประจําป2560 ของฝายงาน
จํานวน 10 รางวัล

10,700.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อินดิโก ดีไซน
จํากัด 10,700.00

บริษัท อินดิโก ดีไซน
จํากัด 10,700.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000133 ลว
23/02/2561

89 จางพิมพตราสาร
ทางการเงิน

89,532.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 89,532.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 89,532.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
การพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000134 ลว
23/02/2561



26

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

90 จัดซื้อเครื่องโทรสารเพื่อ
ใชงานภายใน ฝาย
พิธีการสินเชื่อ

40,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จํากัด 36,808.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิ
เนส จํากัด 36,808.00

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
และราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000135 ลว
23/02/2561

91 เชาหมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนที่

13,200.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด
12,935.23

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด
12,935.23

คุณสมบัติตรงตามที่
ตรงการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000138 ลว
23/02/2561

92 จางจัดพิมพเครื่องเขียน
แบบพิมพ

291,040.00 355,240.00         วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด
291,040.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด
291,040.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตรงการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000140 ลว
23/02/2561

93 ซื้ออะไหลลิฟตหมายเลข
1-5 อาคาร 1 พรอมติด
ต้ัง ณ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ

3,667,211.00 3,667,211.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร (ประเทศไทย)
จํากัด 3,667,211.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร (ประเทศไทย)
จํากัด 3,667,211.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001161 ลว
23/02/2561



27

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

94 จางจัดพิมพซองเอกสาร
นํ้าตาลขนาดใหญ

64,200.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา
จํากัด 64,200.00

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา
จํากัด 64,200.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000141 ลว
26/02/2561

95 ซื้ออุปกรณกลอง
วงจรปด(IP Camera)
จํานวน 2 ตัว พรอม
อุปกรณ WiFi Router

9,811.90  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เอส แอนด เอส
เจอเนอรัล จํากัด
9,811.90

บริษัท เอส แอนด เอส
เจอเนอรัล จํากัด
9,811.90

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000142 ลว
26/02/2561

96 จัดซื้อเกาอ้ี 1,050,000.00           1,050,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ
เฟอรนิเจอร จํากัด
999,999.64

บริษัท ดีเอฟ ออฟฟศ
เฟอรนิเจอร จํากัด
999,999.64

บริษัทเสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด
ราคาตํ่าสุดและไม
เกินงบประมาณที่
กําหนดไว

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001166 ลว
26/02/2561

97 ซื้อดอกไมสําหรับใชใน
เทศกาลวาเลนไทน
2561

18,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายไศลรัตน เครือบุญ
มา 18,000.00

นายไศลรัตน เครือบุญ
มา 18,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000145 ลว
27/02/2561



28

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

98 ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
และวัสดุของใชสิ้น
เปลือง

537,060.00          522,828.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

องคการคาของ สกสค.
522,828.00

องคการคาของ สกสค.
522,828.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000147 ลว
27/02/2561

99 ซื้อระบบโทรทัศน
วงจรปดพรอมระบบแจง
เหตุฉุกเฉิน ประจําสาขา
ยอยเซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย

350,000.00          249,600.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

หจก.เชียงราย โปรเฟส
ชั่นแนลกรุป
249,600.00

หจก.เชียงราย โปรเฟส
ชั่นแนลกรุป
249,600.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000148 ลว
27/02/2561

100 จัดพิมพตราสารทางการ
เงิน สาขา
แจงวัฒนะ,สาขา
สงขลา,สาขายอยศาลา
ยา พุทธมณฑล สาย 4

17,253.75  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 17,253.75

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียว
ริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
(มหาชน) 17,253.75

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000149 ลว
28/02/2561



29

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

101 จางพิมพ Roll Up
ประชาสัมพันธเงินฝาก
ประจํากงสี

1,284.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 1,284.00

นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 1,284.00

เปนผูที่มีความ
ชํานาญดานการ
ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000150 ลว
28/02/2561

102 จางพิมพใบปลิวและ
โปสเตอร สิ่งพิมพ
ประชาสัมพันธเงินฝาก
ประจํากงสี

58,071.04 58,071.04 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท มี พับลิชชิ่ง
จํากัด 58,071.04

บริษัท มี พับลิชชิ่ง
จํากัด 58,071.04

เปนผูที่มีความ
ชํานาญดานการ
พิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000151 ลว
28/02/2561

103 จางจัดทําสิ่งพิมพ
ประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของธนาคาร
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ

26,150.80  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
26,150.80

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
26,150.80

เปนผูที่มีความ
ชํานาญดานการ
พิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000152 ลว
28/02/2561



30

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

104 จางจัดทําสิ่งพิมพ
ประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของธนาคาร
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ

380,000.00 368,198.49 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
339,047.69

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
339,047.69

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000153 ลว
28/02/2561

105 จางจัดพิมพเครื่องเขียน
แบบพิมพ

222,988.00          222,988.00 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
222,988.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
222,988.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000154 ลว
28/02/2561

106 จัดจางติดต้ังงานพิมพ
ตกแตงบูธ

65,450.83  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
65,450.83

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
65,450.83

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000155 ลว
28/02/2561

107 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา
และอารกอนพรอมทั้ง
อุปกรณ

82,390.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ภูสุวรรณ
อินเตอรเทรด จํากัด
82,390.00

บริษัท ภูสุวรรณ
อินเตอรเทรด จํากัด
82,390.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000156 ลว
28/02/2561



31

ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

108 จางจัดทําผลิตภัณฑใน
โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

278,799.20          278,799.20 วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
278,799.20

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
278,799.20

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000157 ลว
28/02/2561

109 จางจัดทําผลิตภัณฑใน
โครงการสินเชื่อที่อยูอาศัย
เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ

15,525.70  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
15,525.70

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด
15,525.70

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000158 ลว
28/02/2561

110 จัดจางอาหารสําหรับ
พระภิกษุสงฆ

5,000.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายทศพร รูปทอง
5,000.00

นายทศพร รูปทอง
5,000.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000159 ลว
28/02/2561

111 ชุดผาไตร+เทียน 1,270.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชัยยุทธ กิตติพิชัย
1,270.00

นายชัยยุทธ กิตติพิชัย
1,270.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000160 ลว
28/02/2561

112 พวงมาลัย 700.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายเฉลิมชัย วงษพรหม
700.00

นายเฉลิมชัย วงษพรหม
700.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000161 ลว
28/02/2561
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ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

113 ตูทํานํ้ารอนนํ้าเย็นและ
พัดลมสไลด

5,818.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เพาเวอรบาย
จํากัดสาขาแฟชั่น ไอส
แลนด 5,818.00

บริษัท เพาเวอรบาย
จํากัดสาขาแฟชั่น ไอส
แลนด 5,818.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000162 ลว
28/02/2561

114 ปายแบนเนอร
ประชาสัมพันธ

900.00  - วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด 900.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนิเคชั่น จํากัด 900.00

คุณสมบัติและขอ
เสนอตรงตาม
เงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000163 ลว
28/02/2561
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ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2561

115 จางพิมพวารสารศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย
GHB-REIC(ฉบับที3่-6)

1,145,756.00           1,145,756.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง
แอนด พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน)
1,145,756.00              
บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิ
เคชั่นส แอนด เซอรวิส
เซส จํากัด 
1,198,400.00              
บริษัท ซีโน พับลิชชิ่ง 
แอนดแพคเกจจิ้ง จํากัด 
 1,168,440.00             
บริษัท คัลเลอรมายด ดี"
ซน จํากัด 1,215,520.00

บริษัท อมรินทรพริ้นต้ิง
แอนด พับลิช
ชิ่ง จํากัด (มหาชน)
1,145,756.00

เปนผูชนะการคัด
เลือกและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001190 ลว
28/02/2561


