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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

1          11,000.00  - ตกลงราคา

2            9,095.00  - ตกลงราคา

3          19,991.88  - ตกลงราคา

4            3,103.00  - ตกลงราคา

5               187.25  - ตกลงราคา

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

จา้งเหมาบริการกำาจดดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง ประจำา
สาขาสำาโรง 

บริษดท บด๊ค บี กอน จำากดด 
11,000.00 บาท

บริษดท บด๊ค บี กอน จำากดด 
11,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 487/2560
ลว.1/03/2560

จ้างพิมพซ์องหน้าต่างเหลือง 
สาขาปลวกแดง 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 9,095.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 9,095.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 488/2560
ลว.1/03/2560

ซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชำดก 
จำานวน 2 ตู้ และตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 ชำด้นบานเปิด จำานวน 2 ตู้ 
รวม 4 ตู้ ให้กดบศููนย์วิเคราะห์สิน
เชำื่อ (Data Entry : DE) 
สมุทรสาคร 

บริษดท บางกอกลดกก้ีเซฟ 
จำากดด 19,991.88 บาท

บริษดท บางกอกลดกก้ีเซฟ 
จำากดด 19,991.88 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 489/2560
ลว.1/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อมโครง 
และกระเปาา โครงการบ้าน ธอส. 
เพื่อสานรดก ปี 2560 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.      
คอมมิวนิเคชำดน่ จำากดด

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 490/2560
ลว.1/03/2560

จ้างพิมพเ์ชำ็คกระแสรายวดน ชำนิด 
20 ฉบดบ สาขาระยอง 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
187.25 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
187.25 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 491/2560
ลว.2/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

6          14,850.00  - ตกลงราคา

7            5,125.30  - ตกลงราคา

8     7,000,000.00     7,000,000.00 พิเศูษ

9            1,284.00  - ตกลงราคา

10            2,889.00  - ตกลงราคา

11            1,284.00  - ตกลงราคา

ซือ้ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด LK-1 สี
ครีม / SURE   เพื่อใชำง้านที่สาขา
ตรดง (งานบริหารหนี้สาขา) 

ห้างหุ้นส่วนจำากดด   บ๊ิก
โฮมเฟอร์นิเจอร์ พาร์คม
อลล์ 14,850.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำากดด   บ๊ิก
โฮมเฟอร์นิเจอร์ พาร์คม
อลล์ 14,850.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 492/2560
ลว.2/03/2560

จ้างพิมพก์ระดาษหดวจดหมาย 
สาขาย่อยบ้านโป่ง 

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
5,125.30 บาท

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
5,125.30 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 493/2560
ลว.2/03/2560

จา้งบริการจดดเก็บเอกสารและ
บริการรดบ-ส่งเอกสารของ
ธนาคารฯ 

บริษดท ทรดพย์ศูรีไทย จำากดด 
(มหาชำน) 7,000,000.00 
บาท

บริษดท ทรดพย์ศูรีไทย จำากดด 
(มหาชำน) 7,000,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 494/2560
ลว.2/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อม
กระเปาา โครงการสินเชำือ่ที่อยู่อาศูดย
เพื่อข้าราชำการครู ปี 2560 

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
1,284.00 บาท

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
1,284.00 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 495/2560
ลว.2/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อม
กระเปาา โครงการบ้าน ธอส. เพื่อ
ข้าราชำการ ปี 2560 

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
2,889.00 บาท

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
2,889.00 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 496/2560
ลว.3/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อม
กระเปาา โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้
สูงอายุ 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 497/2560
ลว.3/03/2560



3

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

12        230,000.00        207,100.64 พิเศูษ

13        950,000.00        930,000.00 พิเศูษ

14     1,740,362.00     1,740,362.00 พิเศูษ

15        412,920.00        412,920.00 พิเศูษ

ซือ้ประกดนภดยเครือ่งอุปกรณ์อิเล็ค
โทรนิค (สำาหรดบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ประจำาศููนย์
คอมพิวเตอร์สำารอง) ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
207,100.64 บาท

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
207,100.64 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 498/2560
ลว.3/03/2560

จ้างโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
โครงการ Money 360 Expo 2017 

บริษดท เวิล์ด บิสสิเนส บร
อดคาสท์ จำากดด 
930,000.00 บาท

บริษดท เวิล์ด บิสสิเนส บร
อดคาสท์ จำากดด 
930,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 499/2560
ลว.3/03/2560

เชำ่าอาคารราชำพดสดุเพื่อใชำเ้ป็น
ที่ทำาการสาขาสุรินทรแ์ละทีต่ด้งศููนย์
วิเคราะห์สินเชำือ่ (DE) 
นครราชำสีมา (สุรินทร)์ 

สำานดกงานธนารดกษ์พื้นที่
สุรินทร์ 1,140,372.00 
บาท

สำานดกงานธนารดกษ์พื้นที่
สุรินทร์ 1,140,372.00 
บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจดดหา
สถานที่เชำา่

จพ.(สจท.) 500/2560
ลว.3/03/2560

เชำา่รถยนต์ ย่ีห้อ TOYOTA NEW 
COROLLA ALTIS SO EXCITED 
1.6 G เกียร์ออโต้ จำานวน 1 คดน 

บริษดท ที.เค.วาย.ลิสซิ่ง 
จำากดด 412,920.00 บาท

บริษดท ที.เค.วาย.ลิสซิง่ 
จำากดด 412,920.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 501/2560
ลว.6/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

16     1,800,000.00     1,800,000.00 พิเศูษ

17     3,264,000.00     2,891,000.00 พิเศูษ เสนอราคาต่ำาสุด

18          67,089.00  - ตกลงราคา

จ้างจดดทำากระปุก ธอส.เงนิเต็ม
บ้าน 

บริษดท แปลน ครีเอชำด่นส์ 
จำากดด 1,770,000.00 บาท

บริษดท แปลน ครีเอชำด่นส์ 
จำากดด 1,770,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 502/2560
ลว.6/03/2560

จ้างเหมาปรดบปรุงและตกแต่งภาย
ในธนาคารฯ สาขาย่อยเซน็ทรดล
พลาซา อุดรธานี 

1.) บรษิดท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ
เท็ม จำากดด 2,880,000.00 
บาท      2.) ห้างหุ้นส่วน
จำากดด สือเจริญ แอนด์ 
พี.โปรดดกส์ 2,888,000.00 
บาท                              
3.) บรษิดท โชำครุง่เรืองการ
ชำา่ง จำากดด 2,891,000.00 
บาท

บริษดท เซา๊ท์เทอร์น ซิส
เท็ม จำากดด 2,850,000.00 
บาท

จพ.(สจท.) 503/2560
ลว.6/03/2560

จา้งบริการอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์
ซฟีู้ด และเครื่องด่ืม พร้อมค่า
บริการ ให้แก่ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ฝ่่ายบริหาร
โครงการสารสนเทศู

โรงแรมพลาซา่ แอทธนิี 
67,089.00 บาท

โรงแรมพลาซา่ แอทธินี 
67,089.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
ฝ่่ายบริหารโครงการ
สารสนเทศู

จพ.(สจท.) 504/2560
ลว.6/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

19          73,498.50  - ตกลงราคา

20        106,000.00        106,000.00 ตกลงราคา

21        177,377.74        177,377.74 ตกลงราคา

ซือ้เครื่องชำงกาแฟ ย่ีห้อ Jura E8 
รุ่น Piano Black จำานวน 1 เครื่อง 
เครื่องบดเมล็ดกาแฟ ย่ีห้อ 
Ascaso รุ่น I-1T จำานวน 1 เครื่อง 
เพื่อใชำ้งานประจำาชำด้นผู้บริหาร
ระดดบสูงของธนาคารฯ (อาคาร 2 
ชำดน้ 6)

บริษดท บอนกาแฟ 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
73,498.50 บาท

บริษดท บอนกาแฟ 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
73,498.50 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 505/2560
ลว.6/03/2560

จ้างทำาป้ายแสดงชำดน้และข้อมูลชำือ่
ฝ่่ายต่าง ๆ พร้อมติดตด้งบริเวณ
อาคาร 1 และ อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สำานดกงานใหญ่ 

บริษดท โมบิล ไซน์ 
เซน็เตอร์ จำากดด 
106,000.00 บาท

บริษดท โมบิล ไซน์ 
เซน็เตอร์ จำากดด 
106,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 506/2560
ลว.6/03/2560

จ้างเหมาจดดหาพื้นที่เพื่อออกบูธ
งานมหกรรมบ้านธนาคาร 60 ฟิว
เจอรป์าร์ค รดงสิต จดงหวดดปทุมธานี 

บริษดท พอทูลาก้า อะเลิท 
จำากดด 177,377.74 บาท

บริษดท พอทูลาก้า อะเลิท 
จำากดด 177,377.74 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 507/2560
ลว.6/03/2560



6

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

22        219,000.00        173,233.00 ตกลงราคา เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

23        142,000.00        140,598.00 ตกลงราคา เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

24          42,000.00  - ตกลงราคา

จ้างจดดพมิพ์แผ่นพดบ และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธ์โครงการสินเชำื่อที่
อยู่อาศูดยข้าราชำการ ปี 2560 

1.) บริษดท ฟูลพอยท์ 
จำากดด 152,213.92 บาท 
2.) ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
156,220.00 บาท        3.) 
บริษดท มี พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
164,277.10 บาท 4.) 
บริษดท พีทู ดีไซน์ 
173,233.00 บาท 

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
152,213.92 บาท

จพ.(สจท.) 508/2560
ลว.6/03/2560

จ้างจดดพมิพ์แผ่นพดบ และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธ์โครงการบ้าน 
ธอส.เพือ่ผู้สูงอายุปี 2560 

1.)ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,465.00 บาท        2.) 
บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
119,278.25 บาท 3.) 
บริษดท พีทู ดีไซน์ 
131,503.00 บาท        4.) 
บริษดท เพอรเ์ฟค พลดส 
140,598.00 บาท

ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,465.00 บาท

จพ.(สจท.) 509/2560
ลว.6/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.เพื่อผู้สูงอายุปี 2560 

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 510/2560
ลว.6/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

25          70,620.00  - ตกลงราคา

26          42,000.00  - ตกลงราคา

27          42,000.00  - ตกลงราคา

28        187,000.00        141,026.00 ตกลงราคา เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

29          34,587.00  - กรณีพิเศูษ

จ้างพิมพแ์บบฟอร์มใบสำาคดญการ
บดนทกกบดญชำ ีGL 

บริษดท จูน พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
70,620.00 บาท

บริษดท จูน พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
70,620.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 511/2560
ลว.6/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.เพื่อข้าราชำการ ปี 2560 

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 512/2560
ลว.6/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.เพื่อข้าราชำการคร ูปี 2560 

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 513/2560
ลว.6/03/2560

จ้างจดดพมิพ์แผ่นพดบ และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธ์ โครงการบ้าน 
ธอส.เพือ่สานรดกปี 2560 

1.) ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,786.00 บาท        2.) 
บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
119,640.98 บาท 3.) 
บริษดท พีทู ดีไซน์ 
131,909.60 บาท     4.)บ
ริษดท เพอร์เฟค พลดส 
141,026.00 บาท

ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,786.00 บาท

จพ.(สจท.) 514/2560
ลว.6/03/2560

ซือ้เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวดสดุ
ของใชำ้สิ้นเปลือง 

องค์การค้าของสกสค. 
34,587.00 บาท

องค์การค้าของสกสค. 
34,587.00 บาท

เป็นการสนดบสนุนส่วน
ราชำการ

จพ.(สจท.) 515/2560
ลว.6/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

30          42,000.00  - ตกลงราคา

31        115,560.00        115,560.00 ตกลงราคา

32        184,000.00        140,598.00 ตกลงราคา เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

33        240,000.00        240,000.00 พิเศูษ

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.เพื่อสานรดกปี 2560 

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

บริษดท เอเลี่ยน สกิล 
จำากดด 40,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 516/2560
ลว.6/03/2560

ซื้อแฟ้มสดนกว้าง ขนาด 3 นิ้ว บริษดท ชำดยมด่นคง (1995) 
จำากดด 115,560.00 บาท

บริษดท ชำดยมด่นคง (1995) 
จำากดด 115,560.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 517/2560
ลว.6/03/2560

จ้างจดดพมิพ์แผ่นพดบ และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธ์โครงการสินเชำื่อที่
อยู่อาศูดยข้าราชำการครู ปี 2560 

1.) ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,465.00 บาท        2.) 
บริษดท มี พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
115,180.15บาท 3.) 
บริษดท พีทู ดีไซน์ 131,503 
บาท              4.) บริษดท 
เพอร์เฟค พลดส 
140,598.00 บาท

ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
106,465.00 บาท

จพ.(สจท.) 518/2560
ลว.6/03/2560

จ้างรื้อถอนอาคารทรดพย์สินรอการ
ขายของธนาคาร

บริษดท โปรวิชำดน่ประเมิน
ราคา จำากดด 240,000.00 
บาท

บริษดท โปรวิชำดน่ประเมิน
ราคา จำากดด 240,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 519/2560
ลว.6/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

34        219,864.00        219,864.00 พิเศูษ

35        312,440.00        312,440.00 พิเศูษ

36        260,000.00        260,000.00 พิเศูษ เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

37          16,306.80  - ตกลงราคา

จ้างซอ่มบำารุงรดกษาเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้าสำารอง อาคาร 1 และอาคาร 
2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ ่

บริษดท คดมมิ่นส์ ดีเคเอส
เอชำ (ประเทศูไทย) จำากดด 
219,864.00 บาท

บริษดท คดมมิ่นส์ ดีเคเอส
เอชำ (ประเทศูไทย) จำากดด 
219,864.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 520/2560
ลว.6/03/2560

จา้งซ่อมแซมป้ายด้านหน้าอาคาร
สำานดกงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาเพชำรบุรี

บริษดท โมบิล ไซน์ 
เซ็นเตอร์ จำากดด 
312,440.00 บาท

บริษดท โมบิล ไซน์ 
เซน็เตอร์ จำากดด 
312,440.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 521/2560
ลว.6/03/2560

จ้างปรดบปรุงพื้นที่ห้องทดสอบตาม
โครงการ EOSL ชำดน้ 16 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ่

1.)บรษิดท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ
เท็ม จำากดด 255,323.40 
บาท 2.)ห้างหุ้นส่วนจำากดด 
สือเจริญ แอนด์ พี.โป
รดดกส์ 259,175.40 บาท 

บริษดท เซา๊ท์เทอร์น ซิส
เท็ม จำากดด 245,000.00 
บาท

จพ.(สจท.) 522/2560
ลว.6/03/2560

ซือ้หมกกพิมพ์ ย่ีห้อ ริโก้ รุ่น 
SP201HS เพือ่ใชำง้านที่ฝ่่ายลูกค้า
สดมพดนธ์

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 16,306.80 บาท

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 16,306.80 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 523/2560
ลว.7/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

38            3,381.20  - ตกลงราคา

39          98,900.64  - ตกลงราคา

40          28,355.00  - ตกลงราคา

41          21,667.50  - ตกลงราคา

ซือ้เข็มเจาะ 6 มม. UCHIDA 
จำานวน 2 อดน และจดดซือ้แผ่นรอง
เข็มเจาะ UCHIDA จำานวน 10 อดน 
เพื่อใชำ้งานที่ฝ่่ายการบดญชำี

บริษดท ครีเอตุส คอร์โป
เรชำดน่ จำากดด 3,381.20 
บาท

บริษดท ครเีอตุส คอร์โป
เรชำดน่ จำากดด 3,381.20 
บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 524/2560
ลว.7/03/2560

ซือ้ตู้เซฟนิรภดย จำานวน 2 ตู้ และตู้
เก็บเอกสาร จำานวน 11 ตู้ ให้สาขา
ย่อยเซน็ทรดลพลาซา 
นครศูรีธรรมราชำ

บริษดท บางกอกลดกก้ีเซฟ 
จำากดด 98,900.64 บาท

บริษดท บางกอกลดกก้ีเซฟ 
จำากดด 98,900.64 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 525/2560
ลว.7/03/2560

จา้งพิมพ์แบบฟอร์มใบเสรจ็รดบเงิน
ชำำาระหนี้เงินกู้ ตดดผ่านธนาคาร
พาณิชำย์ 

บริษดท คอมฟอร์ม จำากดด 
28,355.00 บาท

บริษดท คอมฟอรม์ จำากดด 
28,355.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 526/2560
ลว.8/03/2560

ซือ้ม่านปรดบแสงพรอ้มติดตด้ง 
บริเวณห้องทำางานรองกรรมการผู้
จดดการ ชำดน้ 10 อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สำานดกงานใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำากดด         รุ่ง
สวดสด์ิ การชำ่าง 54 
21,667.50 บาท 

ห้างหุน้ส่วนจำากดด รุ่ง
สวดสด์ิ การชำ่าง 54 
21,667.50 บาท 

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 527/2560
ลว.8/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

42          17,013.00  - ตกลงราคา

43          35,310.00   - ตกลงราคา

44            7,348.00   - ตกลงราคา

ซือ้ DRUM DR-2355 จำานวน 3 
ชำดุ และจดดซื้อตลดบหมกก 
BROTHER TN2380 จำานวน 6 
ตลดบ เพื่อใชำ้งานที่ส่วนวางแผน
กลยุทธ์ลูกค้าสดมพดนธ ์ฝ่่ายลูกค้า
สดมพดนธ์

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 17,013.00 บาท

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 17,013.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 528/2560
ลว.8/03/2560

ซือ้หมกกพิมพ์ ย่ีห้อ Ricoh รุ่น 
SP3500XS เพือ่ใชำง้านที่ส่วน
วางแผนกลยุทธล์ูกค้าสดมพดนธ์ 
ฝ่่ายลูกค้าสดมพดนธ์

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 35,310.00 บาท

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 35,310.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 529/2560
ลว.8/03/2560

ซือ้เครื่องคำานวณเลขไฟฟ้าแบบมี
จอภาพและกระดาษ ขนาด 14 
หลดก จำานวน 2 เครื่อง และเครื่อง
คำานวณเลขแบบไม่มีกระดาษ 
ขนาด 14 หลดก จำานวน 4 เครื่อง 
ให้กดบสาขาย่อยเซน็ทรดลพลาซา 
นครศูรีธรรมราชำ

บริษดท นามทอง จำากดด 
7,348.00 บาท

บริษดท นามทอง จำากดด 
7,348.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 530/2560
ลว.8/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

45          16,264.00   - ตกลงราคา

46            2,568.00   - ตกลงราคา

47          11,400.00   - ตกลงราคา

48        164,983.30        164,983.30 ตกลงราคา

49          92,448.00   - ตกลงราคา

ซือ้เครื่องบดนทกกเวลา ย่ีห้อ 
AMANO รุ่น EX-3500  ให้กดบ
สาขาย่อยเซน็ทรดลพลาซา 
นครศูรีธรรมราชำ

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00 
บาท

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00 
บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 531/2560
ลว.8/03/2560

จ้างพิมพแ์คชำเชำยีร์เชำค็ สาขาชำมุพร 
บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
2,568.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
2,568.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 532/2560
ลว.8/03/2560

ซื้อตู้เอกสาร 2 ลิ้นชำดก มือฝ่ัง รุ่น F-
12 สีเทาสลดบ  เพื่อใชำ้งานที่สาขา
พิษณุโลก (งานบริหารหนี้สาขา)

บริษดท ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ 
มอลล์ จำากดด 11,400.00 
บาท

บริษดท ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ 
มอลล์ จำากดด 11,400.00 
บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 533/2560
ลว.8/03/2560

ซื้อวดสดุ / อุปกรณ์ 
บริษดท เอส แอนด์ เอส เจอ
เนอรดล จำากดด 164,983.30 
บาท

บริษดท เอส แอนด์ เอส เจอ
เนอรดล จำากดด 164,983.30 
บาท

เป็นผู้แทนจำาหน่ายและ
คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 538/2560
ลว.8/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP2501SP จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาชำด้น 6 อาคาร 2 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
92,448.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
92,448.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 539/2560
ลว.8/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

50   - ตกลงราคา

51 จ้างพิมพ์นามบดตร          29,640.00   - ตกลงราคา

52 จ้างพิมพ์นามบดตร          25,740.00   - ตกลงราคา

53        177,620.00        177,620.00 ตกลงราคา

54   - ตกลงราคา

55          42,997.77   - ตกลงราคา

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP2501SP 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาชำดน้ 6 
อาคาร 2 

 0.37 บาท/แผ่น บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 540/2560
ลว.8/03/2560

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
29,640.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
29,640.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 541/2560
ลว.8/03/2560

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
25,740.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
25,740.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 542/2560
ลว.8/03/2560

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 
แกรม ย่ีห้อ Double A

บริษดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำดน่เนอรี่ จำากดด 
177,620.00 บาท

บริษดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำด่นเนอรี่ จำากดด 
177,620.00 บาท

เป็นบรษิดทผู้ผลิตและผู้
จดดจำาหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 543/2560
ลว.9/03/2560

เชำา่เครื่องถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ซรี็
อกซ ์  0.56 บาท/แผ่น 

บริษดท ฟูจ ิซรี็อกซ์ 
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.56 
บาท/แผ่น

บริษดท ฟูจ ิซรี็อกซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.56 
บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 545/2560
ลว.9/03/2560

ซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
เวชำภดณฑ์ วดสดุสิ้นเปลืองและยา
รดกษาโรค 

บริษดท เอ็ม.ดี. (2013) 
จำากดด 42,997.77 บาท

บริษดท เอ็ม.ดี. (2013) 
จำากดด 42,997.77 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 546/2560
ลว.9/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

56     6,421,500.00     2,971,223.50 พิเศูษ

57     1,600,000.00     1,540,800.00 พิเศูษ

58        260,000.00        256,800.00 พิเศูษ

59          70,000.00   - ตกลงราคา

60          44,405.00   - ตกลงราคา

ซื้อเก้าอ้ีสำานดกงานและรวมค่า
ขนส่ง ให้กดบฝ่่าย/สาขาต่าง ๆ 

บริษดท บริสโตล 
เฟอรน์ิเจอร์ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 2,971,223.50 บาท

บริษดท บริสโตล 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 2,971,223.50 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 547/2560
ลว.9/03/2560

จ้างโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ในรูปแบบสารคดีสด้น 

บริษดท จดนทร์ 29 จำากดด  
1,540,800.00 บาท

บริษดท จดนทร์ 29 จำากดด  
1,540,800.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 548/2560
ลว.9/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อโฆษณา
ออนไลนบ์นเว็บไซต์ 

บริษดท วรุณนดนท์ มีเดีย 
จำากดด 256,800.00 บาท

บริษดท วรุณนดนท์ มีเดีย 
จำากดด 256,800.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 549/2560
ลว.9/03/2560

จ้างแปลรายงานของผู้สอบบดญชำี
และงบการเงินประจำาปี 2559

บริษดท ดีลอยท์ ทู้ชำ โธมดทสุ 
ไชำยยศู สอบบดญชำี จำากดด 
70,000.00 บาท

บริษดท ดีลอยท์ ทู้ชำ โธมดทสุ 
ไชำยยศู สอบบดญชำ ีจำากดด 
70,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 550/2560
ลว.9/03/2560

ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ย่ีหอ้ 
Double A 

บริษดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำดน่เนอรี่ จำากดด
 44,405.00 บาท

บริษดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำด่นเนอรี่ จำากดด
 44,405.00 บาท

เป็นบรษิดทผู้ผลิตและผู้
จดดจำาหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 551/2560
ลว.13/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

61        170,000.00        120,500.00 ตกลงราคา

62            9,700.00   - ตกลงราคา

ซื้อเครื่องนดบธนบดตรแบบตด้งโต๊ะ 
ย่ีหอ้ SEETECH รุ่น ST-150 
จำานวน 1 เครื่อง เครื่องนดบธนบดตร
แบบตด้งพื้น ย่ีห้อ TRANS-WORLD 
รุ่น TW-600A จำานวน 1 เครื่อง 
และเครื่องมดดธนบดตร ย่ีห้อ YULIM 
รุ่น YL-203S จำานวน 1 เครื่อง รวม 
3 เครื่อง ให้กดบสาขาย่อยเซน็ทรดล
พลาซา นครศูรีธรรมราชำ

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 120,500.00 บาท

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 120,500.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 552/2560
ลว.13/03/2560

ซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชำดก จำานวน 1 ตู้ 
และสด่งซื้อตู้เอกสาร 2 บานเปิด 
จำานวน 1 ตู้ เพื่อใชำง้านที่สาขา
ขอนแก่น (งานบริหารหนี้สาขา)

บริษดท บุญมาครอง จำากดด 
9,700.00 บาท

บริษดท บุญมาครอง จำากดด 
9,700.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 553/2560
ลว.13/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

63          29,780.00   - ตกลงราคา

64          30,890.90   - ตกลงราคา

65            2,568.00   - ตกลงราคา

66          11,900.00   - ตกลงราคา

67     1,850,000.00     1,800,000.00 พิเศูษ

ซื้อโทรทดศูน์สี LM6200. ATM 
จำานวน 1 เครื่อง และสด่งซือ้เครื่อง
ทำาน้ำาร้อน-น้ำาเย็น VT-66L จำานวน 
1 เครื่อง เพือ่ใชำง้านที่สาขา
ขอนแก่น (งานบริหารหนี้สาขา)

บริษดท ขอนแก่น เอสอาร์ 
โฮมเซ็นเตอร ์2003 จำากดด
 29,780.00 บาท

บริษดท ขอนแก่น เอสอาร์ 
โฮมเซ็นเตอร์ 2003 จำากดด
 29,780.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 554/2560
ลว.13/03/2560

จา้งผลิตงานพิมพ์แบนเนอร์ งาน
ประมูลขายทรดพย์สินธนาคารฯ 
ครด้งที่ 1/2560 

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
30,890.90 บาท

คุณจไุรรดตน์  โชำติกโกวิท 
30,890.90 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 555/2560
ลว.13/03/2560

จ้างพิมพแ์คชำเชำยีร์เชำค็ สาขา
พหลโยธนิ 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
2,568.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
2,568.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 556/2560
ลว.13/03/2560

ซือ้เครื่องโทรสาร EPSON L655 
เพื่อใชำ้งานที่สาขาพษิณุโลก (งาน
บริหารหนี้สาขา) 

ร้านไอที สมาร์ท เซอร์วิส 
11,900.00 บาท

ร้านไอที สมารท์ เซอร์วิส 
11,900.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 557/2560
ลว.13/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทดศูน์รายการ 
"คนหลดงข่าว" 

บริษดท มาร์คอม ลิงค์ 
จำากดด 1,800,000.00 บาท

บริษดท มาร์คอม ลิงค์ 
จำากดด 1,800,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 558/2560
ลว.13/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

68     3,600,000.00     3,517,000.00 พิเศูษ

69     1,504,800.00     1,504,800.00 พิเศูษ

70     7,500,000.00     7,500,000.00 พิเศูษ

71          35,345.31   - ตกลงราคา

72          67,200.00   - ตกลงราคา

73     1,400,000.00     1,350,000.00 พิเศูษ

จ้างโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อออนไลน์

บริษดท เดอะ  แพลตฟอร์ม 
จำากดด 3,517,000.00 บาท

บริษดท เดอะ  แพลตฟอร์ม 
จำากดด 3,517,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 559/2560
ลว.13/03/2560

เชำา่อาคารพาณิชำย์ 3 ชำดน้ จำานวน 1 
คูหา ระยะเวลา

นางวิศูดลย์ศูยา มณีประวดติ 
1,504,800.00 บาท

นางวิศูดลย์ศูยา มณีประวดติ 
1,504,800.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจดดหา
สถานที่เชำา่

จพ.(สจท.) 560/2560
ลว.13/03/2560

จา้งบริการรดบ-ส่งเอกสารและ
พดสดุภดณฑ์ ปี 2560 (ฝ่่าย
สภก.,สภน.,สภอ.,สภต.) 

บริษดท ธดนวาดี 
ทรานสปอร์ต จำากดด 
7,500,000.00 บาท

บริษดท ธดนวาดี 
ทรานสปอรต์ จำากดด 
7,500,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 561/2560
ลว.13/03/2560

ซือ้ประกดนภดย พ.ร.บ.(ภาคบดงคดบ) 
ประกดนภดยรถยนต์(ภาคสมดครใจ) 
รถยนต์ของธนาคารฯ 

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
35,345.31 บาท

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
35,345.31 บาท

เป็นบรษิดทผู้จดดจำาหน่าย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 562/2560
ลว.14/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านหนดงสือพิมพ์แนว
หน้า 

บริษดท หนดงสือพิมพ์แนว
หน้า จำากดด 67,200.00 
บาท

บริษดท หนดงสือพิมพ์แนว
หน้า จำากดด 67,200.00 
บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 563/2560
ลว.14/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อโทรทดศูน์และสื่อ
ออนไลน ์

บริษดท ดอกเตอร์วาไรต้ี 
จำากดด 1,350,000.00 บาท

บริษดท ดอกเตอร์วาไรต้ี 
จำากดด 1,350,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 564/2560
ลว.14/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

74          12,000.00   - ตกลงราคา

75 ซื้อกล่องบรรจุเอกสารฝ่าในตดว          14,980.00   - ตกลงราคา

76        159,000.00        157,180.00 ตกลงราคา

77          32,100.00   - ตกลงราคา

78        120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

จา้งเหมากำาจดดปลวก มด 
แมลงสาบ และหนู ของสาขา
ราชำดำาเนิน 

บริษดท อดลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซริ์ฟ จำากดด 
12,000.00 บาท

บริษดท อดลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซริ์ฟ จำากดด 
12,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 565/2560
ลว.14/03/2560

บริษดท เอส วี แอนด์ พ ี
คาร์ตด้น จำากดด 149,80.00 
บาท

บริษดท เอส วี แอนด์ พ ี
คาร์ตดน้ จำากดด 149,80.00 
บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 566/2560
ลว.14/03/2560

ซื้อเก้าอ้ีสำานดกงาน ให้กดบฝ่่ายสาขา
ภาคใต้และภาคตะวดนตก

บริษดท บริสโตล 
เฟอรน์ิเจอร์ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 149,321.00 บาท

บริษดท บริสโตล 
เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 149,321.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 567/2560
ลว.14/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านหนดงสือพิมพ์สยาม
ธรุกิจ

บริษดท จีไฟทคอมมูนิเคชำด่น 
จำากดด 32,100.00 บาท

บริษดท จีไฟทคอมมูนิเคชำดน่ 
จำากดด 32,100.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 568/2560
ลว.14/03/2560

จ้างจดดทำาเสื้อกิจกรรมเสริมความรู้
บุตร ชำว่งเดือนเมษายน ปี 2560 

1.) บริษดท พรีโม ่มีเดีย 
จำากดด 170,000.00 บาท 
2.) บริษดท ปาโรนี 
119,250.00 บาท

บริษดท พรีโม่ มีเดีย จำากดด 
110,250.00 บาท

จพ.(สจท.) 569/2560
ลว.14/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

79          64,200.00   - ตกลงราคา

80          50,000.00   - ตกลงราคา

81        200,000.00        191,000.00 ตกลงราคา

82          42,800.00   - ตกลงราคา

83        192,600.00        192,600.00 ตกลงราคา

จา้งรื้อถอนพร้อมติดตด้งระบบชำดุ
ป๊ัมเพิ่มแรงดดนน้ำาเพื่อใชำ้ภายใน
อาคารสำานดกงานของธนาคารฯ 
สาขาสำาโรง

บริษดท 88 คอนโทรล
ซสิเต็ม แอนด์ เซอรว์ิส 
จำากดด 64,200.00 บาท

บริษดท 88 คอนโทรล
ซสิเต็ม แอนด์ เซอร์วิส 
จำากดด 64,200.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 570/2560
ลว.14/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อ Facebook 
ข่าวสดและเว็บมติชำน

บริษดท มติชำน จำากดด 
(มหาชำน) 50,000.00 บาท

บริษดท มติชำน จำากดด 
(มหาชำน) 50,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 571/2560
ลว.14/03/2560

จา้งจดดทำาเครื่องหมายประกอบชำดุ
เครื่องแบบปกติขาว 

ร้านสุภาพร 191,000.00 
บาท

ร้านสุภาพร 191,000.00 
บาท

เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 572/2560
ลว.14/03/2560

จา้งจดดทำาสื่อ Digital Media การ
ประมูลขายบ้านมือสองของ
ธนาคารฯ ครด้งที่ 1/2560 

บริษดท ไพร์ม เซิร์ฟ จำากดด 
42,800.00 บาท

บริษดท ไพร์ม เซริ์ฟ จำากดด 
42,800.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 573/2560
ลว.15/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP4055SP จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาฝ่่ายจดดหาและการ
พดสดุ 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
192,600.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
192,600.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 574/2560
ลว.15/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

84   - ตกลงราคา

85          18,939.00   - ตกลงราคา

86 จ้างทำาตรายางประเภทต่าง ๆ            9,672.80   - ตกลงราคา

87          94,000.00   - ตกลงราคา

88          50,000.00   - ตกลงราคา

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP4055SP 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาฝ่่ายจดดหา
และการพดสดุ 

 0.35 บาท/แผ่น บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.35 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.35 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 575/2560
ลว.15/03/2560

จ้างพิมพโ์ปสเตอร์ และแผ่นปลิว
ประชำาสดมพดนธ์การประมูลขาย
ทรดพย์สินธนาคารฯ ครด้งที่ 1/2560 

ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
18,939.00 บาท

ร้านปราชำญ์วาณิชำ 
18,939.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 576/2560
ลว.15/03/2560

เรืองศิูลป์ตรายาง 
9,672.80 บาท

เรอืงศิูลป์ตรายาง 
9,672.80 บาท

เป็นผู้ที่มปีระสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 577/2560
ลว.15/03/2560

ซือ้เครื่องนดบธนบดตรแบบตด้งโต๊ะ 
ย่ีห้อ SEETECH รุ่น ST-150 
Series พร้อม CUSTOMER 
DISPLAY เพือ่ใชำง้านที่สำานดก
พระราม 9

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 94,000.00 บาท

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 94,000.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 578/2560
ลว.15/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านนิตยสาร GM 
Magazine

บริษดท จเีอ็ม มดลติมีเดีย 
กรุ๊ป จำากดด (มหาชำน) 
50,000.00 บาท

บริษดท จเีอ็ม มดลติมีเดีย 
กรุ๊ป จำากดด (มหาชำน) 
50,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 579/2560
ลว.15/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

89     2,000,000.00     2,200,000.00 พิเศูษ

90          40,660.00   - ตกลงราคา

91          15,515.00   - ตกลงราคา

92        200,000.00        189,978.50 ตกลงราคา

93            3,103.00   - ตกลงราคา

จา้งจดดกิจกรรมโครงการเสริม
ความรู้บุตรพนดกงาน เดือน
เมษายน ปี 2560 

โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อการ
ศูกกษา 1,995,000.00 
บาท

โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อการ
ศูกกษา 1,995,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 580/2560
ลว.15/03/2560

ซือ้เครื่องปรดบอากาศู ขนาด 
24,000 บีทียู ย่ีหอ้เทรน พร้อมค่า
ติดตด้งวดสดุ อุปกรณ ์(ท่อของเดิม) 
เพื่อใชำ้งานที่ฝ่่ายธุรกรรมการเงนิ 
ส่วนเงินสด

บริษดท เดนกิ เทค จำากดด 
40,660.00 บาท

บริษดท เดนกิ เทค จำากดด 
40,660.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 581/2560
ลว.15/03/2560

ซื้อสต๊ิกเกอรค์อมพวิเตอร์ ตราชำา้ง 
16-030 

บริษดท กลชำาญวิทย์ 
เซ็นเตอร์ จำากดด 
15,515.00 บาท

บริษดท กลชำาญวิทย์ 
เซน็เตอร์ จำากดด 
15,515.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 582/2560
ลว.16/03/2560

จา้งลงโฆษณาประชำาสดมพดนธ์การ
ประมูลขายทรดพย์สินธนาคาร ครด้ง
ที่ 1/2560 

บริษดท จินดามณี จำากดด 
189,978.50 บาท

บริษดท จินดามณี จำากดด 
189,978.50 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 583/2560
ลว.16/03/2560

ซือ้ DRUM เครื่องโทรสาร 
BROTHER รุ่น MFC-7420 เพื่อใชำ้
งานที่ฝ่่ายตรวจสอบสาขา

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 3,103.00 บาท

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 3,103.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 584/2560
ลว.16/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

94 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเข้าบดญชำี          24,075.00   - ตกลงราคา

95          42,000.00   - ตกลงราคา

96        175,041.30        168,781.80 ตกลงราคา

97          94,695.00   - ตกลงราคา

98        153,300.00        109,500.00 ตกลงราคา

บริษดท จูน พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
24,075.00 บาท

บริษดท จูน พดบลิชำชำิง่ จำากดด 
24,075.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 585/2560
ลว.16/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการ
ธอส.โรงเรียนการเงิน 

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 586/2560
ลว.16/03/2560

ซื้อวดสดุ / อุปกรณ์ 
บริษดท เอส แอนด์ เอส เจอ
เนอรดล จำากดด 175,041.30 
บาท

บริษดท เอส แอนด์ เอส เจอ
เนอรดล จำากดด 168,781.80 
บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 587/2560
ลว.16/03/2560

ซื้อผงหมกกโทรสาร Brother 
TN2280 เพือ่เก็บเข้าสต็อก

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 94,695.00 บาท

บริษดท ไทยโอเอ บิสซเินส 
จำากดด 94,695.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 588/2560
ลว.16/03/2560

ซือ้เครื่องปรดบอากาศู แบบแยก
ส่วนชำนิดติดผนดง ย่ีห้อ DAIKIN รุ่น 
FTKC-12QV2S (4,400-14,000 
BTU) พร้อมติดตด้ง เพือ่ใชำง้านที่
สาขาลำาปาง

บริษดท สะอาดกรุ๊ป จำากดด 
109,500.00 บาท

บริษดท สะอาดกรุ๊ป จำากดด 
109,500.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 589/2560
ลว.16/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

99     1,680,000.00     1,679,000.00 พิเศูษ เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

100          32,100.00   - ตกลงราคา

จ้างปรดบปรุงและตกแต่งภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
ย่อยอุทดยธาน ี

1.)บรษิดท บูรณรดตน์เอนยิ
เนียริ่ง จำากดด 
1,678,651.71 บาท 
 2.)บริษดท เซา๊ท์เทอร์น ซสิ
เท็ม จำากดด 1,676,000.00 
บาท  3.)บรษิดท ทูเมคเกอร ์
จำากดด 1,698,728.23 บาท 
                                  
4.)หจก. วสุ กรุ๊ป 
1,583,298.14 บาท         
5.)บรษิดท โชำครุง่เรืองการ
ชำา่ง จำากดด 1,677,000.00 
บาท   6.)หจก.สือเจริญ 
แอนด์ พี.โปรดดกส์ 
1,657,500.00 บาท

ห้างหุน้ส่วนจำากดด วสุ กรุ๊ป 
1,560,000.00 บาท

จพ.(สจท.) 590/2560
ลว.16/03/2560

จ้างพิมพซ์องหน้าต่างขาว สาขา
ฉะเชำิงเทรา (งานบริหารหนี้) 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 32,100.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 32,100.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 602/2560
ลว.16/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

101          32,100.00   - ตกลงราคา

102        195,000.00        195,000.00 ตกลงราคา

103          86,456.00   - ตกลงราคา

104          52,965.00   - ตกลงราคา

105     4,000,000.00     3,917,000.00 พิเศูษ

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารผ่านนิตยสาร SM 
(Strategy + Marketing) 

บริษดท เอส สแควร์ 
แมกกาซนี จำากดด 
32,100.00 บาท

บริษดท เอส สแควร์ 
แมกกาซนี จำากดด 
32,100.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 603/2560
ลว.16/03/2560

ซือ้กระเปาาใส่เอกสารสำาหรดบ
พนดกงานเคลียร์ริ่ง ใหก้ดบฝ่่ายสา
ขากทม.และปริมณฑล 1 

บริษดท จิงเฉิง จำากดด 
146,055.00 บาท

บริษดท จิงเฉิง จำากดด 
146,055.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 604/2560
ลว.16/03/2560

จา้งลงโฆษณาประชำาสดมพดนธ์การ
ประมูลขายทรดพย์สินธนาคาร ครด้ง
ที่ 1/2560 ผ่านหนดงสือพิมพ์ฐาน
เศูรษฐกิจ 

บริษดท ฐานเศูรษฐกิจ 
มดลติมีเดีย จำากดด 
86,456.00 บาท

บริษดท ฐานเศูรษฐกิจ 
มดลติมีเดีย จำากดด 
86,456.00 บาท

เป็นบรษิดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 605/2560
ลว.16/03/2560

จ้างลงโฆษณาประชำาสดมพดนธก์าร
ประมลูขายทรดพย์สินธนาคาร ครด้ง
ที่ 1/2560 ผ่านหนดงสือพิมพม์ติชำน 

บริษดท มติชำน จำากดด 
(มหาชำน) 52,965.00 บาท

บริษดท มติชำน จำากดด 
(มหาชำน) 52,965.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 606/2560
ลว.16/03/2560

จา้งปรดบปรุงและตกแต่งภายใน
ศููนย์วิเคราะห์สินเชำือ่ (Data 
Entry : DE) สมุทรสาคร

บริษดท บูรณรดตนเ์อนยิเนีย
ริ่ง จำากดด 3,860,000.00 
บาท

บริษดท บูรณรดตน์เอนยิเนีย
ริ่ง จำากดด 3,860,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 607/2560
ลว.16/03/2560



25

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

106     4,590,000.00     4,355,000.00 พิเศูษ

107   - ตกลงราคา

108          12,000.00   - ตกลงราคา

109        180,000.00        180,000.00 ตกลงราคา

110          22,491.40   - ตกลงราคา

111          25,145.00   - ตกลงราคา

จา้งปรดบปรุงและตกแต่งภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
เพชำรบุรีตดดใหม่

บริษดท ทูเมคเกอร์ จำากดด 
4,265,000.00 บาท

บริษดท ทูเมคเกอร์ จำากดด 
4,265,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 608/2560
ลว.16/03/2560

เชำ่าเครื่องพร้อมจา้งบริการเครือ่ง
ถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟูจ ิซีรอ็กซ ์รุ่น 
DocuCentre-IV 4475 จำานวน 1 
เครื่อง 

 0.53 บาท/แผ่น 
บริษดท ฟูจ ิซีรอ็กซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

บริษดท ฟูจ ิซีร็อกซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 609/2560
ลว.17/03/2560

จ้างบริการรถตู้ Hyundai Grand 
Starex VIP 

บริษดท ไทย พรอสเพอรดส 
ไอที จำากดด 8,881.00 บาท

บริษดท ไทย พรอสเพอรดส 
ไอที จำากดด 8,881.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 610/2560
ลว.17/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์ผ่าน
นิตยสาร Me Style (Home and 
Living) 

บริษดท ธิ๊งค์แมกซ์ จำากดด 
180,000.00 บาท

บริษดท ธิ๊งค์แมกซ์ จำากดด 
180,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 611/2560
ลว.17/03/2560

จา้งพิมพ์กระดาษหดวจดหมาย 
สาขาพดทยา, สาขาชำมุพร (งาน
บริหารหนี้) 

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
22,491.40 บาท

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
22,491.40 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 612/2560
ลว.17/03/2560

จา้งพิมพ์ซองจดหมาย (1.) สาขา
สมุทรสาคร (2.) สาขาปราจนีบุรี 
(งานบริหารหนี้) 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 25,145.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 25,145.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 613/2560
ลว.17/03/2560



26

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

112          90,000.00   - ตกลงราคา

113          95,000.00   - ตกลงราคา

114          90,000.00   - ตกลงราคา

115          42,000.00   - ตกลงราคา

จา้งออกแบบงานปรดบปรุงและ
ตกแต่งภายใน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยอาคา
รเพิร์ลแบงค์คอก

บริษดท ซี กรุป๊ อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 90,000.00 บาท

บริษดท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 90,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 614/2560
ลว.17/03/2560

จ้างโฆษณาประชำาสดมพดนธผ์่าน
นิตยสาร Marketeer

บริษดท มาร์เก็ตเธียร์ จำากดด 
95,000.00 บาท

บริษดท มาร์เก็ตเธียร์ จำากดด 
95,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 615/2560
ลว.17/03/2560

จ้างออกแบบงานปรดบปรุงและ
ตกแต่งภายใน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซน็
ทรดลพลาซา นครศูรีธรรมราชำ 

บริษดท ซี กรุป๊ อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 90,000.00 บาท

บริษดท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 90,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 616/2560
ลว.17/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการเงนิฝ่าก
ออมทรดพย์ Members Get 
Members 

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

เป็นบรษิดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 617/2560
ลว.17/03/2560



27

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

116        583,385.40        580,000.00 พิเศูษ

117        385,200.00        385,200.00 พิเศูษ

118        240,000.00        239,252.00 พิเศูษ

119 ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์          23,355.00   - กรณีพิเศูษ

จา้งดำาเนินการออกแบบงาน
ปรดบปรุงพื้นที่ธนาคารฯ  (สาขา
ย่อยเซน็ทรดลพลาซาอุดรธานี, 
สาขาย่อยเซน็ทรดลเฟสติวดล พดทยา, 
สาขาย่อยเซน็ทรดลเฟสติวดล 
หาดใหญ่, สาขาย่อยอุทดยธานี, 
สาขาเพชำรบุรีตดดใหม่ และสาขา
ย่อยซีคอน บางแค) 

บริษดท ซี กรุป๊ อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 580,000.00 บาท

บริษดท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 580,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 618/2560
ลว.17/03/2560

จา้งดำาเนินการออกแบบงาน
ปรดบปรุงพื้นที่ธนาคารฯ (สาขา
เชำียงใหม่, สาขาอุดรธานี, สาขา
พดทยา, สาขาหาดใหญ่, สาขา
พระราม 6 และสาขาสำาโรง)

บริษดท ซี กรุป๊ อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 380,000.00 บาท

บริษดท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 380,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 619/2560
ลว.17/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านรายการวิทยุ "รู้ออม 
รู้ลงทุน" 

บริษดท วรุณนดนท์ มีเดีย 
จำากดด 239,252.00 บาท

บริษดท วรุณนดนท์ มีเดีย 
จำากดด 239,252.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 620/2560
ลว.17/03/2560

องค์การค้าของสกสค. 
23,355.00 บาท

องค์การค้าของสกสค. 
23,355.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 621/2560
ลว.17/03/2560



28

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

120 ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์          19,575.00   - กรณีพิเศูษ

121     2,700,000.00     2,700,000.00 พิเศูษ

122          25,294.80   - ตกลงราคา

123          26,750.00   - ตกลงราคา

124            6,300.00   - ตกลงราคา

125          44,137.50   - ตกลงราคา

องค์การค้าของสกสค. 
19,575.00 บาท

องค์การค้าของสกสค. 
19,575.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 622/2560
ลว.17/03/2560

จา้งจดดทำาโครงการพดฒนาผู้มี
ศูดกยภาพ (High Potential 
Management) ครด้งที่ 2

บริษดท ดิสคดฟเวอร์ จำากดด 
2,700,000.00 บาท

บริษดท ดิสคดฟเวอร์ จำากดด 
2,700,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 623/2560
ลว.20/03/2560

จ้างพิมพต์ราสารทางการเงิน (1.) 
สาขาย่อยถนนทรงวาด (2.) สาขา
ย่อยถนนราษฎร์อุทิศู (หาดใหญ่) 
(3.) สาขาย่อยอำานาจเจริญ 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
25,294.80 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
25,294.80 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์ตราสารสำาคดญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 624/2560
ลว.20/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อในโครงการ
สดมมนา "เงินทองต้อง PLAN"

บริษดท มิราเคิล ครีเอชำด่น 
จำากดด 26,750.00 บาท

บริษดท มิราเคิล ครเีอชำด่น 
จำากดด 26,750.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 625/2560
ลว.20/03/2560

ซื้อพดดลมระบายอากาศูพร้อมติด
ตด้งภายในลิฟต์ หมายเลข 3 
อาคาร 2 ธนาคารฯสำานดกงานใหญ่

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
6,300.00 บาท

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
6,300.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 626/2560
ลว.20/03/2560

ซื้อถุงกระดาษใส่ธนบดตร GR8 บริษดท พี.เค.คอนเวิทต้ิง 
จำากดด 44,137.50 บาท

บริษดท พี.เค.คอนเวิทต้ิง 
จำากดด 44,137.50 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 627/2560
ลว.20/03/2560



29

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

126        104,067.28        104,067.28 ตกลงราคา

127          21,400.00   - ตกลงราคา

128        650,000.00        650,000.00 พิเศูษ

129          21,935.00   - ตกลงราคา

130            5,628.20   - ตกลงราคา

จ้างปรดบปรุงพื้นที่ตด้งโต๊ะทำางาน 
สาขาแฟชำดน่ไอส์แลนด์

บริษดท บูรณรดตนเ์อนยิเนีย
ริ่ง จำากดด 104,067.28 
บาท

บริษดท บูรณรดตน์เอนยิเนีย
ริ่ง จำากดด 104,067.28 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 628/2560
ลว.20/03/2560

ซือ้หลอดแบล็คไลท์ LD-1 9W 
(หลอดคู่) 

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 21,400.00 บาท

บริษดท ไทยพิมพ์สดมผดส 
จำากดด 21,400.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 629/2560
ลว.20/03/2560

จ้างพดฒนาระบบลงทะเบียนผ่าน
แอพลิเคชำดน่ "คนไทยมีบ้าน"

บริษดท โมจิโต้ 
เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์ จำากดด 
640,000.00 บาท

บริษดท โมจิโต้ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำากดด 
640,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 630/2560
ลว.20/03/2560

ซื้อเครื่องทำาน้ำาร้อน - น้ำาเย็น ย่ีห้อ 
ชำาร์ป รุ่น SB-29  และเพื่อใชำง้านที่
ส่วนกลาง สำานดกงานใหญ่

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 21,935.00 บาท

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 21,935.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 631/2560
ลว.21/03/2560

จา้งผลิตพิมพ์ Roll Up พรอ้มโครง 
และกระเปาา และ X-Stand พร้อม
โครง และกระเปาา โครงการสินเชำื่อ
บ้านสบายใจ 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,628.20 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,628.20 
บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 632/2560
ลว.21/03/2560



30

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

131        120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา

132          50,000.00   - ตกลงราคา

133   - ตกลงราคา

134          37,450.00   - ตกลงราคา

135          40,200.00   - ตกลงราคา

จ้างจดดดอกไม้ตกแต่งสถานที่งาน
ประชำมุคณะกรรมการสภาสถาบดน
การเงินของรดฐ ครด้งที ่1/2560

นางสาวเพลินพิศู  เกษียร 
120,000.00 บาท

นางสาวเพลินพิศู  เกษียร 
120,000.00 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 633/2560
ลว.21/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านสื่อในโครงการ 
"Better Trade 2017"

บริษดท ออนไลน์แอสเซ็ท 
จำากดด 50,000.00 บาท

บริษดท ออนไลน์แอสเซ็ท 
จำากดด 50,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 634/2560
ลว.21/03/2560

เชำ่าเครื่องพร้อมจา้งบริการเครือ่ง
ถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟูจ ิซีรอ็กซ ์รุ่น 
ApeosPort-IV 3060 จำานวน 1 
เครื่อง 

 0.53 บาท/แผ่น 
บริษดท ฟูจ ิซีรอ็กซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

บริษดท ฟูจ ิซีร็อกซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 635/2560
ลว.21/03/2560

จ้างพิมพซ์องพลาสติกใส่สมุดคู่
ฝ่าก 

บริษดท ไอเดียคอส จำากดด 
37,450.00 บาท

บริษดท ไอเดียคอส จำากดด 
37,450.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 636/2560
ลว.21/03/2560

ซื้อกรมธรรม์ประกดนภดยสุขภาพ
และประกดนภดยอุบดติเหตุ สำาหรดบ
คุณฉดตรชำดย ศิูริไล กรรมการผู้
จดดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
40,200.00 บาท

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
40,200.00 บาท

เป็นบรษิดทผู้จดดจำาหน่าย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 637/2560
ลว.21/03/2560



31

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

136          57,780.00   - ตกลงราคา

137   - ตกลงราคา

138     8,496,000.00     8,496,000.00 พิเศูษ

139        720,000.00        720,000.00 พิเศูษ

140        400,000.00        294,250.00 พิเศูษ

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP201SPF จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาสาขาถนนโรจนะ 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 638/2560
ลว.21/03/2560

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP201SPF 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาสาขาถนน
โรจนะ

 0.37 บาท/แผ่น บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 639/2560
ลว.21/03/2560

เชำา่พื้นทีใ่นอาคารเพริ์ล แบงก์ค็อก 
ระยะเวลาการเชำ่า

บริษดท ที ซ ีที จำากดด 
7,901,100.00 บาท

บริษดท ที ซ ีที จำากดด 
7,901,100.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจดดหา
สถานที่เชำา่

จพ.(สจท.) 640/2560
ลว.21/03/2560

จา้งดำาเนินการควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการปรดบปรุงและ
ตกแต่งภายใน ตามโครงการ 
SMART Loan Service 

บริษดท สตาร์ ซวีิลล์ จำากดด 
690,000.00 บาท

บริษดท สตาร์ ซวีิลล์ จำากดด 
690,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 641/2560
ลว.21/03/2560

จา้งจดดพิมพห์นดงสือคู่มือการ
ประมูลขายบ้านมือสอง ครด้ง 
1/2560 

บริษดท บพิธการพิมพ์ 
จำากดด 294,250.00 บาท

บริษดท บพิธการพิมพ์ 
จำากดด 294,250.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 642/2560
ลว.21/03/2560



32

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

141        100,152.00        100,152.00 ตกลงราคา

142            5,628.20   - ตกลงราคา

143            1,284.00   - ตกลงราคา

144          50,000.00   - ตกลงราคา

เชำา่เครื่องมดลติฟังก์ชำด่นสี รุน่ 
MPC2004SP และเครื่องปริ้นเตอร ์
รุ่น SPC440DN ประจำาฝ่่าย
วิเคราะหส์ินเชำื่อโครงการ

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 100,152.00 บาท

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 100,152.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 643/2560
ลว.22/03/2560

จ้างผลิตพิมพ์ Roll Up พร้อมโครง 
และกระเปาา และ X-Stand พรอ้ม
โครง และกระเปาา โครงกา
รบ้านธอส.  อุ่นใจ ปี 2560 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,628.20 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,628.20 
บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 644/2560
ลว.22/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อม
กระเปาาโครงการเงินฝ่ากออม
ทรดพย์ New Gen 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 645/2560
ลว.22/03/2560

จ้างจดดพมิพ์ใบปลิว และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธ์โครงการเงินฝ่าก
ออมทรดพย์ New Gen 

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
42,404.10 บาท

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
42,404.10 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 646/2560
ลว.22/03/2560



33

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

145          60,000.00   - ตกลงราคา

146          57,780.00   - ตกลงราคา

147   - ตกลงราคา

148          16,000.00   - ตกลงราคา

จา้งจดดพิมพใ์บปลิว และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการสินเชำือ่
บ้านสบายใจ 

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
58,127.75 บาท

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
58,127.75 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 647/2560
ลว.22/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP201SPF จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาสาขาจดนทบุรี 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 648/2560
ลว.22/03/2560

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP201SPF 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาสาขา
จดนทบุรี 

 0.37 บาท/แผ่น บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.37 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 649/2560
ลว.22/03/2560

จา้งจดดทำาป้าย Back drop บนเวที
ในงานประชำุมคณะกรรมการสภา
สถาบดนการเงนิของรดฐ (SFls) ครด้ง
ที่ 1/2560

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 
15,292.44 บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 
15,292.44 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 650/2560
ลว.22/03/2560



34

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

149     1,420,960.00     1,420,960.00 พิเศูษ เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

150        813,200.00        813,200.00 พิเศูษ

151        107,000.00        107,000.00 ตกลงราคา

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 
Double A ขนาด A4/80 แกรม 

1.) บรษิดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำด่นเนอรี ่จำากดด 
1,420,960.00 บาท 2.) 
บริษดท พี กรุ๊ป ไทย 
อินเตอร์เทรด จำากดด 
1,626,400.00 บาท 3.) 
บริษดท ร่มฉดตรอาภา จำากดด 
1,480,880.00 บาท

บริษดท เอ เอ เปเปอร์ 
แอนด์ สเตชำด่นเนอรี ่จำากดด 
1,420,960.00 บาท

จพ.(สจท.) 651/2560
ลว.22/03/2560

จ้างบริการซอ่มบำารุงรดกษาระบบ
อาคารอดตโนมดติธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สำานดกงานใหญ่ 

บริษดท เตียวฮงอีเล็คโทร
ซสิเต็มส์ จำากดด 
813,200.00 บาท

บริษดท เตียวฮงอีเล็คโทร
ซสิเต็มส์ จำากดด 
813,200.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 652/2560
ลว.22/03/2560

จา้งผลิตและโฆษณาประชำา
สดมพดนธธ์นาคารฯ ผ่านป้าย
โฆษณาบรเิวณถนนพระราม 6 
จำานวน 4 ป้าย 

บริษดท ไมด้า แอด จำากดด 
107,000.00 บาท

บริษดท ไมด้า แอด จำากดด 
107,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 653/2560
ลว.22/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

152        120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา

153          10,000.00   - ตกลงราคา

154          47,267.25   - ตกลงราคา

155        100,152.00        100,152.00 ตกลงราคา

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านรายการวิทยุ 
"News Variety" 

บริษดท นิวส์ แอนด์ มีเดีย 
เมคเกอร ์จำากดด 
120,000.00 บาท

บริษดท นิวส์ แอนด์ มีเดีย 
เมคเกอร ์จำากดด 
120,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 654/2560
ลว.23/03/2560

จา้งเหมาบริการกำาจดดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง ประจำา
สาขาบางเขน 

บริษดท กู๊ด เพสท ์
คอนโทรล จำากดด 
10,000.00 บาท

บริษดท กู๊ด เพสท์ 
คอนโทรล จำากดด 
10,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 655/2560
ลว.23/03/2560

จ้างพิมพส์ต๊ิกเกอร์ PVC พดนธกิจ 
"ทำาให้คนไทยมีบ้าน"

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
47,267.25 บาท

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
47,267.25 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 656/2560
ลว.23/03/2560

เชำา่เครื่องมดลติฟังก์ชำด่น รุ่น 
MPC2004SP และเครื่องปริ้นเตอร ์
รุ่น SPC440DN ประจำาฝ่่าย
นโยบายสินเชำื่อธรุกิจและภาครดฐ 
จำานวน 1 เครื่อง 

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 100,152.00 บาท

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 100,152.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 657/2560
ลว.23/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

156            7,000.00   - ตกลงราคา

157        179,760.00        179,760.00 ตกลงราคา

158          74,900.00   - ตกลงราคา

159          98,000.00   - ตกลงราคา

160          60,000.00   - ตกลงราคา

จา้งผลิตพิมพ์ Roll Up พรอ้มโครง 
และกระเปาา และ X-Stand พร้อม
โครง และกระเปาา โครงกา
รบ้านธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศูดย
ข้าราชำการ ครด้งที่ 13 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 6,259.50 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 6,259.50 
บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 658/2560
ลว.23/03/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอร์มใบเสร็จรดบเงิน
ชำำาระหนี้เงินกู้(ตดดแผ่น) 

บริษดท เจนเนอรดล 
คอมพิวเตอร์ จำากดด 
179,760.00 บาท

บริษดท เจนเนอรดล 
คอมพิวเตอร์ จำากดด 
179,760.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 659/2560
ลว.23/03/2560

จา้งพิมพ์แบบฟอร์มบดนทกกต่อท้าย
สดญญากู้เงนิลูกค้าเดิม
เปลี่ยนแปลงอดตราดอกเบ้ีย 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 74,900.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 74,900.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 660/2560
ลว.23/03/2560

จา้งเปลี่ยนวดสดุพื้นเป็นพื้น
กระเบ้ืองยาง ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สาขาเซน็หลุยส์ 
3 

บริษดท ภคนิน จำากดด 
98,000.00 บาท

บริษดท ภคนิน จำากดด 
98,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 661/2560
ลว.23/03/2560

จา้งจดดพิมพโ์ปสเตอร์ และใบปลิว 
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.อุ่นใจ ปี 2560 

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
57,972.60 บาท

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
57,972.60 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 662/2560
ลว.23/03/2560



37

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

161        147,660.00        147,660.00 ตกลงราคา

162        535,000.00        535,000.00 พิเศูษ

163          58,000.00   - ตกลงราคา

164          10,000.00   - ตกลงราคา

165   - ตกลงราคา

จ้างปรดบปรุงสีเครื่อง ATM ณ 
ที่ทำาการสาขาของธนาคารฯ 

บริษดท พร้อมเซอร์วิส
แอนด์ซดพพลาย จำากดด 
147,660.00 บาท

บริษดท พร้อมเซอร์วิส
แอนด์ซดพพลาย จำากดด 
147,660.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 663/2560
ลว.23/03/2560

จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ หมายเลข 
1, 4 อาคาร 1 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ สำานดกงานใหญ่

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
497,000.00 บาท

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
497,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 664/2560
ลว.23/03/2560

จา้งจดดพิมพโ์ปสเตอร์ และใบปลิว 
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการบ้าน 
ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศูดย
ข้าราชำการ ครด้งที่ 13 

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
57,972.60 บาท

บริษดท ฟูลพอยท์ จำากดด 
57,972.60 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 665/2560
ลว.23/03/2560

จา้งเหมาบริการกำาจดดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง ประจำา
สาขาไมตรีจติ 

บริษดท อดลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซริ์ฟ จำากดด 
10,000.00 บาท

บริษดท อดลกาลาม คอนส์ 
แอนด์ เซริ์ฟ จำากดด 
10,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 666/2560
ลว.24/03/2560

เชำ่าเครื่องพร้อมจา้งบริการเครือ่ง
ถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟูจ ิซีรอ็กซ ์รุ่น 
DocuCentre-IV C4475 จำานวน 2 
เครื่อง

 0.53 บาท/แผ่น 
บริษดท ฟูจ ิซีรอ็กซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

บริษดท ฟูจ ิซีร็อกซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 667/2560
ลว.24/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

166   - ตกลงราคา

167        181,900.00        181,900.00 ตกลงราคา

168            1,284.00   - ตกลงราคา

เชำ่าเครื่องพร้อมจา้งบริการเครือ่ง
ถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ฟูจ ิซีรอ็กซ ์รุ่น 
DocuCentre-IV 4475 จำานวน 1 
เครื่อง 

 0.53 บาท/แผ่น 
บริษดท ฟูจ ิซีรอ็กซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

บริษดท ฟูจ ิซีร็อกซ ์
(ประเทศูไทย) จำากดด 0.53 
บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 668/2560
ลว.24/03/2560

จ้างพิมพส์มุดคู่ฝ่ากบดญชำีเงินฝ่าก
ออมทรดพย์(รหดส 11...) 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
192,600.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
192,600.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 669/2560
ลว.24/03/2560

จา้งผลิตงาน Roll Up พร้อม
กระเปาา โครงการเงนิฝ่ากออม
ทรดพย์ Flexi 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำดน่ จำากดด 1,284.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 670/2560
ลว.24/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

169     3,402,000.00     3,402,000.00 พิเศูษ เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด
จ้างปรดบปรุงและตกแต่งภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
ย่อยซคีอน บางแค

1.)บรษิดท ทูเมคเกอร ์
จำากดด 3,401,273.66 บาท 
2.)ห้างหุ้นส่วนจำากดด สือ
เจริญ แอนด์ พี.โปรดดกส์ 
3,402,000.00 บาท       
3.)บรษิดท โชำครุง่เรืองการ
ชำา่ง จำากดด 3,397,000.00 
บาท    4.)บริษดท เซา๊ท์เท
อร์น ซสิเท็ม จำากดด 
3,402,000.00 บาท   5.)บ
ริษดท บูรณรดตน์เอนยิเนียริ่ง 
จำากดด 3,400,358.63 บาท 
    6.)หจก. วสุ กรุ๊ป 
3,401,838.48 บาท

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 3,380,000.00 บาท

จพ.(สจท.) 671/2560
ลว.24/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

170        427,500.00        425,709.49 พิเศูษ

171          19,795.00   - ตกลงราคา

172          22,470.00   - ตกลงราคา

173          42,404.10   - ตกลงราคา

174          37,450.00   - ตกลงราคา

จา้งรายการงาน เพิ่ม-ลด งาน
ปรดบปรุงและตกแต่งภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
ฟวิเจอร์ พาร์ค รดงสิต

ห้างหุ้นส่วนจำากดด สือ
เจริญ แอนด์ พี.โปรดดกส์ 
425,709.49 บาท

ห้างหุน้ส่วนจำากดด สือ
เจริญ แอนด์ พี.โปรดดกส์ 
425,709.49 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 672/2560
ลว.24/03/2560

จ้างพิมพซ์องจดหมาย สาขา
ขอนแก่น 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 19,795.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 19,795.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 673/2560
ลว.24/03/2560

จ้างพิมพแ์คชำเชำยีร์เชำค็ต่อเนื่อง 
สาขาถนนโรจนะ 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
22,470.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
22,470.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 674/2560
ลว.24/03/2560

จา้งจดดพิมพใ์บปลิว และโปสเตอร์ 
โครงการ "เงนิฝ่ากออมทรดพย์ 
Flexi" 

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
42,404.10 บาท

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
42,404.10 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 675/2560
ลว.24/03/2560

จ้างพิมพแ์คชำเชำยีร์เชำค็ต่อเนื่อง 
สาขาย่อยนครพนม 

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
37,450.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
37,450.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 676/2560
ลว.24/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

175 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบดตรลงเวลา          34,240.00   - ตกลงราคา

176            5,093.20   - ตกลงราคา

177          86,932.15   - ตกลงราคา

178 จ้างพิมพ์นามบดตร          27,300.00   - ตกลงราคา

179 จ้างพิมพ์นามบดตร          14,040.00   - ตกลงราคา

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
34,240.00 บาท

บริษดท เบสต์บุ๊กเคส จำากดด 
34,240.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 677/2560
ลว.24/03/2560

จ้างผลิตพิมพ์ Roll Up พร้อมโครง 
และกระเปาา และ X-Stand พรอ้ม
โครง และกระเปาา ประชำาสดมพดนธ์
แจง้เตือนวิธีชำำาระเงินงวดกดบธอส. 

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,093.20 
บาท

บริษดท เจ.ดดบบลิว.คอมมิ
วนิเคชำด่น จำากดด 5,093.20 
บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 678/2560
ลว.24/03/2560

จา้งจดดพิมพใ์บปลิว และโปสเตอร์ 
ประชำาสดมพดนธแ์จง้เตือนวิธีชำำาระ
เงินงวดกดบ ธอส. 

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
86,932.15 บาท

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
86,932.15 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 679/2560
ลว.24/03/2560

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
27,300.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
27,300.00 บาท

เป็นผู้ที่มีความชำำานาญ
ทางด้านสิ่งพิมพ์

จพ.(สจท.) 680/2560
ลว.27/03/2560

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
14,040.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
14,040.00 บาท

เป็นผู้ที่มีความชำำานาญ
ทางด้านสิ่งพิมพ์

จพ.(สจท.) 681/2560
ลว.27/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

180        610,000.00        600,000.00 พิเศูษ

181        500,000.00   - พิเศูษ

182     3,366,000.00     3,366,000.00 พิเศูษ

183          30,000.00   - ตกลงราคา

184 จ้างพิมพ์นามบดตร            6,240.00   - ตกลงราคา

185          57,780.00   - ตกลงราคา

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านรายการ "UPDATE 
THAILAND" 

บริษดท ท็อปน็อต บรอด
คลาส จำากดด 600,000.00 
บาท

บริษดท ท็อปน็อต บรอด
คลาส จำากดด 600,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 682/2560
ลว.27/03/2560

จา้งโฆษณาประชำาสดมพดนธ์
ธนาคารฯ ผ่านรายการวิทยุ "เปิด
สนามข่าวเศูรษฐกิจ" 

บริษดท สว่างดี มีเดีย 
จำากดด 497,550.00 บาท

บริษดท สว่างดี มีเดีย 
จำากดด 497,550.00 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 683/2560
ลว.27/03/2560

จ้างปรดบปรุงและตกแต่งภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา
ย่อยเซน็ทรดลเฟสติวดล หาดใหญ่ 

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 3,330,000.00 บาท

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 3,330,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 684/2560
ลว.27/03/2560

จ้างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ประชำาสดมพดนธ์ของธนาคาร 

คุณนิธิชำญาภาวิ์  ลือ
สิงหนาท 30,000.00 บาท

คุณนิธิชำญาภาวิ์  ลือ
สิงหนาท 30,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 685/2560
ลว.27/03/2560

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
6,240.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ้นต์ (2000) 
6,240.00 บาท

เป็นผู้ที่มีความชำำานาญ
ทางด้านสิ่งพิมพ์

จพ.(สจท.) 686/2560
ลว.27/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP201SPF จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาสาขาย่อยพดงงา 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 687/2560
ลว.28/03/2560



43

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

186   - ตกลงราคา

187        605,000.00        960,000.00 พิเศูษ

188        241,164.00        241,164.00 พิเศูษ

189     7,000,000.00     7,000,000.00 พิเศูษ

190        643,926.00        643,926.00 พิเศูษ

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP201SPF 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาสาขาย่อย
พดงงา 

 0.38 บาท/แผ่น 
บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด         0.38 บาท/
แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด         0.38 บาท/
แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 688/2560
ลว.28/03/2560

จา้งเป็นผู้เชำีย่วชำาญใหค้ำาแนะนำา
ปรกกษาคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพสินทรดพย์และผู้ปฏิบดติงาน
ธนาคารในการบริหารจดดการ NPL 
และ NPA 

นายสมศูดกด์ิ          วรวิจดก
ษณ ์550,000.00 บาท

นายสมศูดกด์ิ          วรวิจดก
ษณ ์550,000.00 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 689/2560
ลว.28/03/2560

จา้งบริษดทให้บริการรดกษาความ
สะอาดประจำาศููนย์วิเคราะห์สิน
เชำื่อ (DE) สมุทรสาคร 

บริษดท ฟูลฟาซลิิต้ี จำากดด 
241,164.00 บาท

บริษดท ฟูลฟาซลิิต้ี จำากดด 
241,164.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 690/2560
ลว.28/03/2560

ซือ้กรมธรรม์ประกดนภดยความเสี่ยง
ภดยทรดพย์สิน ทรดพย์สินรอการขาย 
NPA 

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
7,000,000.00 บาท

บริษดท ทิพยประกดนภดย 
จำากดด (มหาชำน) 
7,000,000.00 บาท

เป็นบรษิดทผู้จดดจำาหน่าย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 691/2560
ลว.28/03/2560

จ้างบริการบำารุงรดกษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องนดบธนบดตร 
แบบรวมอะไหล่ 

บริษดท คอลลี่ย์ อินเต
อร์แนชำชำดน่แนล (ไทย
แลนด์) จำากดด 
633,910.00 บาท

บริษดท คอลลี่ย์ อินเต
อร์แนชำชำดน่แนล (ไทย
แลนด์) จำากดด 
633,910.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 692/2560
ลว.28/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

191          22,470.00   - ตกลงราคา

192        119,412.00        119,412.00 ตกลงราคา

193   - ตกลงราคา

194          44,084.00   - ตกลงราคา

จ้างพิมพแ์คชำเชำยีร์เชำค็ต่อเนื่อง 
สาขาย่อยทุ่งสง

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
22,470.00 บาท

บริษดท ไทยบรติิชำซเีคียวริต้ี 
พริ้นต้ิง จำากดด(มหาชำน) 
22,470.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 693/2560
ลว.28/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MPC2004SP จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาสาขาพดทลุง 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
119,412.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
119,412.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 694/2560
ลว.28/03/2560

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MPC2004SP 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาสาขา
พดทลุง 

 0.38 บาท/แผ่น บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.38 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.38 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 695/2560
ลว.28/03/2560

ซื้อพาร์ติชำด่นกด้นหน้าโต๊ะพนดกงาน
แบบทกบผ้า/กระจกใส เพื่อใชำง้านที่
ฝ่่ายบริหารความเสี่ยง 

บริษดท เพอร์เฟ็คท์ 
ออฟฟิศู เฟอรน์ิเจอร ์
จำากดด 44,084.00 บาท

บริษดท เพอร์เฟ็คท์ 
ออฟฟิศู เฟอร์นเิจอร ์
จำากดด 44,084.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 696/2560
ลว.28/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

195          53,500.00   - ตกลงราคา

196        198,000.00        198,000.00 ตกลงราคา

197        146,333.20        146,333.20 ตกลงราคา

198          42,000.00   - ตกลงราคา

ซือ้รถจดกรยานยนต์ ขนาด 125 ซซี ี
ย่ีห้อ HONDA รุ่น AFS125CSFH 
TH WAVE125I ดิสเบรกหน้า
สตาร์ทมือ ล้อแม็ก ให้กดบสำานดก
พระราม 9 

บริษดท เวิลด์สปีด เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จำากดด 
53,500.00 บาท

บริษดท เวิลด์สปีด เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จำากดด 
53,500.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 697/2560
ลว.28/03/2560

จ้างปรดบปรุงซ่อมแซมห้องผู้บรหิาร
ระดดบสูงบรเิวณ ชำด้น 10 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ่

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 198,000.00 บาท

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 198,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 698/2560
ลว.28/03/2560

จา้งออกแบบงานปรดบปรุงและ
ตกแต่งภายใน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ งานบริหารหนี้ 
สาขานครปฐม

บริษดท ซี กรุป๊ อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 146,333.20 บาท

บริษดท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค 
แอนด์ คอนซดลแตนท์ 
จำากดด 146,333.20 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 699/2560
ลว.28/03/2560

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการเงนิฝ่าก
ออมทรดพย์ New Gen 

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 700/2560
ลว.28/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

199          42,000.00   - ตกลงราคา

200          18,190.00   - ตกลงราคา

201        960,000.00        960,000.00 พิเศูษ

202 จ้างเป็นผู้ออกแบบจดดทำาผ้าขนหนู     1,500,000.00     1,500,000.00 พิเศูษ

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการเงนิฝ่าก
ออมทรดพย์ Flexi 

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 701/2560
ลว.28/03/2560

จ้างพิมพซ์องจดหมาย สาขา
พระนครศูรอียุธยา 

บริษดท เอส. อาร์. ซี. เอ็น
เวลอพ จำากดด 18,190.00 
บาท

บริษดท เอส. อาร์. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จำากดด 18,190.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 702/2560
ลว.28/03/2560

จา้งเป็นที่ปรกกษากลุ่มงานตรวจ
สอบ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีความเชำี่ยวชำาญด้าน
กฎหมาย 

พลตำารวจเอกเจตน ์ 
มงคลหดตถี 960,000.00 
บาท

พลตำารวจเอกเจตน์  
มงคลหดตถี 960,000.00 
บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 703/2560
ลว.28/03/2560

บริษดท สินเจริญการทอ 
จำากดด 1,000,000.00 บาท

บริษดท สินเจรญิการทอ 
จำากดด 1,000,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 704/2560
ลว.28/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

203     2,645,000.00     2,645,000.00 พิเศูษ เป็นผู้เสนอราคาต่ำาสุด

204          49,000.00   - ตกลงราคา

จ้างเหมาปรดบปรุงและตกแต่งภาย
ในธนาคารฯ สาขาย่อยเซน็ทรดล
เฟสติวดล พดทยา 

1.)บรษิดท โชำครุง่เรืองการ
ชำา่ง จำากดด 2,645,000.00 
บาท 2.)บริษดท ทูเมคเกอร์ 
จำากดด 2,644,598.77 บาท 
3.)ห้างหุ้นส่วนจำากดด สือ
เจริญ แอนด์ พี.โปรดดกส์ 
2,643,500.00 บาท      
4.)บรษิดท เซ๊าท์เทอร์น ซสิ
เท็ม จำากดด 2,642,000.00 
บาท      5.)บริษดท บูรณ
รดตน์เอนยิเนียริ่ง จำากดด 
2,643,774.83 บาท

บริษดท เซา๊ท์เทอร์น ซิส
เท็ม จำากดด 2,620,000.00 
บาท

จพ.(สจท.) 705/2560
ลว.28/03/2560

ซือ้พร้อมติดตด้งชำุดเทอร์โมมิเตอร์
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ตดวที่ 3 
อาคาร 2 ธนาคารฯ สำานดกงาน
ใหญ่

บริษดท พีค เอ็นจเินียริ่ง 
จำากดด 49,000.00 บาท

บริษดท พีค เอ็นจเินียริ่ง 
จำากดด 49,000.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 706/2560
ลว.29/03/2560
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ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

205

       240,000.00 

       105,000.00 ตกลงราคา

206          96,300.00 ตกลงราคา

207            8,453.00   - ตกลงราคา

208          18,000.00   - ตกลงราคา

209          80,892.00   - ตกลงราคา

210   - ตกลงราคา

จา้งออกแบบ ผลิตและติดตด้ง รื้อ
ถอนบูธงานมหกรรมบ้านและคอน
โด พิษณุโลก ครด้งที่ 1

ร้านไอแมค ดีไซน์ สตูดิโอ 
105,000.00 บาท

ร้านไอแมค ดีไซน์ สตูดิโอ 
105,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 707/2560
ลว.29/03/2560

จดดหาพืน้ที่เชำ่าสำาหรดบจดดงาน
มหกรรมบ้านและคอนโด 
พษิณุโลก ครด้งที่ 1

ห้างหุ้นส่วนจำากดด ฟนั
น้ำานมแอ๊ด 96,300.00 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจำากดด ฟัน
น้ำานมแอ๊ด 96,300.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 708/2560
ลว.29/03/2560

ซือ้ขาแขวนทีวีแบบตด้งพื้นที่มีล้อ
เลื่อน สำาหรดบทีวี ขนาด 37-60 นิ้ว 
ฝ่่ายกำากดบการปฏิบดติงาน

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 8,453.00 บาท

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 8,453.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 709/2560
ลว.29/03/2560

จา้งทำาลายเทปข้อมูลที่ไม่ได้ใชำ้
งาน ของฝ่่ายปฏิบดติการ
สารสนเทศู 

วงษ์พาณิชำย์ 18,000.00 
บาท

วงษ์พาณชิำย์ 18,000.00 
บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 710/2560
ลว.29/03/2560

เชำ่าเครื่องมดลติฟังก์ชำดน่ระบบเชำา่ "ริ
โก้" รุ่น MP2501SP จำานวน 1 
เครื่อง ประจำาสาขากระบ่ี 

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
80,892.00 บาท

บริษดท ริโก้ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศูไทย) จำากดด 
80,892.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 711/2560
ลว.29/03/2560

จา้งบริการเครือ่งมดลติฟังก์ชำด่
นระบบเชำ่า "ริโก้" รุ่น MP2501SP 
จำานวน 1 เครื่อง ประจำาสาขา
กระบ่ี 

 0.38 บาท/แผ่น 
บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.38 บาท/แผ่น

บริษดท ริโก้ (ประเทศูไทย) 
จำากดด 0.38 บาท/แผ่น

ผ่านการพิจารณาจากผู้
ใชำ้งาน

จพ.(สจท.) 712/2560
ลว.29/03/2560



49

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

211          42,000.00   - ตกลงราคา

212          53,500.00   - ตกลงราคา

213     2,131,226.00     2,131,226.00 พิเศูษ

214     1,584,000.00     1,584,000.00 พิเศูษ

จา้งจดดทำาสปอตวิทยุ
ประชำาสดมพดนธโ์ครงการสินเชำือ่
บ้านสบายใจ 

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

บริษดท ยูชำสู จำากดด 
41,548.10 บาท

เป็นบริษดทที่ดำาเนินงาน
ด้านสื่อโฆษณา
ประชำาสดมพดนธ์

จพ.(สจท.) 713/2560
ลว.29/03/2560

ซื้อรถจดกรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซ ี
ย่ีหอ้ HONDA รุน่ AFS125CSFH 
TH WAVE125I ดิสเบรกหน้า
สตาร์ทมือ ล้อแม็ก ให้กดบสาขา
ย่อยเพริ์ล แบงค์ค็อก

บริษดท เวิลด์สปีด เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จำากดด 
53,500.00 บาท

บริษดท เวิลด์สปีด เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จำากดด 
53,500.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 714/2560
ลว.29/03/2560

จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ หมายเลข 
1-6 และ 9 อาคาร 2 และลิฟต์
หมายเลข 7-8 อาคารจอดรถ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ่

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
1,990,000.00 บาท

บริษดท มิตซูบิชำ ิเอลเลเว
เตอร์ (ประเทศูไทย) จำากดด 
1,990,000.00 บาท

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และความชำำานาญ

จพ.(สจท.) 717/2560
ลว.29/03/2560

เชำา่อาคารพาณิชำย์ 3 ชำดน้ จำานวน 2 
คูหา เพื่อใชำ้เป็นที่ทำาการสาขาย่อย
บ้านบกง 

นายธรีพงศ์ู  สดงขอินทร์  
นางสาวอดญชำลี  พริิยสิริ
พงศ์ู 1,559,250.00 บาท

นายธรีพงศ์ู  สดงขอินทร์  
นางสาวอดญชำลี  พริิยสิริ
พงศ์ู 1,559,250.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจดดหา
สถานที่เชำา่

จพ.(สจท.) 718/2560
ลว.29/03/2560



50

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

215     1,800,000.00     1,800,000.00 พิเศูษ

216     1,580,000.00     1,580,000.00 พิเศูษ

217            9,980.00   - ตกลงราคา

218            9,800.00   - ตกลงราคา

219        200,000.00        107,000.00 ตกลงราคา

220          48,000.00   - ตกลงราคา

เชำา่อาคารพาณิชำย์ 3 ชำดน้ จำานวน 2 
คูหา เพื่อใชำ้เป็นที่ทำาการสาขาย่อย
นิคมพดฒนา ระยะเวลาเชำา่ 3 ปี

คุณรดตนา  รอดศูรี 
1,782,000.00 บาท

คุณรดตนา  รอดศูรี 
1,782,000.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจดดหา
สถานที่เชำา่

จพ.(สจท.) 719/2560
ลว.29/03/2560

จา้งปรดบปรุงและตกแต่งภายใน 
พืน้ที่ว่างบริเวณ ชำดน้ 10 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ่

บริษดท ทูเมคเกอร์ จำากดด 
1,570,000.00 บาท

บริษดท ทูเมคเกอร์ จำากดด 
1,570,000.00 บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 720/2560
ลว.29/03/2560

ซือ้ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชำดก เพื่อใชำง้านที่
สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น (งาน
บริหารหนี้สาขา)

บริษดท ขอนแก่น เอสอาร์ 
โฮมเซน็เตอร์ 2003 จำากดด 
9,980.00 บาท

บริษดท ขอนแก่น เอสอาร์ 
โฮมเซน็เตอร์ 2003 จำากดด 
9,980.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 721/2560
ลว.30/03/2560

ซือ้ตู้บานเลื่อน 3 ชำดน้ เพือ่ใชำง้านที่
สาขาอยุธยา (งานบริหารหนี้
สาขา)

บริษดท ซีโอแอล จำากดด 
(มหาชำน) 9,800.00 บาท

บริษดท ซีโอแอล จำากดด 
(มหาชำน) 9,800.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 722/2560
ลว.30/03/2560

ซือ้เต็นท์ พร้อมสกรีนโลโก้ และ
โต๊ะพดบอเนกประสงค์ 

บริษดท บิลด์อดพ จำากดด 
107,000.00 บาท

บริษดท บิลด์อดพ จำากดด 
107,000.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 723/2560
ลว.30/03/2560

เชำ่าใชำ้บรกิารโทรศูดพท์เคลื่อนที่
จำานวน 1 หมายเลขพร้อมเครื่อง

บริษดท เรยีล มูฟ จำากดด 
48,000.00 บาท

บริษดท เรียล มูฟ จำากดด 
48,000.00 บาท

เป็นบริษดทผู้จดดจำาหน่าย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 724/2560
ลว.30/03/2560



51

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

221        101,796.00        101,796.00 ตกลงราคา

222          10,914.00   - ตกลงราคา

223          75,000.00   - ตกลงราคา

224        300,000.00        266,804.50 พิเศูษ

225     6,425,550.00     6,425,550.00 พิเศูษ

ซื้อเครื่องฟอกอากาศู รุ่น 605 
(Skoestop) ย่ีห้อ Blueair สำาหรดบ
ใชำ้งานที่โครงการจำาหน่ายสินเชำื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้

บริษดท แสงชำดย แอร์ 
ควอลิต้ี จำากดด 
101,796.00 บาท

บริษดท แสงชำดย แอร ์
ควอลิต้ี จำากดด 
101,796.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 725/2560
ลว.30/03/2560

ซือ้พดดลมสไลด์มิตซบิูชำ ิขนาด 18 
นิ้ว R18-GV (คละสี) สำาหรดบใชำ้
งานที่โครงการจำาหน่ายสินเชำื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 10,914.00 บาท

บริษดท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จำากดด 10,914.00 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 726/2560
ลว.30/03/2560

จา้งติดตด้งท่อระบายน้ำาเสียและบ่อ
พดกน้ำาเสีย (ด้านหลดงอาคาร) 
ธนาคารฯ สาขาบ้านฉาง

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 75,000.00 บาท

บริษดท โชำครุ่งเรืองการชำา่ง 
จำากดด 75,000.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 727/2560
ลว.30/03/2560

ซือ้เครื่องจดดระบบคิวอดตโนมดติ ให้
กดบสาขาย่อยเซน็ทรดลพลาซา 
นครศูรีธรรมราชำ 

บริษดท อินฟินิท เทคโนโลยี 
คอร์ปอเรชำดน่ จำากดด 
248,128.19 บาท

บริษดท อินฟินิท เทคโนโลยี 
คอร์ปอเรชำดน่ จำากดด 
248,128.19 บาท

คุณสมบดติตรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 728/2560
ลว.30/03/2560

จ้างหล่อพระพทุธภควาวิจิตร
จำาลอง

บริษดท ปฏิมาพรเลิศู
กำาแพงแสน จำากดด 
6,425,550.00 บาท

บริษดท ปฏิมาพรเลิศู
กำาแพงแสน จำากดด 
6,425,550.00 บาท

เป็นบริษดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 729/2560
ลว.31/03/2560



52

ส่วนจัดหาท่ัวไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมี่นาคมี 2560

วันท่่ 1 มี่นาคมี - 31 มีน่าคมี 2560

วงเงินท่่จะซื้อ
หรือจ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลท่่คัดเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวนัท่่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง

226          21,400.00   - ตกลงราคา

227          59,492.00   - ตกลงราคา

จ้างทำาป้ายชำื่อสแตนเลส ต้น
ชำดยพฤกษ์และต้นราชำพฤกษ์ พร้อม
ติดตด้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สำานดกงานใหญ่

บริษดท ต เอกณศิูลป์ อลูมิ
เนียม จำากดด 21,400.00 
บาท

บริษดท ต เอกณศิูลป์ อลูมิ
เนียม จำากดด 21,400.00 
บาท

เป็นบรษิดทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำำานาญ

จพ.(สจท.) 730/2560
ลว.31/03/2560

จ้างจดดพมิพ์สมุดบดญชำรีดบ-จ่าย บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
59,492.00 บาท

บริษดท มี พดบลิชำชำิ่ง จำากดด 
59,492.00 บาท

เป็นบริษดทที่มีความ
ชำำานาญทางด้านสิ่ง
พิมพ์

จพ.(สจท.) 731/2560
ลว.31/03/2560
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