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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

1 41,548.10   - ตกลงราคา

2 41,548.10   - ตกลงราคา

3 452,610.00 452,610.00 พิเศษ

4 1,550,000.00 1,500,000.00 พิเศษ

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างจัดทำาสปอต"ิท#ป

ประชาสัมพันธโ์ครงการส่ง

เสริมตลาดบ้านมอืสอง 

บริษัท #ชููส จำากัด 

41,548.10 บาท

บริษัท #ูชูส จำากัด 

41,548.10 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 890/2560

ล".2/05/2560

จ้างจัดทำาสปอต"ิท#ป

ประชาสมัพันธโ์ครงกา

รบา้นธอส.-กบข. เพ่ือท่ีอ#ู่

อาศั#เพ่ือข้าราชการ ครั้งท่ี 13 

บริษัท #ชููส จำากัด 

41,548.10 บาท

บริษัท #ูชูส จำากัด 

41,548.10 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 891/2560

ล".2/05/2560

จ้างจัดหาพ้ืนท่ีงาน Home 

Buyers' Focus 2017 

บริษัท โฮมบา#เออร์

ไกด์ จำากัด 

452,610.00 บาท

บริษัท โฮมบา#เออร์

ไกด์ จำากัด 

452,610.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 898/2560

ล".2/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื่อสถานี

โทรทัศน์รา#การ "ชิงร้อ#ชงิ

ลา้น "้า" "้า" "้า""

บริษัท เอ็น.เค.กู๊ดส์ 

แอนด์เซอร์"ิสเอ็นเตอร์

ไพรส์ จำากัด 

1,500,000.00 บาท

บริษัท เอน็.เค.กู๊ดส์ 

แอนด์เซอร์"ิสเอ็นเตอร์

ไพรส ์จำากัด 

1,500,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 899/2560

ล".2/05/2560



2

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

5 1,300,000.00 1,251,900.00 พิเศษ

6 750,000.00 719,040.00 พิเศษ

7 250,000.00 150,388.29 ตกลงราคา

8 41,548.10   - ตกลงราคา

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื่อหน้าจอ

โฆษณาในสนามบนิ จำาน"น 

13 แห่งท่ั"ประเทศ 

บริษัท แอโร มเีดี# 

กรป๊ป จำากัด 

1,251,900.00 บาท

บริษัท แอโร มเีดี# 

กรป๊ป จำากัด 

1,251,900.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 900/2560

ล".2/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื่อโฆษณา

ภา#นอกรถโด#สารประจำา

ทางไมป่รับอากาศ (ขสมก.) 

บริษัท บ.ี"ี.เค. จำากัด 

719,040.00 บาท

บริษัท บ.ี"ี.เค. จำากัด 

719,040.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 901/2560

ล".2/05/2560

จ้างปรบัปรปงห้องน้ำาสาขา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาชั#ภมูิ 

บริษัท บูรณรตัน์เอน#ิ

เนี#ริง่ จำากดั 

148,000.00 บาท

บริษัท บูรณรัตน์เอน#ิ

เนี#ริ่ง จำากัด 

148,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 902/2560

ล".2/05/2560

จ้างจัดทำาสปอต"ิท#ป

ประชาสัมพันธโ์ครงกา

รบ้านธอส.เพ่ือลูกจ้างเอกชน 

ป ี2560 

บริษัท #ชููส จำากัด 

41,548.10 บาท

บริษัท #ูชูส จำากัด 

41,548.10 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 903/2560

ล".2/05/2560



3

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

9 17,120.00   - ตกลงราคา

10 41,548.10   - ตกลงราคา

11 57,780.00   - ตกลงราคา

12   - ตกลงราคา

ซื้อกล่องบรรจปเอกสารมีฝา

ครอบ 

บริษัท เอส "ี แอนด์ พี 

คารต้ั์น จำากัด 

17,120.00 บาท

บริษัท เอส "ี แอนด์ พี 

คารต้ั์น จำากัด 

17,120.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 904/2560

ล".2/05/2560

จ้างจัดทำาสปอต"ิท#ป

ประชาสมัพันธโ์ครงการสิน

เชื่อท่ีอ#ู่อาศั#เพ่ือครู ป ี2560 

บริษัท #ชููส จำากัด 

41,548.10 บาท

บริษัท #ูชูส จำากัด 

41,548.10 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 905/2560

ล".2/05/2560

เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่นระบบ

เช่า "ริโก้" รป่น MP201SPF 

จำาน"น 1 เครื่อง ประจำาสาขา

#่อ#บิกกซีรังสติ คลอง 6

บริษัท รโิก ้เซอร"์ิสเซส 

(ประเทศไท#) จำากัด 

57,780.00 บาท

บริษัท รโิก ้เซอร์"ิสเซส 

(ประเทศไท#) จำากัด 

57,780.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 906/2560

ล".2/05/2560

จ้างบรกิารเครื่องมัลติฟังก์ชั่

นระบบเช่า "รโิก้" รป่น 

MP201SPF จำาน"น 1 เครื่อง 

ประจำาสาขา#่อ#บิกกซีรงัสิต 

คลอง 6 

0.37 บาท/แผน่

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

0.37 บาท/แผ่น

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

0.37 บาท/แผ่น

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 907/2560

ล".2/05/2560



4

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

13 300,000.00 300,000.00 พิเศษ ผู้เสนอราคาต่ำาสปด

14 1,050,000.00 1,000,000.00 พิเศษ

15 81,600.00   - ตกลงราคา

เช่าระบบโทรทัศน์"งจรปดิ

และระบบแจ้งเหตป`ปกเ`ิน 

พรอ้มติดต้ังใช้งาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา#่อ#ซี

คอน บางแค 

1.)บริษัท ครีเอเจอร์แลบ 

เน็ตเ"ิร์ก โซลูชัน่ส์ จำากัด

 300,000.00 บาท 

2.)บริษัท นิ"ศิริ "ิศ"การ 

จำากัด 396,756.00 บาท 

3.)บริษัท เทคเซอร ์จำากัด 

333,198.00 บาท

บริษัท ครีเอเจอรแ์ลบ 

เน็ตเ"ิรก์ โซลชูั่นส์ 

จำากัด 300,000.00 

บาท

จพ.(สจท.) 908/2560

ล".2/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านทางสื่อ

โทรทัศน์และออนไลน์ ในเครือ 

True 

บริษัท ทรู มเีดี# 

โซลูชั่นส ์จำากัด 

1,000,000.00 บาท

บริษัท ทรู มเีดี# 

โซลชูั่นส ์จำากัด 

1,000,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 909/2560

ล".2/05/2560

เช่าพ้ืนท่ีสำาหรับจัดเก็บของท่ี

ระลกกธนาคาร ฝาา#สือ่สาร

องค์กร 

บริษัท ไคตัค นาริตะ 

จำากดั 81,600.00 บาท

บริษัท ไคตัค นาริตะ 

จำากัด 81,600.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 910/2560

ล".2/05/2560



5

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

16 8,239.00   - ตกลงราคา

17 18,000.00   - ตกลงราคา

ซื้อเครือ่งโทรสาร RICOH 

Aficio SP220SFNw จำาน"น 

1 เครื่อง ผงหมกก Toner 

Printer SP220SFNw รปน่ 

11SP201TNLY จำาน"น 1 

ตลับ เพ่ือใชง้านท่ีสาขา#่อ#

เพิร์ล แบงค์ค็อก

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

8,239.00 บาท

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

8,239.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 911/2560

ล".2/05/2560

ซื้อตู้เ#็นมติซูบชิิ 2 ประตู 

ขนาด 12.2 คิ" รป่น MR-F38K 

จำาน"น 1 เครื่อง และตู้น้ำา

ร้อน-น้ำาเ#น็ ชารป์ รป่น SB-

29S จำาน"น 1 เครื่อง ให้กับ

สาขา#่อ#เพิรล์ แบงค์ค็อก

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ด้ิง จำากัด 18,000.00 

บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ด้ิง จำากัด 18,000.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 912/2560

ล".2/05/2560



6

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

18 395,000.00 182,200.00 ตกลงราคา

19 49,049.87   - ตกลงราคา

20 79,282.51   - ตกลงราคา

จ้างปรบัปรปง/ซ่อมแซมอาคาร

สำานักงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา

ลำาปาง

ร้าน บี.เอน็. การค้า 

182,200.00 บาท

ร้าน บี.เอน็. การค้า 

182,200.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 913/2560

ล".2/05/2560

จ้างทำา Tent Card และ 

Standy สำาหรบั

ประชาสัมพันธ ์โครงการ 

GHB Home & Family Plus 

ป ี2560

บริษัท มติรสมัพันธ์

การพิมพ์ จำากัด 

49,049.87 บาท

บริษัท มติรสมัพันธ์

การพิมพ์ จำากัด 

49,049.87 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 914/2560

ล".2/05/2560

ซื้อตู้เซฟนิรภั# จำาน"น 2 ตู้ 

และตู้เกบ็เอกสาร จำาน"น 5 ตู้ 

ให้กับสาขา#อ่#เพิรล์ แบงค์ค็

อก 

บริษัท บางกอกลักกี้

เซฟ จำากัด 79,282.51 

บาท

บริษัท บางกอกลักกี้

เซฟ จำากัด 79,282.51 

บาท

เปน็ผู้ผลิตและจัด

จำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 915/2560

ล".2/05/2560



7

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 45,738.33   - ตกลงราคา

22 189,924.75 189,900.00 ตกลงราคา

23 118,770.00 118,770.00 ตกลงราคา

24 200,000.00 167,000.00 ตกลงราคา

ซื้อตู้เซฟนิรภั# จำาน"น 1 ตู้ 

และตู้เกบ็เอกสาร จำาน"น 7 ตู้ 

เพ่ือใช้งานท่ีสาขาต่าง ๆ ของ

ฝาา#สาขากทม.และปริมณฑล 

2 

บริษัท บางกอกลักกี้

เซฟ จำากัด 45,738.33 

บาท

บริษัท บางกอกลักกี้

เซฟ จำากัด 45,738.33 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 916/2560

ล".3/05/2560

จ้างจัดทำาห้องเก็บโ`นด

ธนาคารฯ สาขา#่อ#

นครนา#ก 

นา#ประพันธ ์แพงมา 

189,900.00 บาท

นา#ประพันธ ์แพงมา 

189,900.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 917/2560

ล".3/05/2560

จ้างปรบัปรปงห้องน้ำาบรเิ"ณชั้น 

1 และชั้น 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา

บปรีรมั#์

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากดั 115,000.00 

บาท

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากัด 115,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 918/2560

ล".3/05/2560

จ้างทาสีภา#นอกและใน

อาคาร ของธนาคารฯ สาขา

เซ็นหลป#ส ์3

บริษัท ภคนิน จำากัด 

167,000.00 บาท

บริษัท ภคนิน จำากัด 

167,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 919/2560

ล".3/05/2560



8

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

25 161,013.60 161,013.60 ตกลงราคา

26 16,478.00   - ตกลงราคา

27 178,237.02 178,237.02 ตกลงราคา

จ้างเดินสา#ไฟฟ้าพรอ้มติดต้ัง 

Main UPS ชั้น G อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สำานักงานใหญ่

บริษัท พีค เอ็นจิเนี#ริง่ 

จำากดั 149,800.00 

บาท

บริษัท พีค เอ็นจิเนี#ริ่ง 

จำากัด 149,800.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 920/2560

ล".3/05/2560

ซื้อเครือ่งโทรสาร RICOH 

Aficio SP220SFNw จำาน"น 

2 เครื่อง ผงหมกก Toner 

Printer SP220SFNw รปน่ 

11SP201TNLY จำาน"น 2 

ตลับ เพ่ือใชง้านท่ีสาขา

หั"หมาก ทา"์น เซ็นเตอร์และ

สาขาสี่แ#กบ้านแขก

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

16,478.00 บาท

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไท#) จำากัด 

16,478.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 921/2560

ล".3/05/2560

จ้างบรกิารพ้ืนท่ีออกบธูงาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 60 

จังห"ัดนครราชสีมา

บริษัท พอทูลาก้า 

อะเลิท จำากัด 

178,237.02 บาท

บริษัท พอทูลาก้า 

อะเลิท จำากัด 

178,237.02 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 922/2560

ล".4/05/2560



9

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

28 3,424,000.00 3,424,000.00 พิเศษ

29 38,520.00   - ตกลงราคา

30 237,112.00 237,112.00 พิเศษ

31 1,296,000.00 1,296,000.00 พิเศษ

จ้างบรกิารจัดหาพ้ืนท่ีงาน

มหกรรมการเงินกรปงเทพ ครัง้

ท่ี 17 MONEY EXPO 2017

บริษัท มีเดี# แอสโซซิ

เอตเต็ด จำากัด 

3,424,000.00 บาท

บริษัท มีเดี# แอสโซซิ

เอตเต็ด จำากัด 

3,424,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 923/2560

ล".4/05/2560

เช่าพ้ืนท่ีติดต้ังปา้#โฆษณา

ประชาสัมพันธ ์เคาน์เตอรก์าร

เงิน ไอที สแค"ร์ 

บริษัท ไอที โปรเฟส

ชั่นแนล จำากัด 

38,520.00 บาท

บริษัท ไอที โปรเฟส

ชั่นแนล จำากัด 

38,520.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 924/2560

ล".4/05/2560

จ้างจัดหาพ้ืนท่ีจัดงาน 

"ธอส.มหกรรมท่ีอ#ู่อาศั#-สิน

เชื่อเพ่ือประชาชน" ณ 

ศูน#์การค้าเซน็ทรลั ขอนแก่น 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

ขอนแก่น จำากัด 

215,712.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 

ขอนแก่น จำากัด 

215,712.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 925/2560

ล".4/05/2560

เช่าอาคารพาณิช#์ 3.5 ชั้น 

จำาน"น 2 คูหา เพ่ือเปน็

ท่ีทำาการสาขา#่อ#ตาก

นางสา""รนปช  ปญัจะ

"ัตร// นางสา""ิไล

"รรณ  แก"้หลิม 

1,296,000.00 บาท

นางสา""รนปช  ปญัจะ

"ัตร// นางสา""ิไล

"รรณ  แก้"หลิม 

1,296,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานท่ีเช่า

จพ.(สจท.) 926/2560

ล".4/05/2560



10

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

32 1,417,500.00 1,417,500.00 พิเศษ

33 249,600.00 249,600.00 พิเศษ

34 300,000.00 231,120.00 พิเศษ

35 490,000.00 481,500.00 พิเศษ

เช่าอาคารพาณิช#์ 3 ชั้น 

จำาน"น 3 คูหา เพ่ือใชเ้ป็น

ท่ีทำาการศูน#์"ิเคราะห์สินเชื่อ 

(Data Entry : DE) ชลบปรี 

นางรญัจ"น  จกงรปง่เรือง

พงษ์ 1,417,500.00 

บาท

นางรญัจ"น  จกงรปง่เรือง

พงษ์ 1,417,500.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานท่ีเช่า

จพ.(สจท.) 927/2560

ล".5/05/2560

เช่ารถ#นต์ #ี่ห้อ BMW 320I 

SE เพ่ือใช้เปน็รถ#นต์ประจำา

ตำาแหน่งรองกรรมการผู้

จัดการ จำาน"น 1 คัน 

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง 

จำากดั (มหาชน) 

249,600.00 บาท

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน) 

249,600.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการฯ

จพ.(สจท.) 928/2560

ล".5/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื่อ"ิท#ปรา#การ 

"จปดประกา#ข#า#ประเด็น" 

และ "รา#การเศรษฐกจิไท#

เศรษฐกจิโลก"

บริษัท รอ# เดคคอร์

เรชั่น จำากัด 

231,120.00 บาท

บริษัท รอ# เดคคอร์

เรชั่น จำากัด 

231,120.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 929/2560

ล".8/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านทางสื่อสถานี

โทรทัศน์รา#การ "อปท#านฯ

เพ่ือชี"ิต" 

บริษัท แฟร์ โอเปอร์

เรชั่น จำากัด 

481,500.00 บาท

บริษัท แฟร์ โอเปอร์

เรชั่น จำากัด 

481,500.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 930/2560

ล".8/05/2560



11

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

36 3,200,000.00 3,198,666.67 พิเศษ

37 900,000.00 900,000.00 พิเศษ

38 5,992.00   - ตกลงราคา เป็นผู้แทนจำาหน่า#

39 4,290.17   - ตกลงราคา

จ้างทำา Bluetooth Speaker 

ห้างหป้นส่"นจำากัด ที. ดับบ

ลิ". ที. พรีเมี#ม 

3,200,000.00 บาท

ห้างหป้นส่"นจำากัด ที. ดับบ

ลิ". ที. พรีเมี#ม 

3,200,000.00 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 931/2560

ล".8/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื่อทาง"ิท#ป ณ 

จปดขา#ภา#ในห้างบิกกซีและ

ห้างท็อปส์

บริษัท เอ็น.อี.เอก็ซ์.ที 

จำากดั 900,000.00 

บาท

บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที 

จำากัด 900,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 932/2560

ล".8/05/2560

ซื้อไมโครเ"ฟชาร์ป ขนาด 32 

ลติร รป่น R-390i ให้กบัฝาา#

สาขาภาคเหนือ

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ด้ิง จำากัด 5,992.00 

บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ด้ิง จำากัด 5,992.00 

บาท

จพ.(สจท.) 933/2560

ล".8/05/2560

ซื้อแท่นเสี#บโบรชั"ร์ แน"ต้ัง 

A4 Deflect-o รหัส 2002626 

ให้กับฝาา#สาขา กทม.และ

ปริมณฑล 2

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาชน) 4,290.17 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาชน) 4,290.17 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 934/2560

ล".8/05/2560



12

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

40 3,321,500.00 3,319,000.00 พิเศษ

41 300,000.00 300,000.00 พิเศษ

42 จ้างทำาตรา#างประเภทต่าง ๆ 22,052.70   - ตกลงราคา

จ้างปรบัปรปงและตกแต่ง

ภา#ในธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา#่อ#

เซ็นทรลัพลาซา 

นครศรธีรรมราช

1.)บริษัท เซา๊ท์เทอรน์ ซิส

เท็ม จำากัด 3,318,000.00 

บาท 2.)บริษัท โชครป่งเรือง

การช่าง จำากัด 

3,316,000.00 บาท 3.)บริ

ษัท บูรณรัตน์ เอน#ิเนี#ริ่ง 

จำากัด 3,318,173.10 บาท 

4.)หจก. สือเจริญ แอนด์ 

พี. โปรดักส์ 

3,317,000.00 บาท

บริษัท โชครปง่เรืองการ

ช่าง จำากัด 

3,300,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีเสนอ

ราคาต่ำาสปด

จพ.(สจท.) 935/2560

ล".8/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านรา#การ"ิท#ป "คป

#สบา#สไตล์มสิเตอร์เฮา" 

คปณ"รา#ปภสัร ์ อสัดร

ธรี#ปทธ ์300,000.00 

บาท

คปณ"รา#ปภัสร ์ อัสดร

ธรี#ปทธ ์300,000.00 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 937/2560

ล".8/05/2560

เรอืงศิลป์ตรา#าง 

22,052.70 บาท

เรอืงศิลป์ตรา#าง 

22,052.70 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 938/2560

ล".9/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

43 7,062.00   - ตกลงราคา

44 412,920.00 412,920.00 พิเศษ

45 3,600,000.00 3,596,000.00 พิเศษ

46 2,568.00   - ตกลงราคา

ซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร#ี่ห้อ 

Brother รป่น DR2255 เพ่ือใช้

งานท่ีฝาา#ธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส์ ส่"น"างแผน

กล#ปทธฯ์

บริษัท ไท#โอเอ บสิซิ

เนส จำากดั 7,062.00 

บาท

บริษัท ไท#โอเอ บสิซิ

เนส จำากัด 7,062.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 939/2560

ล".9/05/2560

เช่ารถ#นต์ #ี่ห้อ TOYOTA 

NEW COROLLA ALTIS SO 

EXCITED 1.6 G เกี#ร์ออโต้ 

บริษัท ที.เค."า#.ลิสซิ่ง 

จำากัด 412,920.00 

บาท

บริษัท ที.เค."า#.ลิสซิ่ง 

จำากัด 412,920.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการฯ

จพ.(สจท.) 940/2560

ล".9/05/2560

จ้างดำาเนินการจัดทำาการปรบั

โครงสร้างของธนาคาร (Re-

Organization)

มหา"ิท#าลั#

รามคำาแหง 

3,350,000.00 บาท

มหา"ิท#าลั#

รามคำาแหง 

3,350,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 941/2560

ล".9/05/2560

จ้างพิมพ์แคชเชี#รเ์ช็ค สาขา

หนองแขม 

บริษัท ไท#บริติชซี

เคี#"ริต้ี พริ้นต้ิง 

จำากัด(มหาชน) 

2,568.00 บาท

บริษัท ไท#บรติิชซี

เคี#"รต้ีิ พริ้นต้ิง 

จำากัด(มหาชน) 

2,568.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 942/2560

ล".9/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

47 15,301.00   - ตกลงราคา

48 ซื้อแผ่นใส 1,248.69   - ตกลงราคา

49 300,000.00        263,594.50 พิเศษ

50 2,785,000.00 2,780,000.00 พิเศษ

51 321,000.00 321,000.00 พิเศษ

จ้างพิมพ์กระดาษหั"จดหมา# 

สาขากำาแพงเพชร (งาน

บริหารหน้ี) 

บริษัท เบสต์บปก๊เคส 

จำากดั 15,301.00 บาท

บริษัท เบสต์บปก๊เคส 

จำากัด 15,301.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 943/2560

ล".9/05/2560

ห้างหป้นส่"นจำากัด 

เจมส์ โอเอ ซัพพลา# 

1,248.69 บาท

ห้างหป้นส่"นจำากัด 

เจมส ์โอเอ ซัพพลา# 

1,248.69 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 944/2560

ล".9/05/2560

ซื้อเครื่องจัดระบบคิ"อัตโนมัติ 

ให้กบัสาขา#่อ#เพิร์ล แบงค์ค็

อก 

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโล#ี 

คอรป์อเรชั่น จำากดั 

250,414.78 บาท

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโล# ี

คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

250,414.78 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 945/2560

ล".11/05/2560

เช่ารถ#นต์ (แบบลิสซิ่ง) เพ่ือ

ใช้เป็นรถ#นต์ประจำาตำาแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง 

จำากดั (มหาชน) 

2,627,064.00 บาท

บริษัท ภทัรลิสซิ่ง 

จำากัด (มหาชน) 

2,627,064.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการฯ

จพ.(สจท.) 946/2560

ล".11/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านนิต#สารหนี

กรปง

บริษัท หนีกรปง คอน

เน็ค จำากัด 

321,000.00 บาท

บริษัท หนีกรปง คอน

เน็ค จำากัด 

321,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 947/2560

ล".11/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

52 321,000.00 321,000.00 พิเศษ

53 2,000,000.00 127,597.50 ตกลงราคา

54 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา

55 3,000,000.00 3,000,000.00 พิเศษ

56 7,027,600.00 6,700,000.00 พิเศษ

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคารฯ ผ่านหนังสือพิมพ์

โพสต์ ทูเด# ์

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 

จำากัด (มหาชน) 

321,000.00 บาท

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง 

จำากัด (มหาชน) 

321,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 948/2560

ล".11/05/2560

ซื้อเสื้อ#ดืโครงการ SMART 

BODY 2 : OVERSIZE สลา#

พปง คละไซส ์

บริษัท พรโีม่ มีเดี# 

จำากัด 127,597.50 

บาท

บริษัท พรีโม่ มีเดี# 

จำากัด 127,597.50 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 949/2560

ล".11/05/2560

จ้างประชาสมัพันธง์าน

มหกรรม "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป 

@ระ#อง"

บริษัท เอสดี ดรีมเ"ิร์ค 

จำากัด 198,376.93 

บาท

บริษัท เอสดี ดรมีเ"ิรค์ 

จำากัด 198,376.93 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 950/2560

ล".11/05/2560

จ้างดำาเ�ิ�โครงการ "งา

�บา้�ธอส.เอ็กซ์โป@ระยอง"

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บทิ จำากัด 

2,998,000.00 บาท

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บทิ จำากัด 

2,998,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 951/2560

ล".11/05/2560

จ้างให้บรกิารดำาเ�ิ�โครงการ

มหกรรมทางการเงิ� ไตรมาส

ท่ี 2 ประจำาป  2560

บริษัท ดิออเดีย�ซ์โมทิ

เวชั่�คอมปา�ีเอเซีย 

จำากัด (สำา�ักงา�

ให5)) 6,999,958.02 

บาท

บริษัท ดิออเดีย�ซ์โมทิ

เวชั่�คอมปา�ีเอเซีย 

จำากัด (สำา�ักงา�

ให5)) 6,999,958.02 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 952/2560

ล".11/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

57 465,000.00 360,000.00 พิเศษ

58 ซื้อแจ็คเก็ต       60,000.00   - ตกลงราคา

59         8,000.00   - ตกลงราคา

60 20,330.00   - ตกลงราคา

จ้างปรบัปรงุและซ)อมแซม

อาคารสำา�ักงา�ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา

สมุทรสาคร 

1.)บริษัท เซา๊ท์เทอรน์ ซิส

เท็ม จำากัด 359,000.00 

บาท 2.)บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากัด 359,860.38 บาท 

3.)บริษัท บูรณรัตน์เอน#ิ

เนี#ริ่ง จำากัด 357,157.77 

บาท

บริษัท บรูณรัต�์เอ�ยิ

เ�ียริ่ง จำากัด 

350,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีเสนอ

ราคาต่ำาสปด

จพ.(สจท.) 953/2560

ล".12/05/2560

รา้�เจวั� 60,000.00 

บาท

รา้�เจวั� 60,000.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 956/2560

ล".15/05/2560

จ้างตัดชุดเครือ่งแบบ Smart 

Boys (สูทสเีบจ)

คุณ�ิวัฒ�์  ม�ต์

พิพัฒ�์ 8,000.00 

บาท

คุณ�ิวัฒ�์  ม�ต์

พิพัฒ�์ 8,000.00 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 957/2560

ล".15/05/2560

ซื้อกระดาษถ)ายเอกสารข�าด 

A3/80 แกรม

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอ�ด์ สเตชั่�เ�อรี่ 

จำากดั 20,330.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอ�ด์ สเตชั่�เ�อรี่ 

จำากัด 20,330.00 บาท

เปน็บริษัทผูผ้ลิตและ

ผูจ้ัดจำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 958/2560

ล".16/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

61       19,260.00   - ตกลงราคา

62         7,704.00   - ตกลงราคา

63 9,095.00   - ตกลงราคา

64         9,737.00   - ตกลงราคา

จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาขากำาแพงเพชร(งา�บรหิาร

ห�้ี)

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

19,260.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

19,260.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 959/2560

ล".16/05/2560

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิ� 

1.)สาขาตรัง 2.)สาขาเพชรบรุี 

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

7,704.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

7,704.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์ตราสารสำาคัญ

ทางการเงนิ

จพ.(สจท.) 960/2560

ล".16/05/2560

จ้างพิมพ์ซองห�้าต)างขาว 

สาขาย)อยพ�ัส�ิคม

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

9,095.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

9,095.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 961/2560

ล".16/05/2560

ซื้อพัดลมระบายอากาศ ข�าด 

12 �้ิว พร้อมท)อลม ยาว 5 

เมตร ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สำา�ักงา�

ให5)

บริษัท รจุิร 

คอร์ปอเรชั่� 

จำากดั(สำา�ักงา�ให5)) 

9,737.00 บาท

บริษัท รจุิร 

คอร์ปอเรชั่� 

จำากัด(สำา�ักงา�ให5)) 

9,737.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 962/2560

ล".16/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

65 จ้างจัดทำาปาายคล้องคอ 5,778.00   - ตกลงราคา

66 34,796.40   - ตกลงราคา

67 32,100.00   - ตกลงราคา

68 85,600.00   - ตกลงราคา

69 60,990.00   - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

5,778.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

5,778.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 963/2560

ล".16/05/2560

จ้างซ)อมเครื่องปรับอากาศ

ห้องประชุมพิมา�มาศ ชั้� 11 

อาคารจอดรถ ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สำา�ักงา�

ให5)

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด โก

รกรุปป เอ็�จิเ�ียริง่ 

34,796.40 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด โก

รกรุปป เอ็�จิเ�ียริง่ 

34,796.40 บาท

เปน็ผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 964/2560

ล".16/05/2560

จ้างพิมพ์ซองห�้าต)างขาว 

สาขาขอ�แก)�(งา�บริหาร

ห�้ี)

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

32,100.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

32,100.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 965/2560

ล".16/05/2560

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มห�ังสือ

สั55ากู้เง�ิ 

บริษัท จู� พับลชิชิ่ง 

จำากดั 85,600.00 บาท

บริษัท จู� พับลชิชิ่ง 

จำากัด 85,600.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 966/2560

ล".16/05/2560

จ้างทำาพ้ื�ยกระดับ สำาหรับ

กิจกรรมของธ�าคารฯ 

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากดั 60,990.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากัด 60,990.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 967/2560

ล".16/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

70       13,427.43   - ตกลงราคา

71       13,427.43   - ตกลงราคา

72       81,600.00   - ตกลงราคา

73 364,500.00 364,500.00 พิเศษ

จ้างจัดทำา Backdrop และ 

Mock Up พรอ้มติดต้ัง 

สำาหรับงา� Home For All 

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

13,427.43 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

13,427.43 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 968/2560

ล".16/05/2560

จ้างติดต้ัง Display 

ประชาสมัพั�ธ ์Application 

สำาหรับงา� Home For All

บริษัท ดิออเดีย�ซ์ โม

ทิเวชั่� คอมปา�ี 

เอเชยี จำากัด 

(สำา�ักงา�ให5)) 

13,427.43 บาท

บริษัท ดิออเดีย�ซ์ โม

ทิเวชั่� คอมปา�ี 

เอเชีย จำากัด 

(สำา�ักงา�ให5)) 

13,427.43 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 969/2560

ล".16/05/2560

เช)าพ้ื�ท่ีสำาหรับจัดเก็บของท่ี

ระลกกธ�าคาร bาายกิจกรรม

เพ่ือสังคม

บริษัท ไคตัค �าริตะ 

จำากดั 81,600.00 บาท

บริษัท ไคตัค �าริตะ 

จำากัด 81,600.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 970/2560

ล".16/05/2560

เช)าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้� 

จำา�ว� 1 คูหา เพ่ือใชเ้ปน�

ท่ีทำาการสาขายโสธร

รอ้ยตำารวจตร ีประมวล 

ศรสีรอ้ย 364,500.00 

บาท

รอ้ยตำารวจตรี ประมวล 

ศรีสรอ้ย 364,500.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จัดหาสถานท่ีฯ

จพ.(สจท.) 971/2560

ล".16/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

74 810,000.00 810,000.00 พิเศษ

75     3,629,975.00     3,629,975.00 พิเศษ

76 1,480,000.00 1,480,000.00 พิเศษ

77 171,200.00 171,200.00 ตกลงราคา

เช)าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้�ครกง่ 

จำา�ว� 2 คูหา เพ่ือเปน�ท่ีทำา

การธ�าคารฯ สาขาย)อยเลย

�างสาวธิยา ทิม

สุวรรณ 810,000.00 

บาท

�างสาวธยิา ทิม

สวุรรณ 810,000.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จัดหาสถานท่ีฯ

จพ.(สจท.) 972/2560

ล".16/05/2560

ซื้อกรมธรรมป์ระก�ัภยัความ

ซื่อสัตย์ของลูกจา้ง ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ ประจำาป  

2560

บริษัท ทิพยประกั�ภยั 

จำากดั (มหาช�) 

3,629,975.00 บาท

บริษัท ทิพยประกั�ภัย 

จำากัด (มหาช�) 

3,629,975.00 บาท

เปน็บริษัทผูจ้ัด

จำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 973/2560

ล".16/05/2560

จ้างเปน�ผูป้ระสา�งา�การเดิ�

ทางทัศ�ศกกษาโครงการ

เตรียมความพรอ้มผูเ้กษียณ

อายุ ป  2560 ณ ประเทศ

สวิสเซอรแ์ล�ด์-ออสเตรยี-

เยอรมั�

บริษัท แพ� แอร์ 

ทราเวล เซอรว์ิส จำากัด 

451,500.00 บาท

บริษัท แพ� แอร์ 

ทราเวล เซอร์วิส จำากัด 

451,500.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 974/2560

ล".17/05/2560

ซื้อเก้าอี้สขีาว เพ่ือใช้สำาหรับ

รองรบัการจัดกิจกรรมต)าง ๆ 

ธ�าคารฯ สำา�ักงา�ให5)

บริษัท ไพโอเ�ีย 

เฟอร์�ิเจอร์ จำากัด 

171,200.00 บาท

บริษัท ไพโอเ�ีย 

เฟอร์�ิเจอร ์จำากัด 

171,200.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 975/2560

ล".17/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

78   - ตกลงราคา

79   - ตกลงราคา

80 61,632.00   - ตกลงราคา

81 6,420.00   - ตกลงราคา

เช)าเครื่องพรอ้มจ้างบรกิาร

เครื่องถ)ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซี

รอ็กซ์ รุ)� DocuCentre-IV 

4070 จำา�ว� 1 เครื่อง ให้กับ

bาายบรหิารโครงการ

สารส�เทศ

0.53 บาท/แผ)�

บริษัท ฟูจิ ซรี็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.53 บาท/แผ)�

บริษัท ฟูจิ ซรี็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.53 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 976/2560

ล".18/05/2560 

เช)าเครื่องพรอ้มจ้างบรกิาร

เครื่องถ)ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซี

รอ็กซ์ รุ)� ApeocPort-IV 

4470 จำา�ว� 2 เครื่อง

0.57 บาท/แผ)�

บริษัท ฟูจิ ซรี็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.57 บาท/แผ)�

บริษัท ฟูจิ ซรี็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.57 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 977/2560

ล".18/05/2560 

ซื้อกระดาษบวกเลข ข�าด 2 

1/4 �้ิว 

บริษัท วิ� เปเปอร์ โป

รดักส์ จำากดั 

61,632.00 บาท

บริษัท วิ� เปเปอร ์โป

รดักส์ จำากัด 

61,632.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 978/2560

ล".18/05/2560 

ซื้อสต๊ิกเกอร์เลเซอร์ รุ)� 16-

030 

บริษัท กลชา5วิทย์ 

เซ็�เตอร ์จำากัด 

สำา�ักงา�ให5) 

6,420.00 บาท

บริษัท กลชา5วิทย ์

เซ็�เตอร ์จำากัด 

สำา�ักงา�ให5) 

6,420.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 979/2560

ล".18/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

82 28,355.00   - ตกลงราคา

83       22,470.00   - ตกลงราคา

84 1,100,000.00 1,070,000.00 พิเศษ

ซื้อโทรทัศ�์ส ีLG 4K Smart 

LED TV ข�าด 55 �้ิว รุ)� 

55UJ630T จำา�ว� 1 เครื่อง 

และขาแขว� จำา�ว� 1 ชุด ให้

กับงา�บรหิารท่ัวไป bาาย

สาขาภาคเห�ือ

บริษัท เพ็��อ� เทรด

ด้ิง จำากัด 28,355.00 

บาท

บริษัท เพ็��อ� เทรด

ด้ิง จำากัด 28,355.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 980/2560

ล".18/05/2560 

จ้างพิมพ์แคชเชียรเ์ช็คต)อเ�่ือง 

สาขาบ)อวิ�

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

22,470.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

22,470.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 981/2560

ล".18/05/2560 

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�สื่อโฆษณาบ�

รถทัวร์ปรบัอากาศของ บขส.

บริษัท ห�ีกรงุ คอ�

เ�็ค จำากัด 

1,070,000.00 บาท

บริษัท ห�ีกรงุ คอ�

เ�็ค จำากัด 

1,070,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 982/2560

ล".18/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

85 4,025,000.00 4,025,000.00 พิเศษ

จ้างปรบัปรงุและตกแต)ง

ภายใ� ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาย)อย

อาคารเพิร์ลแบงค์คอก

1.)บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากัด 4,024,126.96 บาท 

2.)บริษัท เซา๊ท์เทอรน์ ซิส

เท็ม จำากัด 4,024,000.00 

บาท 3.)หจก.สือเจรญิ 

แอนด์ พี.โปรดักส์ 

4,019,000.00 บาท 4.)บริ

ษัท โชครปง่เรืองการช่าง 

จำากัด 4,022,000.00 บาท 

5.)บริษัท บูรณรัตน์เอน#ิ

เนี#ริ่ง จำากัด 

4,022,295.03 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด สอื

เจร5ิ แอ�ด์ พี.โป

รดักส์ 4,000,000.00 

บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ำา

สปด

จพ.(สจท.) 983/2560

ล".18/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

86 2,000,000.00 2,000,000.00 สอบราคา

87 120,000.00 112,350.00 กรณีพิเศษ

88   - ตกลงราคา

จ้างปรบัปรงุพ้ื�ท่ีศู�ย์

วิเคราะห์สิ�เชื่อ (Data 

Entry:DE) เชียงใหม) ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา

เชียงใหม)

1.)บริษัท บูรณรัตน์ เอน#ิ

เนี#ริ่ง จำากัด 

1,926,789.99 บาท 2.)บริ

ษัท ทูเมคเกอร ์จำากัด 

1,913,558.81 บาท

 3.)บรษัิท มาสเตอร ์เมก

เกอร์ เอ็นจเินี#ริ่ง จำากัด 

1,785,000.00 บาท 4.)ห

จก.ดลพาณิช#์ 

1,695,152.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด ดล

พาณิชย์ 

1,680,000.00 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ำา

สปด

จพ.(สจท.) 984/2560

ล".18/05/2560 

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�วารสารเอื้อ

อาทร

การเคหะแห)งชาติ 

105,000.00 บาท

การเคหะแห)งชาติ 

105,000.00 บาท

เปน็การสนับสนปน

ส"่นราชการ

จพ.(สจท.) 985/2560

ล".18/05/2560 

เช)าพร้อมจ้างบริการเครือ่ง

มัลติฟังก์ชั่� ริโก ้จำา�ว� 1 

เครื่อง สำาหรับเจ้าห�้าท่ี ธปท.

0.49 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.49 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.49 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 986/2560

ล".18/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

89 9,630.00   - ตกลงราคา

90 5,949.20   - ตกลงราคา

91 250,000.00 201,870.48 ตกลงราคา

92 40,000.00   - ตกลงราคา

93 89,000.00   - ตกลงราคา

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ 

ประชาสัมพั�ธ ์Application 

ค�ไทยมีบา้� Home for All

บริษัท ม ีพับลชิชิ่ง 

จำากดั 9,630.00 บาท

บริษัท ม ีพับลชิชิ่ง 

จำากัด 9,630.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 987/2560

ล".18/05/2560 

จ้างผลิต Roll Up พร้อมโครง 

และงา�พิมพ์ Standy 

ประชาสมัพั�ธ ์Home for All

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

5,949.20 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

5,949.20 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 989/2560

ล".19/05/2560 

จ้างปรบัปรงุพ้ื� สี ประตู 

ห�้าต)าง ชั้�ห้องพักพ�ักงา� 

ธ�าคารฯ สาขาชมุพร

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด สือ

เจริ5 แอ�ด์ พี.โป

รดักส์ 200,000.00 

บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด สือ

เจริ5 แอ�ด์ พี.โป

รดักส์ 200,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 990/2560

ล".19/05/2560 

จ้างจัดทำาสปอตวิทยุ

ประชาสัมพั�ธ ์Application 

ค�ไทยมีบา้� Home for All

บริษัท เอเลีย่� สกิล 

จำากดั 40,000.00 บาท

บริษัท เอเลีย่� สกิล 

จำากัด 40,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 991/2560

ล".19/05/2560 

จ้างซ)อมแซมbาาเพดา�และ

ผ�ัง ธ�าคารฯ สาขาเพชรบุรี

�ายประพั�ธ ์แพงมา 

89,000.00 บาท

�ายประพั�ธ ์แพงมา 

89,000.00 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 992/2560

ล".19/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

94 60,000.00   - ตกลงราคา

95 170,000.00 170,000.00 ตกลงราคา

96 3,000,000.00 3,000,000.00 พิเศษ

97 6,163.20   - ตกลงราคา

98       22,470.00   - ตกลงราคา

จ้างทำาโครงหลังคาแสล�ท่ี

จอดรถลกูค้าธ�าคารฯ สาขา

�ครสวรรค์

ร้า�หอมการช)าง 

60,000.00 บาท

ร้า�หอมการช)าง 

60,000.00 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 993/2560

ล".19/05/2560 

จ้างทำากระเปาาผ้าธอส.
บริษัท จิงเฉงิ จำากดั 

170,000.00 บาท

บริษัท จิงเฉงิ จำากัด 

170,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 995/2560

ล".19/05/2560 

จ้างดำาเ�ิ�โครงการ "งา

�บ้า�ธอส.เอ็กซ์

โป@ขอ�แก)�"

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บทิ จำากัด 

2,556,973.65 บาท

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บทิ จำากัด 

2,556,973.65 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 996/2560

ล".19/05/2560 

จ้างจัดทำาปาาย Standy 

โครงการ SMART BODY 2 : 

OVERSIZE สลายพุง

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

6,163.20 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

6,163.20 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 997/2560

ล".19/05/2560 

จ้างพิมพ์แคชเชียรเ์ช็คต)อเ�่ือง 

สาขาย)อย�ิคมอตุสาหกรรม 

304 

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

22,470.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

22,470.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 998/2560

ล".22/05/2560 
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

99 2,997.07   - ตกลงราคา

100       44,405.00   - ตกลงราคา

101     155,685.00     155,685.00 ตกลงราคา

ซื้อตะกร้าใส)สลิป, ถงัขยะ 

และแก้ว�้ำาด่ืม พร้อมจา�รอง 

ให้แก)สาขาย)อยเพิร์ล แบงค์ค็

อก 

ปราช5์วาณิช 

2,997.07 บาท

ปราช5์วาณิช 

2,997.07 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 999/2560

ล".22/05/2560 

ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A 

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอ�ด์ สเตชั่�เ�อรี่ 

จำากดั 44,405.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอ�ด์ สเตชั่�เ�อรี่ 

จำากัด 44,405.00 บาท

เปน็บริษัทผูผ้ลิตและ

ผูจ้ัดจำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 1000/2560

ล".22/05/2560 

ซื้อเครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดต้ัง ยี่ห้อ EMINENT (ช�ิด

แขว�ใต้bาาเพดา�) ข�าด 

37,032.88 BTU รุ)� 

EER36D7 / AER36D7 เพ่ือ

ใช้งา�ท่ีงา�บริหารห�้ี สาขา

อุดรธา�ี

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด เอส 

เจ โอ เซอร์วิส 

(สำา�ักงา�ให5)) 

155,685.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด เอส 

เจ โอ เซอร์วิส 

(สำา�ักงา�ให5)) 

155,685.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1002/2560

ล".22/05/2560



28

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

102 ซื้อเครื่องเขีย�แบบพิมพ์ 39,312.00   - กรณีพิเศษ

103 60,000.00   - ตกลงราคา

104 366,667.60 366,667.60 พิเศษ

องค์การค้าของสกสค. 

39,312.00 บาท

องค์การค้าของสกสค. 

39,312.00 บาท

เปน็การสนับสนปน

ส"่นราชการ

จพ.(สจท.) 1003/2560

ล".22/05/2560

จ้างผลิตเสื้อโปโลดำาคอปก 

ปักโลโก้พั�ธกิจ

บริษัท ทีเอ็�วายดี 

จำากดั 60,000.00 บาท

บริษัท ทีเอ็�วายดี 

จำากัด 60,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1004/2560

ล".22/05/2560

จ้างบรกิารบำารงุรกัษาระบบ

�้ำาของ Cooling Tower 

อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธ�าคารอาคารสงเคราะห์ 

สำา�ักงา�ให5)

บริษัท แอล เอส พี 

สยาม อิ�เตอรเ์ทรด 

จำากดั 366,667.60 

บาท

บริษัท แอล เอส พี 

สยาม อิ�เตอรเ์ทรด 

จำากัด 366,667.60 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1005/2560

ล".22/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

105 35,417.00   - ตกลงราคา

106       21,186.00   - ตกลงราคา

107       24,075.00   - ตกลงราคา

ซื้อหมกกพิมพ์ริโก้ รุ)� 

SP213SPFW (SP201LS) 

รหัส 11SP201TNLY จำา�ว� 

13 ตลับ และหมกกพิมพ์รโิก้ รุ)� 

SP3500 (3500XS) รหัส 

11SP3510TN จำา�ว� 2 ตลับ 

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

35,417.00 บาท

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

35,417.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1006/2560

ล".22/05/2560

ซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร 

ยี่ห้อ Brother รุ)� DR2255 

เพ่ือใช้งา�ท่ีbาายธ�าคาร

อิเล็กทรอ�ิกส์ ส)ว�วางแผ�

กลยุทธฯ์

บริษัท ไทยโอเอ บสิซิ

เ�ส จำากดั 21,186.00 

บาท

บริษัท ไทยโอเอ บสิซิ

เ�ส จำากัด 21,186.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1007/2560

ล".22/05/2560

จ้างพิมพ์ซองห�้าต)างขาว 

สาขาพิษณุโลก

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

24,075.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

24,075.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1008/2560

ล".23/05/2560



30

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

108       16,050.00   - ตกลงราคา

109 จ้างทำาตรายางประเภทต)าง ๆ       12,968.40   - ตกลงราคา

110       10,400.00   - ตกลงราคา

111         7,299.54   - ตกลงราคา

จ้างพิมพ์ซองห�้าต)างขาว 

สาขามหาสารคาม(งา�

บริหารห�้ี)

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.์ซ.ี เอ็�

เวลอพ จำากัด 

16,050.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1009/2560

ล".23/05/2560

เรอืงศิลป์ตรายาง 

12,968.40 บาท

เรอืงศิลป์ตรายาง 

12,968.40 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1010/2560

ล".23/05/2560

จ้างซ)อมสาย�้ำาดับเพลิงและ

อุปกรณ์ ประจำาธ�าคารฯ 

สำา�ักงา�ให5) อาคาร 1,2 

และอาคารจอดรถ

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

เอ.บ.ีซี สั�ติไฟร์ 

สำา�ักงา�ให5) 

10,400.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

เอ.บี.ซี สั�ติไฟร ์

สำา�ักงา�ให5) 

10,400.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1011/2560

ล".23/05/2560

ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ 

บริษัท สมารท์แอคเซส

ซอรสี์ จำากัด 7,299.54 

บาท

บริษัท สมารท์แอคเซส

ซอรีส์ จำากดั 7,299.54 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1012/2560

ล".23/05/2560



31

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

112     147,000.00     147,000.00 ตกลงราคา

113 100,000.00   - ตกลงราคา

114     144,000.00     144,000.00 ตกลงราคา

จ้างบรกิารรกัษาความสะอาด 

ประจำาสาขาย)อยเซ็�ทรลั 

พลาซา �ครศรธีรรมราช

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั 

ที.เอส.จ.ีอ�ิเตอร์การด์ 

จำากัด 147,000.00 

บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย 

ที.เอส.จ.ีอิ�เตอรก์าร์ด 

จำากัด 147,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1013/2560

ล".24/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�สื่อใ�โครงการ 

"สา�bั�ต้�กลา้สู)ดวงดาวเพ่ือ

สั�ติสุขครัง้ท่ี 11"

บริษัท เบสท์ โฟร ์

มีเดีย จำากดั 

100,000.00 บาท

บริษัท เบสท์ โฟร ์

มีเดีย จำากดั 

100,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1014/2560

ล".24/05/2560

จ้างพ�ักงา�รักษาความ

ปลอดภัยประจำาสาขาย)อย

เซ็�ทรัล พลาซา 

�ครศรีธรรมราช

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั แกร�ด์ เซา

ท์เทิร�์ จำากัด 

144,000.00 บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย แกร�ด์ เซา

ท์เทิร์� จำากัด 

144,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1015/2560

ล".24/05/2560



32

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

115 ซื้อกระดาษเทอมอลความร้อ�         7,383.00   - ตกลงราคา

116         6,420.00   - ตกลงราคา

117 9,095.00   - ตกลงราคา

118 11,600.00   - ตกลงราคา

119         1,284.00   - ตกลงราคา

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

เจมส์ โอเอ ซัพพลาย 

สำา�ักงา�ให5) 

7,383.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

เจมส ์โอเอ ซัพพลาย 

สำา�ักงา�ให5) 

7,383.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1016/2560

ล".24/05/2560

จ้างพิมพ์แคชเชียรเ์ช็ค สาขา

คอ�แว�ต์

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

6,420.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง 

จำากัด(มหาช�) 

6,420.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1017/2560

ล".24/05/2560

จ้างพิมพ์ซองห�้าต)างขาว 

สาขาบุ5สัมพั�ธ์

บริษัท เอส. อาร.์ ซ.ี 

เอ็�เวลอพ จำากัด 

9,095.00 บาท

บริษัท เอส. อาร์. ซ.ี 

เอ็�เวลอพ จำากดั 

9,095.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1018/2560

ล".24/05/2560

ซื้อตู้เซฟกั�ไฟ เพ่ือใช้งา�ท่ี

ศู�ย์ความมั่�คงปลอดภัย

ด้า�เทคโ�โลยีสารส�เทศ

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

แอดวา�ซ์ โปรมีเดีย 

11,600.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�จำากัด 

แอดวา�ซ์ โปรมเีดีย 

11,600.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1019/2560

ล".24/05/2560

จ้างผลิตงา� Roll Up พร้อม

กระเปาา โครงการเง�ิbากออม

ทรัพย์พู�ทรัพย์

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

1,284.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มวิ�ิเคชั่� จำากัด 

1,284.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1020/2560

ล".24/05/2560



33

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

120 100,000.00   - ตกลงราคา

121 170,000.00 170,000.00 ตกลงราคา

122 73,830.00   - ตกลงราคา

จ้างออกแบบงา�ปรบัปรงุ

พ้ื�ท่ีทำางา� bาายบริหารห�้ี

ภมูิภาค ชั้� 2 อาคาร 2 

ธ�าคารอาคารสงเคราะห์ 

สำา�ักงา�ให5)

บริษัท เจดีย์ อาร์คิเทค

เจอร ์แอ�ด์ คอ�

สตรคัชั่� จำากัด 

100,000.00 บาท

บริษัท เจดีย์ อาร์คิเทค

เจอร ์แอ�ด์ คอ�

สตรคัชั่� จำากัด 

100,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1021/2560

ล".24/05/2560

จ้างเปลี่ย�วัสดุพ้ื�เปน�พ้ื�

กระเบือ้งยาง ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาพุทธ

มณฑล

บริษัท ภค�ิ� จำากัด 

170,000.00 บาท

บริษัท ภค�ิ� จำากัด 

170,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1022/2560

ล".24/05/2560

จ้างปรบัปรุงห้องเตรียมอาหาร 

(ข้างห้องประชุมวิมา�เมฆ) 

ชั้� 3 อาคาร 2 ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สำา�ักงา�

ให5)

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากดั 73,830.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร์ 

จำากัด 73,830.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1023/2560

ล".24/05/2560



34

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

123 119,840.00 119,840.00 ตกลงราคา

124 127,116.00 127,116.00 ตกลงราคา

125   - ตกลงราคา

126 950,000.00 900,000.00 พิเศษ

ซื้อกระดาษความร้อ�สำาหรบั

เครื่องคิว QMS 

บริษัท อิ�ฟิ�ิท 

เทคโ�โลยี 

คอรป์อเรชั่� จำากดั 

119,840.00 บาท

บริษัท อิ�ฟิ�ิท 

เทคโ�โลย ี

คอร์ปอเรชั่� จำากัด 

119,840.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1024/2560

ล".24/05/2560

เช)าเครื่องมัลติฟังก์ชั่�ระบบ

เช)า "ริโก้" รุ)� MP2555SP 

จำา�ว� 1 เครื่อง ประจำาbาาย

บงัคับคดีและห�้ีส)ว�ขาด

บริษัท รโิก ้เซอรว์ิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

127,116.00 บาท

บริษัท รโิก ้เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

127,116.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1025/2560

ล".24/05/2560

จ้างบรกิารเครื่องมัลติฟังก์ชั่

�ระบบเช)า "รโิก้" รุ)� 

MP2555SP จำา�ว� 1 เครื่อง 

ประจำาbาายบงัคับคดีและห�้ี

ส)ว�ขาด

0.35 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.35 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.35 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1026/2560

ล".24/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�ทางสื่อสถา�ี

โทรทัศ�์กองทัพบก ททบ. 5

บริษัท ดรมี ทีม 

เ�็ตเวิร์ค จำากัด 

900,000.00 บาท

บริษัท ดรมี ทีม 

เ�็ตเวิรค์ จำากัด 

900,000.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1027/2560

ล".24/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

127 4,499.35   - ตกลงราคา

128 113,000.00 113,000.00 ตกลงราคา

129 48,150.00   - ตกลงราคา

ซื้อประกั�ภยัภาคสมัครใจ 

(ประเภท 1) ให้กับรถ

จักรยา�ย�ต์ธ�าคาร 

บริษัท ทิพยประกั�ภยั 

จำากัด (มหาช�) 

4,499.35 บาท

บริษัท ทิพยประกั�ภัย 

จำากัด (มหาช�) 

4,499.35 บาท

เปน็บริษัทผูจ้ัด

จำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 1029/2560

ล".24/05/2560

จ้างออกแบบงา�ปรบัปรงุและ

ตกแต)งภายใ� ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาย)อย

เซ็�ทรัลพลาซา 

�ครศรีธรรมราช 

บริษัท สตาร์ ซีวิลล ์

จำากดั 113,000.00 

บาท

บริษัท สตาร์ ซีวิลล ์

จำากัด 113,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1030/2560

ล".24/05/2560

ซื้อสายคล้องคอสสี้มสกรี� 1 

ส ีพร้อมกรอบปิดห�้าปดิหลัง

เพ่ือใส)บตัร ให้กบัส)ว�การ

พ�ักงา� bาายทรพัยากร

บคุคล

บริษัท เปเปอร์เมท 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(สำา�ักงา�ให5)) 

48,150.00 บาท

บริษัท เปเปอร์เมท 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(สำา�ักงา�ให5)) 

48,150.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1031/2560

ล".24/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

130 172,000.00 172,000.00 ตกลงราคา

131 115,560.00 115,560.00 ตกลงราคา

132       42,329.20   - ตกลงราคา

133 545,280.00 545,280.00 พิเศษ

จ้างปรบัปรุงพ้ื�ท่ี เพ่ือรองรบั

การติดต้ัง Digital Corner 

บริเวณท่ีทำาการสาขาสมาร์ท 

ธ�าคารอาคารสงเคราะห์ 

สำา�ักงา�ให5)

บริษัท โชครุ)งเรืองการ

ช)าง จำากัด 

156,000.00 บาท

บริษัท โชครุ)งเรืองการ

ช)าง จำากัด 

156,000.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1032/2560

ล".24/05/2560

บรกิารพ้ื�ท่ีติดต้ังปาาย

โฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคาร สาขาสุขสวัสด์ิ

บริษัท บิ๊กซ ีซูเปอร์

เซ็�เตอร ์จำากัด 

(มหาช�) 115,560.00 

บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์

เซ็�เตอร ์จำากัด 

(มหาช�) 115,560.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1033/2560

ล".24/05/2560

จ้างจัดพิมพ์โปสเตอร์ และ

ใบปลิว ประชาสัมพั�ธ์

โครงการเงิ�bากออมทรัพย์

พู�ทรัพย์

บริษัท ฟูลพอยท์ 

จำากดั 42,329.20 บาท

บริษัท ฟูลพอยท์ 

จำากัด 42,329.20 บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1034/2560

ล".24/05/2560

เช)าอาคารราชพัสดุเพ่ือเปน�

ท่ีทำาการสาขาสรุิ�ทร์และท่ีต้ัง

ศู�ย์วิเคราะห์ส�ิเชื่อ (DEC) 

สรุิ�ทร์

ธ�ารักษ์พ้ื�ท่ีสุริ�ทร ์

545,280.00 บาท

ธ�ารักษ์พ้ื�ท่ีสุริ�ทร ์

545,280.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานท่ีเช่า

จพ.(สจท.) 1035/2560

ล".25/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

134 42,800.00   - ตกลงราคา

135 จ้างจัดทำาเหรีย5ท่ีระลกก 84,000.00   - ตกลงราคา

136 8,000.00   - ตกลงราคา

137 111,790.00 111,790.00 ตกลงราคา

จ้างจัดพิธเีปิด (ผ้าแพรคลุม

ปาาย) อาคารศู�ย์ปãบิัติการ

คอมพิวเตอร ์GH Bank

บริษัท บอลลู� คลับ 

จำากดั (สำา�ักงา�

ให5)) 42,800.00 บาท

บริษัท บอลลู� คลับ 

จำากัด (สำา�ักงา�

ให5)) 42,800.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1036/2560

ล".25/05/2560

คุณจิราภรณ์  พาต)อ 

84,000.00 บาท

คุณจิราภรณ์  พาต)อ 

84,000.00 บาท

เป็นผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1037/2560

ล".25/05/2560

โฆษณาปาายประชาสัมพั�ธ ์

LED สามแยกสำาโรง งา�

มหกรรม "บ้า�ธอส.เอ็ก

โป@หาดให5)"

�ายกเทศม�ตรีเมือง

เขารปูช้าง 8,000.00 

บาท

�ายกเทศม�ตรีเมือง

เขารูปช้าง 8,000.00 

บาท

เปน็ผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1038/2560

ล".26/05/2560

จ้างทำาสือ่โฆษณาพร้อมติดต้ัง 

ประชาสมัพั�ธง์า�มหกรรม 

"บา้�ธอส.เอก็โป@หาดให5)"

บริษัท ไอเดียทูเก็ต

เตอร์ จำากัด 

103,790.00 บาท

บริษัท ไอเดียทูเก็ต

เตอร ์จำากัด 

103,790.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1039/2560

ล".26/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

138 23,112.00   - ตกลงราคา

139 967,500.00 967,500.00 พิเศษ

140     360,000.00     360,000.00 พิเศษ

141 400,000.00 400,000.00 พิเศษ

142 82,256.25   - ตกลงราคา

จ้างผลิตงา�พิมพ์แบ�เ�อร ์

งา�มหกรรมท่ีดิ�เปล)า ครก่งป  

ครก่งราคา

คุณจุไรรตั�์  โชติก

โกวิท 23,112.00 บาท

คุณจุไรรตั�์  โชติก

โกวิท 23,112.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1040/2560

ล".26/05/2560

จ้างบรษัิทให้บริการรักษา

ความสะอาดเพ่ิมเติม จำา�ว� 

3 สาขา สังกัดสำา�ักงา�เขต 3 

พัทยา

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั ไฮคลาส 

อิ�เตอร์เซอร์วิส จำากัด 

967,500.00 บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย ไฮคลาส 

อิ�เตอร์เซอรว์ิส จำากัด 

967,500.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 1041/2560

ล".26/05/2560

เช)าท่ีดิ�เปล)า เพ่ือเปน�ท่ีจอด

รถลกูค้าสาขาพิษณุโลก

�ายทศพร  จิตประไพ

กุลศาล 360,000.00 

บาท

�ายทศพร  จิตประไพ

กุลศาล 360,000.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จพ.(สจท.) 1042/2560

ล".26/05/2560

จ้างผลิตสปอตโฆษณา และ 

Video Presentation ใ�

โครงการ "App Home For 

All" 

บริษัท เอเลีย่� สกิล 

จำากดั 400,000.00 

บาท

บริษัท เอเลีย่� สกิล 

จำากัด 400,000.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีดำาเนิน

งานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1043/2560

ล".26/05/2560

ซื้อกล)องบรรจุเอกสารไม)มbีา

ครอบ (คุรุสภา) 

บริษัท เอส วี แอ�ด์ พี 

คารต้ั์� จำากัด 

82,256.25 บาท

บริษัท เอส วี แอ�ด์ พี 

คารต้ั์� จำากัด 

82,256.25 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1044/2560

ล".26/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

143         4,499.35   - ตกลงราคา

144 22,470.00   - ตกลงราคา

145 14,124.00   - ตกลงราคา

146 300,000.00 189,978.50 ตกลงราคา

147 จ้างพิมพ์แฟามเจาะอ)อ� สีส้ม 158,360.00 158,360.00 ตกลงราคา

ซื้อประกั�ภยัภาคสมัครใจ 

(ประเภท 1) ให้กับรถ

จักรยา�ย�ต์ธ�าคาร 

บริษัท ทิพยประกั�ภยั 

จำากัด (มหาช�) 

4,499.35 บาท

บริษัท ทิพยประกั�ภัย 

จำากัด (มหาช�) 

4,499.35 บาท

เปน็บริษัทผูจ้ัด

จำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 1045/2560

ล".26/05/2560

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มห�ังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ)าย 

(ส)ว�บ5ัชคี)าใช้จ)าย) 

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง จำากัด 

(มหาช�) 22,470.00 

บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง จำากัด 

(มหาช�) 22,470.00 

บาท

เปน็บริษัทท่ีมีค"าม

ชำานาญทางด้านสิ่ง

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1046/2560

ล".26/05/2560

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิ� 

1.)สาขารังสิต 2.)สาขา

ห�องคาย

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริต้ี พริ้�ต้ิง จำากัด 

(มหาช�) 14,124.00 

บาท

บริษัท ไทยบรติิชซี

เคียวรต้ีิ พริ้�ต้ิง จำากัด 

(มหาช�) 14,124.00 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์ตราสารสำาคัญ

ทางการเงนิ

จพ.(สจท.) 1047/2560

ล".26/05/2560

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพั�ธ์

งา� "มหกรรมท่ีดิ�เปล)า ครกง่

ป  ครก่งราคา" 

บริษัท จิ�ดามณี 

จำากัด 189,978.50 

บาท

บริษัท จิ�ดามณี 

จำากัด 189,978.50 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1048/2560

ล".26/05/2560

บริษัท ชัยมั่�คง 

(1995) จำากัด 

158,360.00 บาท

บริษัท ชัยมั�่คง 

(1995) จำากัด 

158,360.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1049/2560

ล".26/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

148 2,168,427.00 2,168,427.00 พิเศษ

149 57,500.00   - ตกลงราคา

150 160,500.00 160,500.00 ตกลงราคา

151 9,041.50   - ตกลงราคา

จ้างจัดทำากระปกุ ธอส.เงิ�

เต็มบา้� (เพ่ิมเติม)

บริษัท แปล� ครีเอ

ชั่�ส ์จำากัด 

2,082,670.00 บาท

บริษัท แปล� ครีเอ

ชั่�ส์ จำากัด 

2,082,670.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1051/2560

ล".29/05/2560

ซื้อเครือ่งปรบัอากาศ พรอ้ม

ติดต้ัง ยี่ห้อ Carrier (ช�ิด

แขว�ใต้bาาเพดา�) ข�าด 

36,000 BTU รุ)� 42TSF036 

เพ่ือใช้งา�ท่ีสาขาย)อยตาก

ร้า�เบสท์คูล 

57,500.00 บาท

ร้า�เบสท์คูล 

57,500.00 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1052/2560

ล".29/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�สื่อโฆษณา

ออ�ไล�์บ�เว็บไซต์บา้�เมือง 

บริษัท �วกิจบา้�เมือง 

จำากัด 160,500.00 

บาท

บริษัท �วกิจบา้�เมือง 

จำากัด 160,500.00 

บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1053/2560

ล".29/05/2560

จ้างซ)อมเครื่องปรับอากาศ

ศู�ย์อาหาร ชั้� 11 อาคาร

จอดรถ ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สำา�ักงา�

ให5) 

บริษัท ส.ผสาร จำากัด 

9,041.50 บาท

บริษัท ส.ผสาร จำากัด 

9,041.50 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1054/2560

ล".29/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

152 53,500.00   - ตกลงราคา

153 200,000.00 160,500.00 ตกลงราคา

154 58,000.00   - ตกลงราคา

ติดต้ังฟิล์มใสกั�ความรอ้�

บรเิวณผ�ังกระจกภายใ�

สาขา ธ�าคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาบ)อวิ�

บริษัท อีเอ็มอี ชลบรุ ี

1991 จำากัด 

53,500.00 บาท

บริษัท อีเอ็มอี ชลบรุี 

1991 จำากัด 

53,500.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1055/2560

ล".29/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�สื่อ�ิตยสาร 

Bangkok Wealth & Biz

บริษัท แบ็งคอก เวลท์ 

แอ�ด์ บซิ จำากัด 

160,500.00 บาท

บริษัท แบ็งคอก เวลท์ 

แอ�ด์ บิซ จำากดั 

160,500.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีดำาเนิน

งานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1056/2560

ล".29/05/2560

จ้างซ)อมแซมงา�ก�ัซกมแ�ว

คา�ด้า�ก�ัสาด ซ)อมแซม

ผ�ังมรีอยแตกรา้ว ทาสีใหม)

ด้า�ห�้าสำา�ักงา� แกไ้ข

ระดับท)อ�้ำาท้ิงดาดฟาาท่ีสูง

กว)าระดับพ้ื�ดาดฟาาทำาให้�้ำา

ขังสะสมบริเวณพ้ื�ดาดฟาา 

ธ�าคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขากา5จ�บุรี

�ายประพั�ธ ์แพงมา 

58,000.00 บาท

�ายประพั�ธ ์แพงมา 

58,000.00 บาท

เปน็ผู้ท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1057/2560

ล".29/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

155 80,892.00   - ตกลงราคา

156   - ตกลงราคา

157 3,477.50   - ตกลงราคา

158 8,827.50   - ตกลงราคา

เช)าเครื่องมัลติฟังก์ชั่� "ริโก้" 

รุ)� MP2501SP จำา�ว� 1 

เครื่อง ประจำาสาขาย)อยเพิรล์ 

แบงค์ค็อก

บริษัท รโิก ้เซอรว์ิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

80,892.00 บาท

บริษัท รโิก ้เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

80,892.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1058/2560

ล".29/05/2560

จ้างบรกิารเครื่องมัลติฟังก์ชั�่ 

"ริโก้" รุ)� MP2501SP จำา�ว

� 1 เครือ่ง ประจำาสาขาย)อย

เพิร์ล แบงค์ค็อก

0.37 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.37 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.37 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1059/2560

ล".29/05/2560

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบปะห�้า

มัดธ�บัตร 

บริษัท จู� พับลชิชิ่ง 

จำากดั 3,477.50 บาท

บริษัท จู� พับลชิชิ่ง 

จำากัด 3,477.50 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1060/2560

ล".29/05/2560

ซื้อ DRUM เครือ่งโทรสารยีห้่อ 

Brother รุ)� DR2255 เพ่ือใช้

งา�ท่ีbาายธรุกรรมการเงิ�

บริษัท ไทยโอเอ บสิซิ

เ�ส จำากดั 8,827.50 

บาท

บริษัท ไทยโอเอ บสิซิ

เ�ส จำากัด 8,827.50 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1061/2560

ล".29/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

159 จ้างพิมพ์แผ)�รอง�ำาเส�องา� 188,320.00 188,320.00 ตกลงราคา

160 120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา

161 42,800.00   - ตกลงราคา

162 7,500.00   - ตกลงราคา

บริษัท ชัยมั่�คง 

(1995) จำากัด 

188,320.00 บาท

บริษัท ชัยมั�่คง 

(1995) จำากัด 

188,320.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1062/2560

ล".29/05/2560

จ้างโฆษณาประชาสัมพั�ธ์

ธ�าคารฯ ผ)า�รายการวิทยุ "มุ

มเศรษฐกิจ" ผ)า�ทาง

คลื่�วิทยุ AM 1107 และคลื่�

ความถี่วิทยุ FM 101.25

ห้างหุ้�ส)ว�สามั5ต้�

กล้า 120,000.00 บาท

ห้างหุ้�ส)ว�สามั5ต้�

กล้า 120,000.00 บาท

เปน็ผู้ท่ีดำาเนินงาน

ด้านสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1063/2560

ล".29/05/2560

จ้างพิมพ์ห�ังสือคู)มือรายการ

ทรัพย์งา�มหกรรมบา้�

ธ�าคาร 60 จ.�ครราชสมีา

บริษัท บพิธการพิมพ์ 

จำากดั 42,800.00 บาท

บริษัท บพิธการพิมพ์ 

จำากัด 42,800.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมคี"าม

ชำานาญทางด้านสิง่

พิมพ์

จพ.(สจท.) 1064/2560

ล".29/05/2560

ซื้อเครือ่งเจาะ คารล์ 120 รหัส 

2060070 ให้กบัส)ว�จัดหา

ระบบเทคโ�โลยีสารส�เทศ 

และการสื่อสาร

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาช�) 7,500.00 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาช�) 7,500.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1066/2560

ล".30/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

163 29,104.00   - ตกลงราคา

164 152,400.00 152,400.00 ตกลงราคา

165 30,013.50   - ตกลงราคา

จ้างทำาสต๊ิกเกอร์ Wrap ลิฟท์

ภายใ�สำา�ักงา�ให5)

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

29,104.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิว�ิเคชั่� จำากัด 

29,104.00 บาท

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1067/2560

ล".30/05/2560

ซื้อจา� ชาม และช้อ�เมลา

ม�ี พรอ้มพิมพ์ลายโลโกพั้�ธ

กิจ

บริษัท ศรไีทยมารเ์กต็

ต้ิง จำากัด (มหาช�) 

152,400.00 บาท

บริษัท ศรไีทยมาร์เก็ต

ต้ิง จำากัด (มหาช�) 

152,400.00 บาท

เปน็ผู้ผลิตและจัด

จำาหน่า#โด#ตรง

จพ.(สจท.) 1068/2560

ล".30/05/2560

ซื้อโซฟา 1 ท่ี�่ัง ขาสแต�เลส 

บุห�ังพียู สีดำา จำา�ว� 2 ตัว 

และโซฟา 2 ท่ี�่ัง ขาแสต�เล

สบุห�ังพียู สดีำา จำา�ว� 2 ตัว 

ให้กบัผู้อำา�วยการbาายสาขา

ภาคเห�ือ และbาายสาขาภาค

ตะวั�ออกและภาคกลาง

บริษัท เพอร์เฟนคท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์�ิเจอร ์

จำากดั 30,013.50 บาท

บริษัท เพอร์เฟนคท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์�ิเจอร์ 

จำากัด 30,013.50 บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1069/2560

ล".30/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

166 6,750.00   - ตกลงราคา

167 119,026.80 119,026.80 ตกลงราคา

168   - ตกลงราคา

ซื้อกระดา�ไวท์บอร์ดแม)เหลก็

โอเอ มีลอ้ 1 ห�้า 90x150 

ซม.ฟูจิ รหัส 7011080 เพ่ือให้

ศู�ยบ์รกิารสิ�เชื่อ�ครหลวง 

(ศู�ย์ PSC) 

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาช�) 6,750.00 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จำากัด 

(มหาช�) 6,750.00 

บาท

คปณสมบติัตรงตามท่ี

ต้องการ

จพ.(สจท.) 1071/2560

ล".30/05/2560

เช)าเครื่องมัลติฟังก์ชั่�ระบบ

เช)า "ริโก้" รุ)� MPC2004SP 

จำา�ว� 1 เครื่อง ประจำาสาขา

ย)อยเซ็�ทรลัพลาซา 

�ครศรีธรรมราช

บริษัท รโิก ้เซอรว์ิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

119,026.80 บาท

บริษัท รโิก ้เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จำากัด 

119,026.80 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1072/2560

ล".30/05/2560

จ้างบรกิารเครื่องมัลติฟังก์ชั่

�ระบบเช)า "รโิก้" รุ)� 

MPC2004SP จำา�ว� 1 

เครื่อง ประจำาสาขาย)อยเซ็�

ทรัลพลาซา �ครศรีธรรมราช

0.37 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.37 บาท/แผ)�

บริษัท รโิก ้

(ประเทศไทย) จำากัด 

0.37 บาท/แผ)�

ผา่นการพิจารณา

จากผูใ้ช้งาน

จพ.(สจท.) 1073/2560

ล".30/05/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง

สรุปผลการดำาเนนนการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560

วันท่ี 2 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2560

ลำาดับ
ท่ี

วงเงนนท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วนธีซ้ือหรือ
จ้าง

 รายชือ่ผู้เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ไดรั้บการคดัเลอืก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตผุลท่ีคดัเลอืก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

169 458,740.00 458,740.00 พิเศษ

170 180,000.00 173,875.00 ตกลงราคา

จ้างจัดหาพ้ื�ท่ีจัดงา� 

"มหกรรมบา้�ธอส.เอ็กซ์

โป@หาดให5)"

บริษัท เซ็�ทรลัพัฒ�า 

จำากัด (มหาช�) 

365,940.00 บาท

บริษัท เซ็�ทรลัพัฒ�า 

จำากัด (มหาช�) 

365,940.00 บาท

เป็นบรษัิทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1074/2560

ล".30/05/2560

จ้างทำาเข็มกลัดวิมา�เมฆ (สี

ทอง)

บริษัท แพร�ด้า จิวเวล

รี่ จำากดั (มหาช�) 

173,875.00 บาท 

บริษัท แพร�ด้า จิวเวล

รี่ จำากัด (มหาช�) 

173,875.00 บาท 

เปน็บริษัทท่ีมี

ประสบการณ์และ

ค"ามชำานาญ

จพ.(สจท.) 1075/2560

ล".31/05/2560
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