
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง
1 จางทําสต๊ิกเกอรพิมพอิงคเจ็ท

 ติดต้ังบริเวณพื้นที่หนาลิฟท 
ชั้น G อาคาร 1 และชั้น 1,ชั้น 
2,ชั้น8 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

7,704.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอด
เวอรไทซิ่ง จํากัด 7,704.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 

7,704.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000296 ลว
2/04/2561

2 เชาพื้นที่จัดเก็บของที่ระลึก
ธนาคาร ระยะเวลาเชาคราวละ

82,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด 
81,600.00

บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด 
81,600.00

เปนบริษัทผูใหเชาที่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ตองการของธนาคาร

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000297 ลว
2/04/2561

3 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรต้ังโตะ 352,000.00 352,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
352,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 352,000.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000298 ลว
2/04/2561

4 จางพิมพสุมดเงินฝากออม
ทรัพย

144,500.00 144,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
144,500.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

144,500.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000299 ลว
2/04/2561

5 จางจัดพิมพกระดาษหัว
จดหมาย (นําสักงานใหญ)

481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด 481,500.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 481,500.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000300 ลว
2/04/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

6 จางผลิตสื่อการเรียนรูสําหรับ
ใชในโครงการ Financial 
Literacy

497,550.00 497,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 
497,550.00

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 
497,550.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000302 ลว
2/04/2561

7 จัดทําเสื้อแจ็กเก็ต 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที วี อาร อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 347,750.00

บริษัท ที วี อาร อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 

347,750.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000304 ลว
2/04/2561

8 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานทางสื่อออนไลน
บนเว็บไซต 
www.AEC10NEWS.com

256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 
256,800.00

บริษัท วรุณนันท มีเดีย 
จํากัด 256,800.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001252 ลว
2/04/2561

9 เชาอาคารพาณิชย เปนที่ทํา
การสาขายอยพิจิตร

1,822,500.00 1,822,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท พิจิตร พร็อพเพอรต้ี 
แอนด เรียลเอสเตท จํากัด 
1,866,048.39

บริษัท พิจิตร พร็อพเพอรต้ี 
แอนด เรียลเอสเตท จํากัด 

1,822,500.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001253 ลว
2/04/2561

10 เชาอาคารที่ทําการศูนย
วิเคราะหสินเชื่ออยุธยา

1,620,000.00 1,620,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวมนชุดา สุภานุกานนท
 1,368,000.00

นางสาวมนชุดา สุภานุกา
นนท 1,368,000.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001254 ลว
2/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

11 ซื้ออุปกรณถายภาพ 15,386.60 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายกริชเพชร ทรายเพ็ชร 
15,386.60

นายกริชเพชร ทรายเพ็ชร 
15,386.60

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000305 ลว
3/04/2561

12 ซื้ออุปกรณถายภาพ SD 
Toshiba Flashair Class 10 
Wifi  ความจุ 32 GB

3,580.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นฤมิต เทรดด้ิง จํากัด 
3,580.00

บริษัท นฤมิต เทรดด้ิง จํากัด
 3,580.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000307 ลว
3/04/2561

13 จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขาตรัง, สายอยนิคมพัฒนา,
 สาขากาญจนบุรี และสาขา
เพชรบุรี

96,420.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
96,300.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000308 ลว
3/04/2561

14 จางจัดทําปายต้ังโตะ Tshape
 ขนาด A6

162,640.00 162,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเค แมททีเรียล 
แอนด ซัพพลาย จํากัด 
162,640.00

บริษัท เอ็มเค แมททีเรียล 
แอนด ซัพพลาย จํากัด 

162,640.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000310 ลว
3/04/2561

15 จางผลิตสื่อประชาสัมพันธจุบ
ติดกระจก ขนาด 13 x 13 cm.

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มายเคีย จํากัด 
199,020.00

บริษัท มายเคีย จํากัด 
199,020.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสื่อ
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000311 ลว
3/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

16 เชาอาคารพาณิชยเปนที่ทํา
การศูนยวิเคราะหสินเชื่อ DEC
 พิษณุโลก

720,000.00 664,000.00 วิธีพิเศษ นายวิบูลย วชิราศรีศิริกุล 
612,000.00

นายวิบูลย วชิราศรีศิริกุล 
612,000.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001257 ลว
3/04/2561

17 จางบริการรักษาความ
ปลอดภัย สาขาในสังกัด
สํานักงานเขตสุราษฎรธานี

5,382,000.00 5,382,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัยศรี
เทพเบสการด จํากัด 
5,382,000.00                        
    บริษัทรักษาความปลอดภัย 
เจ.อาร.อินเตอรเซคคิวริต้ี 
การด จํากัด 6,969,600.00     
 บริษัทรักษาความปลอดภัย 
หลุยส เคียวลิต้ี การด จํากัด 
6,779,520.00

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัยศรีเทพเบสการด 

จํากัด 5,382,000.00

เปนผูเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและเสนอราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001258 ลว
3/04/2561

18 เชาอาคารพาณิชย 2.5 ชั้น 2 
คูหาเพื่อเปนที่ทําการธนาคาร 
ธอส. สาขายอยนราธิวาส

1,190,700.00 1,190,700.00 วิธีพิเศษ นางเรวดี ไชยชํานาญ 
1,190,700.00

นางเรวดี ไชยชํานาญ 
1,190,700.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001259 ลว
3/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

19 จางจัดทําแผนแมเหล็กติด
ตูเย็น ขนาด 6x9 cm

76,285.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอเลิฟ ซัน
ชายน 76,237.50

หางหุนสวนจํากัด ไอเลิฟ 
ซันชายน 76,237.50

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000312 ลว
4/04/2561

20 จางจัดพิมพเครื่องเขียน 328,490.00 328,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 
328,490.00

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 
328,490.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานการพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000316 ลว
4/04/2561

21 ซื้อชุดโคมไฟซอฟทบอกซแปด
เหลี่ยม

5,140.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินโนเวชั่น 
จํากัด 5,140.00

บริษัท ไลออน อินโนเวชั่น 
จํากัด 5,140.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000317 ลว
4/04/2561

22 จางพิมพสมุดทะเบียนคุมเช็ค
และแคชเชียรเช็คที่ออก

97,584.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค. 
97,584.00

องคการคาของ สกสค. 
97,584.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000318 ลว
4/04/2561

23 จางปรับปรุงศูนยรับเรื่อง
รองเรียนธนาคารอาคาร
สงเคราะห

490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 470,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 470,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000319 ลว
4/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

24 การเชาที่ดินเปลาเพื่อใชเปนที่
จอดรถของลูกคา ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาหัวหิน

741,600.00 741,600.00 วิธีพิเศษ นางสาวพเยาว สุกใส 
741,600.00

นางสาวพเยาว สุกใส 
741,600.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001260 ลว
4/04/2561

25 เชารถยนตประจําศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย

42,666.70 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต 
เพอรฟอรมานซ จํากัด 
(มหาชน) 42,666.70

บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต 
เพอรฟอรมานซ จํากัด 
(มหาชน) 42,666.70

เปนการเชาตอเนื่องจาก
สัญญาเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001262 ลว
4/04/2561

26 เชาอาคารที่ทําการสาขายอย
ชุมแพ

910,800.00 910,800.00 วิธีพิเศษ นางทองสุข อรุณเดชาชัย 
910,800.00

นางทองสุข อรุณเดชาชัย 
910,800.00

เปนผูเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001263 ลว
4/04/2561

27 จางบริการรักษาความสะอาด
 ประจําสํานักงานใหญ สาขา
ในสังกัดฝาย สป.1 และสป.2

5,153,050.59 5,153,050.59 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนล 
เยนเนอรัล จํากัด 
5,153,050.59

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนล 
เยนเนอรัล จํากัด 

5,153,050.59

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001264 ลว
4/04/2561

28 เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้น 2 
คูหา เพื่อเปนที่ทําการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขายอยระนอง

1,080,000.00 1,080,000.00 วิธีพิเศษ นายพิศิษฐ วรพันธ 
1,080,000.00

นายพิศิษฐ วรพันธ 
1,080,000.00

เปนผูเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001265 ลว
4/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

29 ปรับปรุงซอมแซมสาขานาน 193,000.00 193,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พ.ี โปรดักส 190,000.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พ.ี โปรดักส 

190,000.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000320 ลว
5/04/2561

30 จากบริษัทภายนอก
ดําเนินการจัดทําและสง
จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส
ผาน E-Mail

249,310.00 249,310.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวสทารเก็ต จํากัด 
249,310.00

บริษัท ไวสทารเก็ต จํากัด 
249,310.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000321 ลว
5/04/2561

31 เชาอาคารที่ทําการสาขายอย
อํานาจเจริญ

720,000.00 720,000.00 วิธีพิเศษ นางวรัญญา บุตรยศ 
720,000.00

นางวรัญญา บุตรยศ 
720,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001266 ลว
5/04/2561

32 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานหนังสือพิมพ M2F

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต จํากัด 
(มหาชน) 500,000.00

บริษัท บางกอก โพสต จํากัด
 (มหาชน) 500,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญดานสื่อ
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001268 ลว
5/04/2561

33 จางพิมพสมุดเงินฝากออม
ทรัพย

481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
481,500.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

481,500.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000322 ลว
9/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

34 จางประชาสัมพันธผานสื่อ
โฆษณาหนังสือพิมพไทยรัฐ 
งานประมูลขายบานมือสอง 
ครั้งที่ 1/2561

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จินดามณี จํากัด 
189,978.50

บริษัท จินดามณี จํากัด 
189,978.50

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000323 ลว
9/04/2561

35 จางทําเข็มกลัดวิมานเมฆ (สี
ทอง)

498,750.00 498,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด
 (มหาชน) 487,920.00

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ 
จํากัด (มหาชน) 487,920.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000324 ลว
9/04/2561

36 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ผานรายการ ชั่วโมง
ฐานเศรษฐกิจ

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 500,000.00

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 

500,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001269 ลว
9/04/2561

37 จางผลิตและเผยแพรโฆษณา
ประชาสัมพันธเพื่อสรางการ
รับรูและความเขาใจที่ถูกตอง
กับธนาคาร

10,000,000.00 10,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
9,945,000.00

บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

9,945,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
เปนบริษัทที่ผานการ
คัดเลือก

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001271 ลว
9/04/2561

38 เชาอาคารที่ทําการสาขายอย
นครนายก

828,000.00 931,500.00 วิธีพิเศษ นางธนพร ลาภปรารถนา 
828,000.00

นางธนพร ลาภปรารถนา 
828,000.00

เปนผูที่เสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและเปน
บริษัทที่ผานการคัดเลือก

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001272 ลว
9/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

39 เชารถยนตประจําตําแหนง 
จํานวน 1 คัน ระยะเวลา 6 
เดือน

145,413.00 145,413.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 
145,413.00

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 
145,413.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001273 ลว
9/04/2561

40 จางบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม 
อาคาร 1, อาคาร 2 และ
อาคารจอดรถ สนญ.

144,450.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 144,450.00

บริษัท บารโคล-แอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

144,450.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและมีความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001274 ลว
10/04/2561

41 เชาพื้นที่ติดต้ังปายโฆษณา
ประชาสัมพันธ สาขายอย
หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร

53,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทหางเซ็นทรัลดีพาท
เมนทสโตร จํากัด (หัวหมาก) 
53,500.00

บริษัทหางเซ็นทรัลดีพาท
เมนทสโตร จํากัด (หัวหมาก)

 53,500.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001275 ลว
10/04/2561

42 จางที่ปรึกษากลุมงาน
ตรวจสอบดานกฎหมาย

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ พล.ต.อ.เจตน มงคลหัตถี 
960,000.00

พล.ต.อ.เจตน มงคลหัตถี 
960,000.00

เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญดานกฎหมาย

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001276 ลว
10/04/2561

43 จัดซื้อกลองพลาสติกใส 53,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต เอกณศิลป อลูมิเนียม
 จํากัด 53,500.00

บริษัท ต เอกณศิลป 
อลูมิเนียม จํากัด 53,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000325 ลว
11/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

44 จัดทําซองหนาตางขาวพรอม
ที่อยูสาขา

419,440.00 419,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 
419,440.00

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา 
จํากัด 419,440.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000327 ลว
11/04/2561

45 จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ 118,128.00 118,128.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพลีพลาสติก  จํากัด 
118,128.00

บริษัท โพลีพลาสติก  จํากัด
 118,128.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000328 ลว
11/04/2561

46 ซื้อตูกดน้ํารอน-น้ําเย็น 25,091.50 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง จํากัด
 23,499.98

บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จํากัด 23,499.98

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000329 ลว
11/04/2561

47 จางผูตรวจสอบและวิเคราะห
สภาพโครงสรางอาคาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขายอยปากชอง

32,100.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมผูตรวจสอบอาคาร 
32,100.00

สมาคมผูตรวจสอบอาคาร 
32,100.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000330 ลว
11/04/2561

48 จางโฆษณาผานรายการวิทยุ 
เก็บเล็กผสมนอย

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ น้ําชา 
180,000.00

หางหุนสวนสามัญ น้ําชา 
180,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000331 ลว
11/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

49 เชาอุปกรณระบบของสาขาศรี
นครินทร

3,088,127.00 3,088,127.00 วิธีพิเศษ บริษัท พาราไดซ พารค จํากัด 
3,088,127.00

บริษัท พาราไดซ พารค 
จํากัด 3,088,127.00

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001277 ลว
11/04/2561

50 สั่งซื้อกระดาษเช็ดมือ 899,640.00 899,640.00 e-bidding บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เท
รดด้ิง จํากัด 899,640.00        
  บริษัท วินเนอร เปเปอร จํากัด
 1,028,484.00

บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เท
รดด้ิง จํากัด 899,640.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001278 ลว
11/04/2561

51 จางบริการกําจัดปลวก รอบ
บริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 
และอาคารจอดรถ

92,040.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท จํากัด 
72,800.00

บริษัท ยูนิเพสท จํากัด 
72,800.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001279 ลว
11/04/2561

52 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงาน
สวนกลางสํานักงานใหญ 
และสาขา (TOYOTA ALTIS)

99,900.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 
99,900.00

บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จํากัด 
99,900.00

เปนผูรับจางเดิมและเปน
การเชาตอเนื่องจาก
สัญญาเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001280 ลว
11/04/2561

53 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานสื่ออนไลนบน
เว็บไซต www.mello.me

160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีอีซีไอ คอรปอเรชั่น 
จํากัด 160,500.00

บริษัท บีอีซีไอ คอรปอเรชั่น 
จํากัด 160,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญทางดาน
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000333 ลว
12/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

54 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงาน
สวนกลางสํานักงานใหญและ
สาขา (Toyata Vios 1.5)

237,724.03 237,724.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทยคารเรนท 
แอนดลีส จํากัด (มหาชน) 
238,891.33

บริษัท กรุงไทยคารเรนท 
แอนดลีส จํากัด (มหาชน) 

238,891.33

เปนผูรับจางเดิมและเปน
การเชาตอเนื่องจาก
สัญญาเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001281 ลว
12/04/2561

55 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงาน
ประจําสวนกลางสํานักงาน
ใหญ และสาขา

5,100,849.84 5,100,849.84 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ 
คาร จํากัด 4,761,499.99

บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ
 คาร จํากัด 4,761,499.99

เปนผูรับจางเดิมและเปน
การเชาตอเนื่องจาก
สัญญาเดิม

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001282 ลว
12/04/2561

56 จางพิมพตราสารทางการเงิน 54,172.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
54,142.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

54,142.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000334 ลว
17/04/2561

57 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรต้ังโตะ 
2 ชอง

60,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
47,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00

เปนบริษัทที่ไดรับการ
พิจารณาจากผูใชงานจริง

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000335 ลว
17/04/2561

58 จัดซื้อ Smart TV พรอม
อุปกรณเชื่อมตอ

95,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 56,710.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 56,710.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000336 ลว
17/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

59 จางตัดเย็บชุดเครื่องแบบ
พนักงานรูปแบบใหมให
คณะกรรมการธนาคารฯ

31,620.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีอารจี จํากัด 
31,620.00

บริษัท พีซีอารจี จํากัด 
31,620.00

เปนบริษัทที่เปนผูรับจาง
กับธนาคารอยูในปจจุบัน

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000337 ลว
17/04/2561

60 จางบริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศสาขาใน
สังกัดฝายสป.2 (17 สาขา)

555,000.00 555,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด กวยเจง 58  
      458,000.00                 
บริษัท สตารลิ้งค (ประเทศ
ไทย) จํากัด 557,256.00       
หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 528,152.00

หางหุนสวนจํากัด กวยเจง
58                       

458,000.00

เปนผูเสนอตรงตาม
ขอกําหนดและเสนอราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001285 ลว
17/04/2561

61 จัดซื้อกระดาษความรอน
สําหรับเครื่องคิว รุน QMS

449,400.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
449,400.00

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 

449,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000338 ลว
18/04/2561

62 เครื่องคํานวณเลข 12 หลัก 5,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นามทอง จํากัด 
2,461.00

บริษัท นามทอง จํากัด 
2,461.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000339 ลว
18/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

63 เครื่องทําลายเอกสาร ย่ีหอ 
Ideal รุน 2604

40,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 39,804.00

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 39,804.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000340 ลว
18/04/2561

64 จางพิมพตราสารทางการเงิน 39,192.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
39,162.00

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

39,162.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000341 ลว
18/04/2561

65 จางทําตรายางประเภทตางๆ 12,181.95 - วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 12,181.95 เรืองศิลป ตรายาง 
12,181.95

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000342 ลว
18/04/2561

66 จางโฆษณาผานนิตยสาร 
MONEY LIFE

90,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 
90,000.00

บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด
 90,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000344 ลว
18/04/2561

67 จางจัดทําชุด Smart Girls 
(ชุดสูท, ชุดแซค, เสื้อสําหรับ
ใสคูผาซิ่น และรองเทา)

140,700.00 140,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาณัติ บุญชม 
140,700.00

นายอาณัติ บุญชม 
140,700.00

ผานการพิจารณาจากผู
จาง

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000345 ลว
18/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

68 จางจัดทําชุดSmart Girls(ชุด
ออกงานพิธีการ)และชุด 
Smart Boys

141,000.00 141,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยพร  ลีลาภรณ 
141,000.00

นายชัยพร  ลีลาภรณ 
141,000.00

ผานการพิจารณาจากผู
จาง

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000346 ลว
18/04/2561

69 จางจัดพิมพกระดาษหัว
จดหมายภายนอก (หัวเขียว)
สาขายอยบานโปง

7,490.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 
7,490.00

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 
7,490.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานการพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000347 ลว
18/04/2561

70 จางบริษัทภายนอก
ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ 
Projector สาย Lan+Power 
เครื่องปรับอากาศยาย
เครื่องปรับอากาศและ 
Projector

129,470.00 129,470.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอคิวเอ็ม เซอรวิส จํากัด
 129,470.00

บริษัท เอคิวเอ็ม เซอรวิส 
จํากัด 129,470.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000348 ลว
18/04/2561

71 จางจัดกิจกรรมโครงการเสริม
ความรูบุตรพนักงานเดือน
เมษายน 2561

2,100,000.00 2,100,000.00 วิธีคัดเลือก โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อการศึกษา
 1,599,850.00
บริษัท พีดูเอ็ด จํากัด 
2,020,000.00

โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อ
การศึกษา 1,550,000.00

เปนผูมีประสบการณ และ
เปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001286 ลว
18/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

72 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานคลื่นวิทยุในเครือ
 อสมท.

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
 1,000,000.00

บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 1,000,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001287 ลว
18/04/2561

73 จางออกแบบจัดทํารายงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR Report) ประจําป 2560

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคฟาวเดอร กรุป จํากัด
 497,550.00

บริษัท โคฟาวเดอร กรุป 
จํากัด 497,550.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001288 ลว
18/04/2561

74 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานวิทยุรายการขาว
จราจร สวพ.FM91

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส
 จํากัด 1,800,000.00

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนด
ซันส จํากัด 1,800,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานการ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001289 ลว
18/04/2561

75 จางผลิตสปอตวิทยุผลิตภัณฑ
ธนาคาร

160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 
160,000.00

บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 
160,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานการ
ผลิตสปอตวิทยุ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000352 ลว
19/04/2561

76 ซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยพรอมติดต้ัง

426,000.00 426,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟนิต อินสไปเรชัน 
จํากัด 397,826.00

บริษัท อินฟนิต อินสไปเรชัน
 จํากัด 397,826.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000353 ลว
19/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

77 ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง 770.40 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เบสทบายส 
จํากัด 770.40

บริษัท สมารท เบสทบายส 
จํากัด 770.40

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000354 ลว
19/04/2561

78 ซื้อบันได 5 ขั้น 4,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ปรวาณิช 3,424.00 ปรวาณิช 3,424.00 เปนรานที่เสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดและราคา
ไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000355 ลว
19/04/2561

79 เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 
จํานวน 2 คูหา เพื่อเปนที่ทํา
การสาขายอยพิจิตร

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา นายวิเชียร ชัยศักด์ิเลิศ 
200,000.00

นายวิเชียร ชัยศักด์ิเลิศ 
200,000.00

เปนผูเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001290 ลว
19/04/2561

80 จัดทําสัญญาเชาอาคาร
พาณิชยเปนที่ต้ัง สาขายอย
พนัสนิคม

1,176,290.32 1,176,290.32 วิธีพิเศษ นายศุภชัย ศรัณยพฤกษ 
1,176,290.32

นายศุภชัย ศรัณยพฤกษ 
1,176,290.32

เปนผูเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001291 ลว
19/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

81 เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 42,000,000.00 42,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
13,367,390.16
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 
19,512,480.00
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ท
เวอรค จํากัด 16,953,600.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 
13,367,390.16

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
3000000001 ลว
20/04/2561

82 จางจัดพิมพซองนัดทํานิติกรรม 449,400.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด 449,400.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 449,400.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000358 ลว
20/04/2561

83 จางผลิตหนังสือคูมือการ
ประมูลบานมือสอง ครั้งที่ 
1/2561

235,400.00 235,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเค.เค. พริ้นทต้ิง 
จํากัด 235,400.00

บริษัท พ.ีเค.เค. พริ้นทต้ิง 
จํากัด 235,400.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000359 ลว
20/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

84 จางบริการบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศฝายสาขา
กทม.และปริมณฑล 1 จํานวน
 16 สาขา 204 ชุด

630,000.00 630,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด กวยเจง 58 
508,000.00
หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 592,994.00
บริษัท เอสซี คูล ดีเวลล็อป
เมนท(ประเทศไทย) จํากัด 
599,200.00
บริษัท สตารลิ้งค (ประเทศ
ไทย)จํากัด 632,058.63

หางหุนสวนจํากัด กวยเจง 
58 508,000.00

เปนบริษัทที่ประสบการณ
 และเปนผูเสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001293 ลว
20/04/2561

85 ซื้อไมโครโฟนกานยาวแบบต้ัง
โตะ  ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

81,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 80,250.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 80,250.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000361 ลว
23/04/2561

86 ซื้อพรอมติดต้ังเครื่องฟอก
อากาศแบบฝงในฝา

100,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 99,000.00

หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 99,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000363 ลว
23/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

87 จางเผยแพรโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคารผาน
ทางสื่อสถานีโทรทัศนสปริง
นิวสรายการเจาะลึกทั่วไทย

481,500.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 2429 คอมโมดิต้ี จํากัด
 481,500.00

บริษัท 2429 คอมโมดิต้ี 
จํากัด 481,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000364 ลว
23/04/2561

88 จางจัดเก็บรักษาและบริการ
รับสงเอกสาร   สาร

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 
(มหาชน) 400,000.00

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 
(มหาชน) 400,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
3000000002 ลว
24/04/2561

89 จางพิมพนามบัตรธนาคาร 13,260.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
13,260.00

ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
13,260.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000366 ลว
24/04/2561

90 จางพิมพใบเสร็จรับเงินชําระ
หนี้เงินกู

494,340.00 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 494,340.00

บริษัท เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด 

494,340.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000367 ลว
24/04/2561

91 จางจัดทํากระปุกไมรูปทรง
บานเปนของที่ระลึกธนาคารป
2561

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แปลน ครีเอชั่นส จํากัด
 1,990,170.00

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส 
จํากัด 1,990,170.00

เปนบริษัทที่ผานการ
คัดเลือก(ย่ืนรายเดียว)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001294 ลว
24/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

92 จางบริษัทผูใหบริการรับ-สง
เอกสารและพัสดุภัณฑ ป 2561

3,300,000.00 3,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธันวาดี ทรานสปอรต 
จํากัด 3,000,000.00

บริษัท ธันวาดี ทรานสปอรต
 จํากัด 3,000,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001295 ลว
24/04/2561

93 จางบริการจัดอันดับเครดิต
ภายในประเทศ

535,000.00 567,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 535,000.00

บริษัท ฟทช เรทต้ิงส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

535,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญและมี
ประสบการณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001296 ลว
24/04/2561

94 เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 
จํานวน 2 คูหา เพื่อเปนที่ทํา
การสาขายอยตราด

2,142,450.00 2,142,450.00 วิธีพิเศษ นางดวงจิตต วิบูลยธนภัณฑ 
1,904,400.00

นางดวงจิตต วิบูลยธนภัณฑ
 1,904,400.00

เปนเจาของกรรมสิทธิ์
อาคาร

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001297 ลว
24/04/2561

95 เชาอาคารพาณิชย 2 ชั้น 
จํานวน 1 คูหา เพื่อเปนที่ทํา
การสาขายอยอมตะนคร

3,362,256.00 3,362,256.00 วิธีพิเศษ บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน 
จํากัด (มหาชน) 3,362,256.00

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน 
จํากัด (มหาชน) 
3,362,256.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001298 ลว
24/04/2561

96 คาบริการเชาอาคารพาณิชย 
สาขายอยอมตะนคร

4,810,069.44 4,810,069.44 วิธีพิเศษ บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน 
จํากัด (มหาชน) 4,810,069.44

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน 
จํากัด (มหาชน) 
4,810,069.44

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001299 ลว
24/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

97 จางรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 
ที่อาคาร 2 ชั้น 7 ไปติดต้ังที่
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร

35,310.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนเดน คอรปปอเรชั่น
 จํากัด 35,310.00

บริษัท แอนเดน คอรปปอ
เรชั่น จํากัด 35,310.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000368 ลว
25/04/2561

98 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบ
พกพา ย่ีหอ Sony รุน 
ICD-UX560F

7,980.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง จํากัด
 7,832.40

บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จํากัด 7,832.40

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000369 ลว
25/04/2561

99 จัดพิมพสมุดบัญชีรับ – จาย 
เพื่อใชในการจัดกิจกรรม " 
โครงการสงเสริมวินัยการเงิน
ในชุมชนภายใตการดูแลของ
การเคหะแหงชาติ ป 2561" 
(ปที4่)

50,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
49,434.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
49,434.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานการพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000370 ลว
25/04/2561

100 จางจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธเงินฝาก ธอส.
ประชารัฐ

484,308.75 484,308.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
484,308.75

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
484,308.75

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000371 ลว
25/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

101 จางจัดพิมพRoll Up 
ประชาสัมพันธเงินฝาก ธอส.
ประชารัฐ

1,819.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 1,819.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 1,819.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000372 ลว
25/04/2561

102 ซื้อเครื่องหมายและ
เครื่องประดับชุดสีกากี

13,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาพร 13,500.00 รานสุภาพร 13,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000373 ลว
25/04/2561

103 จางผลิตและโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคารใน
รูปแบบสารคดีสั้น ผานชอง7

2,910,000.00 2,910,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นไอ.คอม จํากัด 
2,910,000.00

บริษัท เอ็นไอ.คอม จํากัด 
2,910,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001300 ลว
25/04/2561

104 ซื้อกระเปาใสเอกสาร ขนาด 
18*12*4.5cm.ดานนอกผา 
600d สีสม กุนดํา ดานใน ผา
600d

54,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีที นัมเบอรวัน เทรดส
 จํากัด 54,000.00

บริษัท พีที นัมเบอรวัน เท
รดส จํากัด 54,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000374 ลว
26/04/2561

105 ซื้อผาหมึกเครื่องลงเวลา 90,736.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด
 90,736.00

บริษัท ฟอรเวิรด ซิสเต็ม 
จํากัด 90,736.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000375 ลว
26/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

106 ซื้อกระดาษถายเอกสารA3 20,330.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอรจี จํากัด 20,330.00

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล 
ซินเนอรจี จํากัด 20,330.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
ราคาไมเกินงบระมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000376 ลว
26/04/2561

107 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานทางสื่อ
สถานีโทรทัศน TNN 24 
รายการ "คนหลังขาว" ครั้งที่ 1

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 
1,800,000.00

บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 
1,800,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001301 ลว
26/04/2561

108 จางปรับปรุงแผงหนา ATM 
เพื่อติดต้ังเครื่องชําระหนี้เงินกู 
(LRM)

3,016,000.00 3,016,000.00 e-bidding บริษัท สมารท เทค แอนด แมท
 จํากัด 2,239,580.00        
บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอด
เวอร ไทซิ่ง จํากัด 
3,001,970.60

บริษัท สมารท เทค แอนด 
แมท จํากัด 2,239,580.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ตรงตามขอกําหนดและ
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001303 ลว
26/04/2561

109 เชาพื้นที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา
ระยอง

637,750.03 637,750.03 วิธีพิเศษ บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด 
637,750.03

บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
 637,750.03

บริษัทเสนอราคาตรงตาม
ขอกําหนดและราคาไม
เกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001304 ลว
26/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

110 จัดจางอาหารสําหรับ
พระภิกษุสงฆ

5,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร รูปทอง 5,000.00 นายทศพร รูปทอง 5,000.00 ผานการพิจารณาจาก
ชมรมพุทธศาสนา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000378 ลว
27/04/2561

111 ซื้อชุดผาไตร+เทียน 1,270.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยุทธ กิตติพิชัย 
1,270.00

นายชัยยุทธ กิตติพิชัย 
1,270.00

ผานการพิจารณาจาก
ชมรมพุทธศาสนา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000379 ลว
27/04/2561

112 ซื้อพวงมาลัย 500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
500.00

นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
500.00

ผานการพิจารณาจาก
ชมรมพุทธศาสนา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000380 ลว
27/04/2561

113 ซื้อพัดลมต้ังพื้นก่ึงต้ังโตะ 16 
MITSUBISHI และเครื่องฟอก
อากาศ+FILTERHATARIHT–
 AP12

6,678.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
6,678.00

บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
6,678.00

ผานการพิจารณาจาก
ชมรมพุทธศาสนา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000381 ลว
27/04/2561

114 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานรายการวิทยุ 
"รอบทิศทั่วไทย" (ระยะเวลา 6 
เดือน)

180,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โลจิสติกส นิวสมีเดีย 
จํากัด 180,000.00

บริษัท โลจิสติกส นิวสมีเดีย
 จํากัด 180,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000382 ลว
27/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

115 จางพิมพตราสารทางการาเงิน
 สาขาชัยภูมิ, ยอยตราด, 
หาดใหญ, ยอยแมสาย, 
พหลโยธิน

34,427.25 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
34,427.25

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

34,427.25

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000384 ลว
27/04/2561

116 จัดซื้อพรอมติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศแบบฝงในฝา

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 243,457.10         
  หางหุนสวนจํากัด นิว บริดจ 
เอ็นจิเนียริ่ง 253,590.00

หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 243,457.10

เปนผูเสนอราคาตรงตาม
ขอกหนดและเสนอราคา
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000385 ลว
27/04/2561

117 จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
และวัสดุของใชสิ้นเปลือง

376,344.00 376,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค. 
418,160.00

องคการคาของ สกสค. 
376,344.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000386 ลว
27/04/2561

118 จางพิมพบัตรเงินกูติดบารโคด
 GHB PAY CARD

449,400.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 
449,400.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) 

449,400.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000387 ลว
27/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

119 จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานรายการ คุยขาว 
สิบโมง

1,980,000.00 1,980,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ญดาโชติ จํากัด 
1,980,000.00

บริษัท ญดาโชติ จํากัด 
1,980,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญในดานโฆษณา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001306 ลว
27/04/2561

120 เชาอาคารพาณิชยดพื่อใช
เปนที่ทําการสาขายอยอุตรดิตถ

1,145,772.00 2,577,987.36 วิธีพิเศษ นางปราณี ทรงวุฒิ 
1,145,772.00

นางปราณี ทรงวุฒิ 
1,145,772.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001307 ลว
27/04/2561

121 เชาพื้นที่เพื่อใชทําการสาขา
ยอยหนองบัวลําภู

1,715,175.00 1,715,175.00 วิธีพิเศษ นางเจียมจิต สุวอ 
1,715,175.00

นางเจียมจิต สุวอ 
1,715,175.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001308 ลว
27/04/2561

122 จางจัดทํากระเปาทรงสูง 93,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา สมบูรณไพศาล
 93,000.00

นางสาวสุนิษา สมบูรณ
ไพศาล 93,000.00

เปนรานที่มีความชํานาญ
ทางดานกระเปา

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000000389 ลว
30/04/2561

123 เชาที่ดินราชพัสดุเพื่อใชเปนที่
จอดรถของลูกคาธนาคาร
สาขาภูเก็ต

17,452.00 - กรณีพิเศษ สํานักงานธนารักษพื้นที่ภูเก็ต 
17,452.00

สํานักงานธนารักษพื้นที่
ภูเก็ต 17,452.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001311 ลว
30/04/2561

124 เชาอาคารพาณิชยเพื่อใชเปน
ที่ต้ังสาขายอยเบตง

1,260,000.00 1,260,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวนัดตา  ตัณฑปุตตะ 
1,260,000.00

นางสาวนัดตา  ตัณฑปุตตะ
 1,260,000.00

เปนบริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001312 ลว
30/04/2561



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2561
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

125 จางบุคคลภายนอกใหมาชวย
ปฏิบัติงานบริการปที่ 2561 
ทดแทนลูกจางที่ขอลาออก

36,000.00 - ตกลงราคา นางสาวเบญจวรรณ เรืองขจร
 29,600.00

นางสาวเบญจวรรณ เรือง
ขจร 29,600.00

ทดแทนคนที่ลาออก ใบสั่งซื้อเลขที่
4100001313 ลว
30/04/2561


