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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

1 จ้างทำากระเป๋าาใส่เเอกส่าร    ส่เเขีเยว 19,999.37   - ตกลงราคา

2 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา

3 173,000.00 173,000.00 ตกลงราคา

4 64,200.00   - ตกลงราคา

5 44,137.50   - ตกลงราคา

6 94,695.00   - ตกลงราคา

7 500,000.00 500,000.00 พิเศษ

8 30,000.00   - ตกลงราคา

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บรษัิท จิงเฉิง จำากัด 
19,999.37 บาท

บริษัท จงิเฉิง จำากัด 
19,999.37 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1359/2560
ลว.03/07/2560

จ้างซเอมแซมอาคารส่ำานัักงานัธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาพุทธมณฑล

บรษัิท ภคนัินั จำากัด 
200,000.00 บาท

บริษัท ภคนัินั จำากัด 
200,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1360/2560
ลว.03/07/2560

จ้างติดตั้งระบบส่าธารณูป๋โภค (ระบบป๋รบัอากาศ) 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่าขีายเอยเพริ์ลแบงค์คอก

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นัจิเนัเยริ่ง 
แอนัด์ คอนัส่ตรัคชัน่ั จำากัด 
172,426.46 บาท

บรษัิท เซ็กโก้ เอ็นัจิเนัเยริ่ง 
แอนัด์ คอนัส่ตรัคชัน่ั จำากัด 
172,426.46 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1361/2560
ลว.03/07/2560

จ้างป๋รับป๋รุงแผงหนั้า ATM บรเิวณด้านัหนั้า 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บริษัท เจเนัอรลั มาส่เตอร ์
แอดเวอรไ์ทซิ่ง จำากดั 
64,200.00 บาท

บรษัิท เจเนัอรัล มาส่เตอร ์
แอดเวอรไ์ทซิ่ง จำากัด 
64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1362/2560
ลว.03/07/2560

ซื้อถุงกระดาษใส่เธนับัตร GR8 
บรษัิท พเ.เค.คอนัเวิทติ้ง จำากัด 
44,137.50 บาท

บริษัท พเ.เค.คอนัเวิทติ้ง 
จำากัด 44,137.50 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1363/2560
ลว.03/07/2560

ซื้อหมกึเครื่องโทรส่ารยเ่ห้อ BROTHER TN-2280 
บรษัิท ไทยโอเอ บิส่ซิเนัส่ 
จำากัด 94,695.00 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส่ซิเนัส่ 
จำากัด 94,695.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1365/2560
ลว.03/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานังานั
สั่มมนัาพิเศษ เรื่อง "ขีับเคล่ือนัเศรษฐกิจไทย หัวใจ
อยูเทเ่ชุมชนั" 

บรษัิท ส่ยามรัฐ จำากัด 
500,000.00 บาท

บริษัท ส่ยามรัฐ จำากัด 
500,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1366/2560
ลว.03/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานัส่ื่อในั
โครงการสั่มมนัา "Home Builder 4.0 ถอดรหัส่
นัวัตกรรม นัำาคุณคเาสู่เธุรกิจ"

ส่มาคมธุรกจิรับส่ร้างบา้นั 
30,000.00 บาท

ส่มาคมธุรกิจรบัส่รา้งบ้านั 
30,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1367/2560
ลว.03/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

9 ซื้อกลเองบรรจุเอกส่ารมเฝาครอบ 112,350.00 112,350.00 ตกลงราคา

10 200,000.00 181,900.00 ตกลงราคา

11                64,200.00   - ตกลงราคา

12 235,400.00 235,400.00 พิเศษ

13 จ้างเป๋็นัทเ่ป๋รึกษาด้านัการป๋้องกันัการทุจริต 600,000.00 600,000.00 พิเศษ

14 70,000.00   - ตกลงราคา

15 64,200.00   - ตกลงราคา

16 38,378.76   - ตกลงราคา

บรษัิท เอส่ วเ แอนัด์ พเ คารต์ั้นั 
จำากัด 112,350.00 บาท

บรษัิท เอส่ วเ แอนัด์ พเ 
คาร์ตั้นั จำากัด 112,350.00 
บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1369/2560
ลว.03/07/2560

จ้างทำาผ้ากนััเป๋้ออนัส่เส้่มพร้อมโลโก้โครงการ "ธอส่. 
โรงเรเยนัการเงินั" 

บรษัิท ล๊ักกเ้เพนัท์ จำากัด 
181,900.00 บาท

บริษัท ล๊ักกเ้เพนัท์ จำากดั 
181,900.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1370/2560
ลว.04/07/2560

จ้างจัดทำา Video Presentation ภาพลักษณ์ธนัาคาร 
ภาคภาษาอังกฤษ

บรษัิท ฟ้าเพเยงดินั จำากัด 
64,200.00 บาท

บริษัท ฟา้เพเยงดินั จำากัด 
64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1371/2560
ลว.04/07/2560

จ้างจัดหาพืน้ัทเ่งานัมหกรรมรับส่ร้างบา้นั Home 
Builder Expo 2017

ส่มาคมธุรกจิรับส่ร้างบา้นั 
235,400.00 บาท

ส่มาคมธุรกิจรบัส่รา้งบ้านั 
235,400.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1372/2560
ลว.04/07/2560

นัายส่มชาย  พิชิตสุ่รกิจ 
600,000.00 บาท

นัายส่มชาย  พิชติสุ่รกิจ 
600,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1373/2560
ลว.04/07/2560

จ้างป๋รับป๋รุงซเอมแซมอาคารส่ำานัักงานั ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาพะเยา

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด วสุ่ กรุปป๋ 
70,000.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด วสุ่ กรุปป๋ 
70,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1374/2560
ลว.05/07/2560

จ้างบริการบำารุงรกัษาลิฟต์ ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาแจ้งวัฒนัะ

บริษัท มติซูบิช ิเอลเลเวเตอร์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
64,200.00 บาท

บรษัิท มติซูบิช ิเอลเลเวเตอร์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1375/2560
ลว.05/07/2560

ซื้อตู้เหล็กเกบ็เอกส่าร 4 ล้ินัชกั จำานัวนั 4 ตู้ และตู้
เหล็กเก็บเอกส่าร 2 ชั้นับานัเป๋ดิ จำานัวนั 4 ตู้ ให้กับ
ศูนัย์วิเคราะห์สิ่นัเชื่อ (Data Entry : DE) ชลบุรเ

บรษัิท บางกอกลักกเ้เซฟ 
จำากัด 38,378.76 บาท

บริษัท บางกอกลักกเเ้ซฟ 
จำากัด 38,378.76 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1376/2560
ลว.05/07/2560



3

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

17

170,130.00 170,130.00

ตกลงราคา

18 ตกลงราคา

19 53,416.45   - ตกลงราคา

20 15,500.00   - ตกลงราคา

21 57,780.00   - ตกลงราคา

22   - ตกลงราคา

23 199,999.94 199,999.94 ตกลงราคา

24 ซื้อคอนัเดนัซิ่งยูนัิตพร้อมติดตั้ง ให้แกเส่าขีาส่กลนัคร 265,360.00 265,360.00 พิเศษ

ซื้อป๋ระตูโฟลดิ้งเกทแบบแมนัวล ไมเใช้ราง ให้กับส่เวนั
จัดการความป๋ลอดภัย

บรษัิท โฟลดิ้ง เกท จำากัด 
150,870.00 บาท

บริษัท โฟลดิ้ง เกท จำากัด 
150,870.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1377/2560
ลว.05/07/2560

ซื้อแผงกั้นัพลาส่ติก ยืด หด (ส่เเหลือง ดำา) จำานัวนั 3 
แผง และแผงกัน้ัอลูมเินัเยม ยดื หด      (ส่เเหลือง ดำา) 
จำานัวนั 3 แผง 

บรษัิท โอทเ อินัเตอร์เทรด 
จำากัด 19,260.00 บาท

บริษัท โอทเ อินัเตอร์เทรด 
จำากัด 19,260.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1378/2560
ลว.05/07/2560

เชเาพื้นัทเ่ติดตั้งป๋า้ยโฆษณาป๋ระชาสั่มพนััธ์ 
เคานั์เตอรก์ารเงินั ไอเพลส่-ลาดกระบัง

บรษัิท พรอส่เพคท์ เอส่เตทส์่ 
จำากัด 53,416.45 บาท

บริษัท พรอส่เพคท์ เอส่เตทส์่ 
จำากัด 53,416.45 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1379/2560
ลว.05/07/2560

ซื้อถุงขียะส่เดำา ขีนัาด 18x20 นัิ้ว 
ร้านัส่มบูรณ์พาณิชย์ 
15,500.00 บาท

รา้นัส่มบูรณ์พาณิชย์ 
15,500.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1380/2560
ลว.05/07/2560

เชเาเครื่องมลัติฟังกช์ั่นัระบบเชเา "ริโก้" รุเนั 
MP201SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีายเอยเซ็นั
ทรัลพลาซา ศาลายา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1381/2560
ลว.05/07/2560

จ้างบรกิารเครื่องมลัตฟิังก์    ชั่นัระบบเชเา "รโิก้" รุเนั 
MP201SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีายเอยเซ็นั
ทรัลพลาซา ศาลายา

0.37 บาท/แผเนั
บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1382/2560
ลว.05/07/2560

จ้างบริการรักษาความส่ะอาด ป๋ระจำาส่าขีายเอย
เซ็นัทรัล พลาซา นัครศรเธรรมราช จำานัวนั 1 คนั

บรษัิท รักษาความป๋ลอดภัย 
ทเ.เอส่.จเ.อินัเตอร์การด์ จำากดั 
199,999.94 บาท

บริษัท รกัษาความป๋ลอดภัย 
ทเ.เอส่.จเ.อินัเตอร์การ์ด จำากัด 
199,999.94 บาท

เปน็บริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1383/2560
ลว.05/07/2560

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด เอส่ เจ โอ 
เซอร์วิส่ 265,360.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด เอส่ เจ โอ 
เซอรว์ิส่ 265,360.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1384/2560
ลว.05/07/2560



4

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

25 1,995,000.00 1,641,000.00 ส่อบราคา

26 400,000.00 236,470.00 พิเศษ

27                14,980.00   - ตกลงราคา

28 42,929.00   - ตกลงราคา

29 11,000.00   - ตกลงราคา

30 47,454.50   - ตกลงราคา

จ้างป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในัธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาพัทยา

1.)หจก.สื่อเจริญ แอนัด์ พเ. โป๋รดักส์่ 
1,500,000.00 บาท 2.)บ.โชครุเงเรืองการ
ชเาง จำากัด 1,580,000.00 บาท 3.)บ.ดเไซนั์-
ส่ามสิ่บแป๋ด จำากัด 1,355,000.00 บาท 
4.)บ.อิง-คอนั จำากัด 1,640,000.00 บาท 
5.)บ.เซปาท์เทอร์นั ซิส่เท็ม 1,590,000.00 
บาท 6.)บ.กองทองวิศวกรรม จำากัด 
1,575,144.12 บาท 7.)บ.มาส่เตอร์ เมก
เกอร์ เอ็นัจิเนัเยร่ิง จำากัด 1,592,000.00 
บาท 8.)บ.วิชญธาดา เอ็นัจิเนัเยร่ิง จำากัด 
1,593,282.51 บาท 9.)หจก.ดล พาณิชย์ 
1,559,430.00 บาท

บริษัท ดเไซนั์-ส่ามสิ่บแป๋ด 
จำากัด 1,355,000.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1385/2560
ลว.05/07/2560

จ้างจัดพิมพ์หนัังสื่อคูเมอืการป๋ระมลูขีายบ้านัมอืส่อง 
ครั้ง 2/2560

บรษัิท บพิธการพิมพ์ จำากัด 
236,470.00 บาท

บริษัท บพิธการพมิพ ์จำากดั 
236,470.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1386/2560
ลว.05/07/2560

จัดทำาขีองทเ่ระลึกให้กับผู้เขี้ารเวมงานั (แฟลชไดร์ฟ 
รุเนั MT009 ความจุ 16 GB) 

บริษัท พรเเมเย่ม เพอรเ์ฟค 
จำากัด (ส่ำานัักงานัใหญเ) 
14,980.00 บาท

บรษัิท พรเเมเย่ม เพอรเ์ฟค 
จำากัด (ส่ำานัักงานัใหญเ) 
14,980.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 
1386.1/2560
ลว.05/07/2560

จ้างร้านัอาหาร CHOCOLATE VILLE เป๋น็ัผู้ดำาเนัินั
การจัดเลเ้ยงอาหาร และเครือ่งดื่ม 

CHOCOLATE VILLE 
42,929.00 บาท

CHOCOLATE VILLE 
42,929.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากฝ่าย
พิธีการสินเชำื่อ

จพ.(สจท.) 
1386.2/2560
ลว.05/07/2560

จ้างเครื่องเส่เยงพร้อมระบบคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 
3 แส่นัเพลง และวงดนัตรเโฟลคซองป๋ระเภท Trio 
Band

มนูัจา้ ซาวด์ ซิส่เท็ม 
11,000.00 บาท

มนูัจ้า ซาวด์ ซสิ่เท็ม 
11,000.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากฝ่าย
พิธีการสินเชำื่อ

จพ.(สจท.) 
1386.3/2560
ลว.05/07/2560

ซื้อวัส่ดุ/ขีองใช้ส้ิ่นัเป๋ลือง ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท ไนันั์กรุปป๋เทรดดิ้ง จำากดั 
47,454.50 บาท

บริษัท ไนันั์กรุปป๋เทรดดิ้ง 
จำากัด 47,454.50 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1387/2560
ลว.06/07/2560



5

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

31 73,525.00   - ตกลงราคา

32 6,420.00   - ตกลงราคา

33 194,401.88 194,401.88 ตกลงราคา

34 125,190.00 125,190.00 ตกลงราคา

35 41,601.60   - ตกลงราคา

36 860,280.00 860,280.00 พิเศษ

37 250,000.00 237,443.70 พิเศษ

ซื้อนัาฬกิายเห่้อ RHYTHM แบบแขีวนัและแบบตั้ง
โตปะ 

บริษัท บางกอก วอทซ์ 
คอนัเนัอร์ จำากัด (ส่ำานัักงานั
ใหญเ) 73,525.00 บาท

บรษัิท บางกอก วอทซ์ 
คอนัเนัอร์ จำากัด (ส่ำานัักงานั
ใหญเ) 73,525.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1388/2560
ลว.06/07/2560

จ้างพิมพต์ราส่ารทางการเงินั 1.)ส่าขีายเอยตราด 
2.)ส่าขีาอเางทอง 3.)ส่าขีาบเอวินั 4.)ส่าขีายเอย
พนัมส่ารคาม

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
6,420.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
6,420.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1389/2560
ลว.06/07/2560

ซื้อวัส่ดุ/ขีองใช้ส้ิ่นัเป๋ลือง ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท ส่มาร์ทแอคเซส่ซอรเส์่ 
จำากัด 194,401.88 บาท

บริษัท ส่มารท์แอคเซส่ซอรเส์่ 
จำากัด 194,401.88 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1390/2560
ลว.06/07/2560

จ้างจดัทำาชุดเครือ่งมือ จำานัวนั 100 ชิ้นั Flash drive 
โลหะรปู๋บ้านั ขีนัาด 16 gb จำานัวนั 200 ชิน้ั และ
ลำาโพงบลูทูธ จำานัวนั 100 ชิ้นั ให้กับฝ่ายลูกค้า
สั่มพนััธ์

บรษัิท ไอเดเยบิซไทย จำากัด 
125,190.00 บาท

บริษัท ไอเดเยบิซไทย จำากัด 
125,190.00 บาท

เปน็บริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1405/2560
ลว.06/07/2560

ซื้อถเานัพานัาโซนัิคอัลคาไลนั์ ขีนัาด AA และขีนัาด 
AAA 

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด เจมส์่ โอเอ 
ซัพพลาย 41,601.60 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด เจมส์่ โอเอ 
ซพัพลาย 41,601.60 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1406/2560
ลว.06/07/2560

จ้างบริการจัดหาพื้นัทเ่งานั NPA Grand Sale 2017 
และงานั Home Loan 2017

ส่มาคมสิ่นัเชื่อทเ่อยูเอาศัย 
860,280.00 บาท

ส่มาคมสิ่นัเชื่อทเ่อยูเอาศัย 
860,280.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1407/2560
ลว.06/07/2560

ซื้ออุป๋กรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้การป๋ฏิบตัิงานั 
2/2560 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บริษัท เอส่ แอนัด์ เอส่ เจอ
เนัอรลั จำากัด 237,443.70 
บาท

บรษัิท เอส่ แอนัด์ เอส่ เจอ
เนัอรลั จำากัด 237,443.70 
บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1408/2560
ลว.06/07/2560



6

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

38 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ส่ำานัักงานัใหญเ 85,600.00   - ตกลงราคา

39 30,371.95   - ตกลงราคา

40 33,170.00   - ตกลงราคา

41 5,692.40   - ตกลงราคา

42 9,737.00   - ตกลงราคา

43 21,400.00   - ตกลงราคา

44 81,320.00   - ตกลงราคา

45 1,175,309.14 1,175,309.14 พิเศษ

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 85,600.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 85,600.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1409/2560
ลว.07/07/2560

จ้างพิมพต์ราส่ารทางการเงินั 1.)ส่าขีาส่งขีลา       
2.)ส่าขีาภูเก็ต

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด(มหาชนั) 
30,371.95 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด(มหาชนั) 
30,371.95 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1410/2560
ลว.07/07/2560

ซื้อถุงขียะส่เดำา ขีนัาด 30x40 นัิ้ว
บรษัิท เทพเทวา รุเงเรืองจำากดั 
33,170.00 บาท

บริษัท เทพเทวา รุเงเรืองจำากัด 
33,170.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1411/2560
ลว.07/07/2560

จ้างทำา Sticker 3 มติิ ส่ำาหรับติดลิฟท์ บรเิวณอาคาร 
1 ชั้นั 1 ณ ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนัิเคชัน่ั จำากัด 5,692.40 
บาท

บรษัิท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนัิเคชัน่ั จำากัด 5,692.40 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1412/2560
ลว.07/07/2560

ซื้อเครือ่งโทรส่ารยเ่ห้อ Brother Laser FAX-2840 
จำานัวนั 1 เครือ่ง พร้อมผงหมกึ 1 ตลับ

บรษัิท ไทยโอเอ บิส่ซิเนัส่ 
จำากัด 9,737.00 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส่ซิเนัส่ 
จำากัด 9,737.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1413/2560
ลว.07/07/2560

ซื้อผงหมกึส่เเครื่อง Printer Richo เพื่อใช้งานัทเ่ส่เวนั
จัดหาทั่วไป๋ ฝ่ายจัดหาและการพัส่ดุ

บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 21,400.00 บาท

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 21,400.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1414/2560
ลว.07/07/2560

จ้างจัดทำา PowerBank รุเนั TR-PB115 ขีนัาด 
13800 mAh ให้กบัฝ่ายลูกค้าสั่มพันัธ์

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ราเม 
(ส่ำานัักงานัใหญเ) 81,320.00 
บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ราเม 
(ส่ำานัักงานัใหญเ) 81,320.00 
บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1415/2560
ลว.07/07/2560

จ้างเหมาดำาเนัินัการงานัเพิม่-ลดงานัป๋รบัป๋รงุพื้นัทเ่
ทำางานั ชั้นั 4 อาคาร 2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท โชครุเงเรืองการชเาง 
จำากัด 1,175,309.14 บาท

บริษัท โชครุเงเรืองการชเาง 
จำากัด 1,175,309.14 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1416/2560
ลว.07/07/2560



7

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

46 720,000.00 720,000.00 พิเศษ

47 960,000.00 960,000.00 พิเศษ

48 ซื้อเครื่องเขีเยนัแบบพิมพ์และวัส่ดุส้ิ่นัเป๋ลือง 590,171.50 590,171.50 กรณเพิเศษ

49 75,000.00   - ตกลงราคา

50 66,618.20   - ตกลงราคา

51 5,029.00   - ตกลงราคา

52 จ้างทำากระเป๋าาใส่เเอกส่าร                39,998.74   - ตกลงราคา

53 49,220.00   - ตกลงราคา

จ้างเป๋็นัทเ่ป๋รกึษาดา้นัเกณฑ์กำากับ ดูแลขีอง ธป๋ท. 
ขีองกลุเมงานัตรวจส่อบ

นัายยรรยง  ลิขีิตเจริญ 
720,000.00 บาท

นัายยรรยง  ลิขีิตเจรญิ 
720,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1417/2560
ลว.07/07/2560

จ้างเป๋็นัทเ่ป๋รกึษาดา้นัการตรวจส่อบภายในั และ
ควบคุมภายในั ขีองกลุเมงานัตรวจส่อบ

ผศ.ดร.ป๋ระวิตร  นัิลสุ่วรรณา
กุล 960,000.00 บาท

ผศ.ดร.ป๋ระวิตร  นัิลสุ่วรรณา
กลุ 960,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1418/2560
ลว.07/07/2560

องค์การค้าขีองส่กส่ค. 
590,171.50 บาท

องค์การค้าขีองส่กส่ค. 
590,171.50 บาท

เปน็การสนับสนุนส่วน
ราชำการ

จพ.(สจท.) 1419/2560
ลว.07/07/2560

จ้างป๋รับป๋รุงซเอมแซมอาคารส่ำานัักงานั ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีายเอยชัยนัาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ณภส่รรค์
กเอส่ร้าง 75,000.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ณภส่รรค์
กเอส่ร้าง 75,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1420/2560
ลว.11/07/2560

ซื้อวัส่ดุ/ขีองใช้ส้ิ่นัเป๋ลือง ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท ไนันั์กรุปป๋เทรดดิ้ง จำากดั 
66,618.20 บาท

บริษัท ไนันั์กรุปป๋เทรดดิ้ง 
จำากัด 66,618.20 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1421/2560
ลว.11/07/2560

จ้างซเอมแซมเครือ่งป๋รับอากาศห้องพัส่ดุ ชั้นั G 
อาคาร 1 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด โกรกรุปป๋ 
เอ็นัจิเนัเยริ่ง 5,029.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด โกรกรุปป๋ 
เอ็นัจิเนัเยริง่ 5,029.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1422/2560
ลว.11/07/2560

บรษัิท จิงเฉิง จำากัด 
39,998.74 บาท

บริษัท จงิเฉิง จำากัด 
39,998.74 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1423/2560
ลว.11/07/2560

ซื้อกระดาษ 1904430 HQP Semigloss (44"x30m) 
จำานัวนั 10 ม้วนั และ Sticker White PVC 
(36"x30m) (indoor) จำานัวนั 2 มว้นั

บริษัท เอส่ พเ วเ ไอ 
จำากัด(มหาชนั) 49,220.00 
บาท

บรษัิท เอส่ พเ วเ ไอ 
จำากัด(มหาชนั) 49,220.00 
บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1424/2560
ลว.11/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

54 56,175.00   - ตกลงราคา

55 42,564.60   - ตกลงราคา

56 57,780.00   - ตกลงราคา

57   - ตกลงราคา

58                  7,704.00   - ตกลงราคา

59 72,225.00   - ตกลงราคา

60 92,448.00   - ตกลงราคา

จ้างพิมพซ์องรหัส่บตัรบริการอิเล็กทรอนัิกส์่ (ATM) 
บรษัิท ดาต้าโป๋รดักส์่ ทอป๋ป๋งั 
ฟอร์ม จำากัด 56,175.00 บาท

บริษัท ดาต้าโป๋รดักส์่ ทอป๋ป๋ัง 
ฟอร์ม จำากัด 56,175.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1425/2560
ลว.11/07/2560

จ้างพิมพซ์องพลาส่ติกใส่เบัตรบรกิารอิเล็กทรอนัิกส์่ 
(ATM) 

บรษัิท ไอเดเยคอส่ จำากัด 
42,564.60 บาท

บริษัท ไอเดเยคอส่ จำากัด 
42,564.60 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1426/2560
ลว.11/07/2560

เชเาเครื่องมลัติฟังกช์ั่นัระบบเชเา "ริโก้" รุเนั 
MP201SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีายเอย
แมเส่าย

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1427/2560
ลว.11/07/2560

จ้างบรกิารเครื่องมลัตฟิังก์ชั่นัระบบเชเา "รโิก"้ รุเนั 
MP201SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีายเอย
แมเส่าย

0.37 บาท/แผเนั
บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1428/2560
ลว.11/07/2560

จ้างพิมพต์ราส่ารทางการเงินั ส่าขีาเดอะมอลล์ 
บางแค

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
7,704.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
7,704.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1429/2560
ลว.12/07/2560

จ้างเติมส่ารทำาความเย็นั (นั้ำายา R-22) Chiller ตัวทเ่ 
1 อาคาร 1 และเป๋ลเ่ยนัอะไหลเ Chiller ตวัทเ่ 2 
อาคาร 2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บริษัท จอห์นัสั่นัคอนัโทรลส์่ 
อินัเตอรเ์นัชั่นัแนัล 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
72,225.00 บาท

บรษัิท จอห์นัสั่นัคอนัโทรลส์่ 
อินัเตอรเ์นัชั่นัแนัล 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
72,225.00 บาท

เปน็บริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1430/2560
ลว.12/07/2560

เชเาเครื่องมลัตฟิังก์ชั่นั "รโิก้" รุเนั MP2501SP จำานัวนั 
1 เครือ่ง ป๋ระจำาส่าขีานัเานั

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
92,448.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
92,448.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1431/2560
ลว.12/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

61   - ตกลงราคา

62 4,600,000.00 4,600,000.00 พิเศษ

63 จ้างจัดทำาเส้ื่อยืดโป๋โลส่เดำา ตราพันัธกิจธนัาคาร 2,000,000.00 2,000,000.00 พิเศษ

64 320,000.00 312,975.00 พิเศษ

65 64,493.18   - ตกลงราคา

66 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา

67 จ้างพิมพ์ตราส่ารทางการเงินั ส่าขีาซเคอนั บางแค 7,704.00   - ตกลงราคา

จ้างบริการเครือ่งมลัติฟังก์ชัน่ั "ริโก้" รุเนั MP2501SP 
จำานัวนั 1 เครือ่ง ป๋ระจำาส่าขีานัเานั 0.37 บาท/แผเนั

บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1432/2560
ลว.12/07/2560

จ้างดำาเนัินัโครงการ "งานับ้านัธอส่.เอ็กซ์
โป๋@เชเยงใหมเ"

บรษัิท มายด์ เอ็กซ์ซบิิท จำากัด 
3,711,072.00 บาท

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท 
จำากัด 3,711,072.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1433/2560
ลว.12/07/2560

บรษัิท พรเโมเ มเเดเย จำากัด 
1,953,000.00 บาท

บริษัท พรเโมเ มเเดเย จำากดั 
1,953,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1434/2560
ลว.12/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานัรายการ 
"จอโลกเศรษฐกิจ" ทางวิทยุครอบครัวขีเาว FM106 

บรษัิท นัาคเตรา 19 จำากัด 
312,975.00 บาท

บริษัท นัาคเตรา 19 จำากดั 
312,975.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1435/2560
ลว.12/07/2560

ซื้อป๋ระกันัภัยพ.ร.บ.(ภาคบังคับ) และป๋ระกันัภัย
รถยนัต์(ภาคส่มัครใจ) ส่ำาหรับรถยนัต์ ยเห่้อ BMW 
730 Ld ทะเบเยนั ฎต-9111 กท.รถยนัต์ป๋ระจำา
ตำาแหนัเงกรรมการผู้จัดการ

บรษัิท ทิพยป๋ระกันัภัย จำากัด 
(มหาชนั) 64,493.18 บาท

บริษัท ทิพยป๋ระกันัภัย จำากัด 
(มหาชนั) 64,493.18 บาท

เปน็บริษัทผู้จัดจนาหน่าย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 1436/2560
ลว.13/07/2560

จ้างซเอมแซมซิลิโคนัขีอบกระจก บรเิวณด้านัหนั้า
อาคารส่ำานัักงานั ส่าขีานัครส่วรรค์

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด วสุ่ กรุปป๋ 
193,948.20 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด วสุ่ กรุปป๋ 
193,948.20 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1437/2560
ลว.13/07/2560

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
7,704.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
7,704.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1438/2560
ลว.13/07/2560



10

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

68 ซื้อเก้าอเ้ทำางานัพนัักพิงเตเ้ย ให้กับส่าขีาเชเยงราย 42,425.00   - ตกลงราคา

69 จ้างพิมพ์ซองหนั้าตเางขีาว ส่าขีายเอยอุทัยธานัเ 9,095.00   - ตกลงราคา

70 จ้างพิมพ์ซองหนั้าตเางขีาว ส่าขีาหาดใหญเ 16,050.00   - ตกลงราคา

71 120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา

72 20,000.00   - ตกลงราคา

73 26,000.00   - ตกลงราคา

74 4,472.60   - ตกลงราคา

75              197,950.00             197,950.00 ตกลงราคา

บริษัท บรสิ่โตล เฟอร์นัิเจอร์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
42,425.00 บาท

บรษัิท บรสิ่โตล เฟอร์นัิเจอร์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
42,425.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1439/2560
ลว.13/07/2560

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 9,095.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 9,095.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1440/2560
ลว.13/07/2560

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 16,050.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 16,050.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1441/2560
ลว.13/07/2560

จ้างออกแบบงานัป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในั 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาหัวหมาก ทาวนั์ 
เซ็นัเตอร์

บริษัท ซเ กรุปป๋ อารค์ิเท็ค 
แอนัด์ คอนัซลัแตนัท์ จำากดั 
120,000.00 บาท

บรษัิท ซเ กรุปป๋ อารค์ิเท็ค 
แอนัด์ คอนัซลัแตนัท์ จำากดั 
120,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1442/2560
ลว.13/07/2560

ซื้อเกา้อเ้รบัรอง (เก้าอเ้ส่เทอง) 
ร้านันัานัาแอนัทเค 20,000.00 
บาท

รา้นันัานัาแอนัทเค 20,000.00 
บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1443/2560
ลว.13/07/2560

จ้างซเอมแซมเครือ่งป๋รับอากาศห้องโฉนัด ชั้นั B 
อาคาร 2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด โกรกรุปป๋ 
เอ็นัจิเนัเยริ่ง 26,000.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด โกรกรุปป๋ 
เอ็นัจิเนัเยริง่ 26,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1444/2560
ลว.13/07/2560

จ้างซเอมเครือ่งเจาะกระดาษ CARL 
บรษัิท ออฟติมอล ออร์บิท 
จำากัด 4,472.60 บาท

บริษัท ออฟติมอล ออร์บทิ 
จำากัด 4,472.60 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1445/2560
ลว.13/07/2560

จ้างตเเส้่นัจราจรบนัอาคารจอดรถ ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท ทูเมคเกอร์ จำากัด 
197,950.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร ์จำากดั 
197,950.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1446/2560
ลว.13/07/2560



11

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

76 1,320,000.00 1,320,000.00 ส่อบราคา

77 20,148,613.60 20,148,613.60 ป๋ระกวดราคา

78                       37.45   - ตกลงราคา

79 12,470.85   - ตกลงราคา

80 จ้างทำาตรายางป๋ระเภทตเาง ๆ 41,039.85   - ตกลงราคา

81 3,820,000.00 3,820,000.00 พิเศษ

ซื้อกระดาษมว้นัชำาระใช้กบัห้องสุ่ขีา            
ส่ำานัักงานัใหญเ

1.)บ.บลิเลเ่ยนั มิลเลเ่ยนั เทรดดิง้ 
จำากัด 1,137,600.00 บาท 2.)บ.วิ
นัเนัอร ์เป๋เป๋อร ์จำากัด 
1,147,896.00 บาท 3.)บ.วันัธัชช์ 
โป๋รเฟส่ช่ันันััล จำากัด 
1,109,376.00 บาท

บริษัท วันัธัชช ์โป๋รเฟส่ชั่นันััล 
จำากัด 1,109,376.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1447/2560
ลว.13/07/2560

เชเารถยนัต์ จำานัวนั 46 คันั

1.)บ.อาคเนัย์แคป๋ป๋ิตอล จำากัด 
20,148,613.60 บาท 
2.)บ.ทเ.เค.วาย.ลเส่ซิ่ง จำากัด 
20,542,480.00 บาท 3.)บ.ภัทรลิส่
ซิ่ง จำากัด(มหาชนั) 22,294,984.00 
บาท 4.)บ.ไทย เพรส่ทิจ เร้นัท์ เอ 
คาร์ จำากัด 22,456,000.00 บาท

บริษัท อาคเนัย์แคป๋ป๋ิตอล 
จำากัด 20,148,613.60 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1448/2560
ลว.13/07/2560

จ้างพิมพเ์ชค็กระแส่รายวันั ชนัิด 20 ฉบับ ส่าขีา
เพชรบุรเ

บริษัท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
37.45 บาท

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
37.45 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1449/2560
ลว.14/07/2560

จ้างทำาส่ื่อส่ิ่งพิมพ์ป๋า้ยส่ามเหลเ่ยม(เต็นัท์การ์ด)
บรษัิท ฟูลพอยท์ จำากดั 
12,470.85 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จำากัด 
12,470.85 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1450/2560
ลว.14/07/2560

เรืองศิลป๋ต์รายาง 41,039.85 
บาท

เรอืงศลิป๋์ตรายาง 41,039.85 
บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1451/2560
ลว.14/07/2560

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการผเานัเขี้า-ออก 
(อาคาร 2)

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ภัทร
รุเงโรจนั์ 3,813,000.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด ภัทร
รุเงโรจนั์ 3,813,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1452/2560
ลว.14/07/2560



12

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

82 5,623.92   - ตกลงราคา

83 จ้างจัดสั่มมนัากับบริษัทรับงานันัิติกรรม              183,000.00             183,000.00 ตกลงราคา

84 จ้างจัดทำากระเป๋าาผ้าแคนัวาส่ 10,000.00   - ตกลงราคา

85 196,452.00 196,452.00 ตกลงราคา

86   - ตกลงราคา

87 259,280.00 259,280.00 พิเศษ

88 เชเาพื้นัทเ่ในัศูนัย์การค้าบิ๊กซเราชดำาริ 10,728,000.00 10,728,000.00 พิเศษ

89 690,000.00 690,000.00 พิเศษ

จ้างซเอมเส่าและทเอนั้ำาดเ อาคารจอดรถ ชั้นั 4A 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท เซปาท์เทอร์นั ซิส่เท็ม 
จำากัด 5,623.92 บาท

บริษัท เซปาท์เทอร์นั ซิส่เท็ม 
จำากัด 5,623.92 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1453/2560
ลว.14/07/2560

บริษัท พเ แอนัด์ บเ รชัดา
โฮเต็ล จำากัด (THE 
EMERALD HOTEL) 
183,000.00 บาท

บรษัิท พเ แอนัด์ บเ รชัดา
โฮเต็ล จำากัด (THE 
EMERALD HOTEL) 
183,000.00 บาท

เปน็บริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1454/2560
ลว.14/07/2560

บริษัท อาร์บเครเเอชัน่ั จำากัด 
(ส่ำานัักงานัใหญเ) 10,000.00 
บาท

บรษัิท อาร์บเครเเอชัน่ั จำากัด 
(ส่ำานัักงานัใหญเ) 10,000.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1455/2560
ลว.14/07/2560

เชเาเครื่องมลัตฟิังก์ชั่นั "รโิก้" จำานัวนั 3 เครื่อง ป๋ระจำา
ส่าขีาขีอนัแกเนั

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
196,452.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
196,452.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1457/2560
ลว.14/07/2560

จ้างบริการเครือ่งมลัติฟังก์ชัน่ั "ริโก้" จำานัวนั 3 เครือ่ง 
ป๋ระจำาส่าขีาขีอนัแกเนั 0.37 บาท/แผเนั

บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1458/2560
ลว.14/07/2560

จ้างทำาแผงจอมอนัิเตอร์ขีเาวป๋ระชาสั่มพันัธ์ขีอง
ธนัาคาร

บรษัิท วเเวิร์ค กรุปป๋ จำากัด 
224,700.00 บาท

บริษัท วเเวิร์ค กรุปป๋ จำากัด 
224,700.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1459/2560
ลว.14/07/2560

บริษัท บิ๊กซเ ซูเป๋อร์เซ็นัเตอร ์
จำากัด (มหาชนั) 
1,0149,499.92 บาท

บรษัิท บิ๊กซเ ซูเป๋อร์เซ็นัเตอร ์
จำากัด (มหาชนั) 
1,0149,499.92 บาท

ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการจัดหาสถาน
ที่เชำา่

จพ.(สจท.) 1460/2560
ลว.14/07/2560

จ้างป๋รับป๋รุงห้องนั้ำาธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ อาคาร 1 ชั้นั 1

บรษัิท บูรณรัตนั์เอนัยิเนัเยริ่ง 
จำากัด 680,000.00 บาท

บริษัท บรูณรตันั์เอนัยิเนัเยริง่ 
จำากัด 680,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1461/2560
ลว.14/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

90 526,327.84 526,327.84 พิเศษ

91 792,000.00 792,000.00 พิเศษ

92 12,610,000.00 12,610,000.00 พิเศษ

93 80,250.00   - ตกลงราคา

94 57,780.00   - ตกลงราคา

95   - ตกลงราคา

96 จ้างพิมพ์แคชเชเยร์เช็คตเอเนัื่อง ส่าขีาเพชรบูรณ์ 22,470.00   - ตกลงราคา

97 จ้างพิมพ์ซองหนั้าตเางเหลือง ส่าขีายเอยถลาง 9,095.00   - ตกลงราคา

จ้างป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในัธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาสั่ตหเบ (งานัเพิ่ม)

บริษัท มาส่เตอร์ เมกเกอร์ 
เอ็นัจเินัเยริง่ จำากดั 
526,327.84 บาท

บรษัิท มาส่เตอร์ เมกเกอร์ 
เอ็นัจเินัเยริง่ จำากดั 
526,327.84 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1462/2560
ลว.14/07/2560

เชเารถยนัต์ ยเห่้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E 
AUTO ระบบเบรก ABS จำานัวนั 2 คนัั

บรษัิท ภัทรลิส่ซิ่ง จำากัด 
(มหาชนั) 701,064.00 บาท

บริษัท ภัทรลิส่ซิง่ จำากัด 
(มหาชนั) 701,064.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1465/2560
ลว.17/07/2560

เชเาพื้นัทเ่ศูนัย์การค้า เซน็ัทรลั พลาซา พระราม 3 
กองทุนัรวมสิ่ทธิการเชเา
อสั่งหารมิทรัพย์ CPN รเเทล 
โกรท 12,884,097.46 บาท

กองทุนัรวมสิ่ทธิการเชเา
อสั่งหาริมทรัพย ์CPN รเเทล 
โกรท 12,884,097.46 บาท

ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการจัดหาสถาน
ที่เชำา่

จพ.(สจท.) 1466/2560
ลว.17/07/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์แผนัทเ่ตั้งส่ถานัทเ่ป๋ระกอบการ
และแบบฟอร์มใบคำาขีอเป๋ลเ่ยนัแป๋ลงการกู้เงินั 

บรษัิท ฟูลพอยท์ จำากดั 
80,250.00 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จำากัด 
80,250.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1467/2560
ลว.17/07/2560

เชเาเครื่องมลัติฟังกช์ั่นัระบบเชเา "ริโก้" รุเนั 
MP301SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีา
พระนัครศรเอยธุยา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1468/2560
ลว.17/07/2560

จ้างบรกิารเครื่องมลัตฟิังก์ชั่นัระบบเชเา "รโิก"้      รุเนั 
MP301SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีา
พระนัครศรเอยธุยา

0.37 บาท/แผเนั
บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1469/2560
ลว.17/07/2560

บริษัท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
22,470.00 บาท

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
22,470.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1470/2560
ลว.17/07/2560

บรษัิท เอส่. อาร์. ซเ. เอ็นั
เวลอพ จำากัด 9,095.00 บาท

บริษัท เอส่. อาร.์ ซเ. เอ็นั
เวลอพ จำากัด 9,095.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1471/2560
ลว.17/07/2560



14

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

98 16,050.00   - ตกลงราคา

99 300,000.00 256,800.00 พิเศษ

100 74,900.00   - ตกลงราคา

101 85,000.00   - ตกลงราคา

102 49,113.00   - ตกลงราคา

103 91,485.00   - ตกลงราคา

104 2,568.00   - ตกลงราคา

105 350,000.00 280,000.00 พิเศษ

จ้างพิมพซ์องหนั้าตเางขีาว ส่าขีาส่วนัอุตส่าหกรรม 
ส่หพัฒนั์ แหลมฉบัง(งานับริหารหนัเ้)

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 16,050.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 16,050.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1472/2560
ลว.17/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานัป๋า้ย
โฆษณาบริเวณถนันัพระราม 6

บรษัิท ไมด้า แอด จำากัด 
256,800.00 บาท

บริษัท ไมด้า แอด จำากัด 
256,800.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1473/2560
ลว.17/07/2560

จ้างพิมพ์ 1.)แบบฟอรม์ใบคำาขีอสิ่นัเชื่อส่ำาหรับ    ผู้
ขีอกู้รเวม 2.)แบบฟอรม์ใบรายการอุป๋กรณ ์    และส่ิ่ง
อำานัวยความส่ะดวก

บรษัิท ฟูลพอยท์ จำากดั 
74,900.00 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จำากัด 
74,900.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1474/2560
ลว.18/07/2560

ซื้อกระถางหินัอเอนัส่เแดง เพื่อจัดวางตกแตเงบริเวณ
ด้านัหนั้าโถงการเงินั ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

คุณธนัาวดเ  ณะพทิักษ์ 
85,000.00 บาท

คณุธนัาวดเ  ณะพิทักษ์ 
85,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1475/2560
ลว.18/07/2560

ซื้อรถเขี็นักรงเหล็กแผงขี้างทึบ BTP-0711H    รหัส่ 
A060800012 

บรษัิท เจนับรรเจดิ จำากัด 
49,113.00 บาท

บริษัท เจนับรรเจิด จำากัด 
49,113.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1476/2560
ลว.18/07/2560

จ้างพิมพ์ 1.)แบบฟอรม์ใบนัำาส่เงคเาเชเาทรพัย์สิ่นั
ธนัาคาร 2.)แบบฟอรม์แบบขีอไถเถอนัจำานัอง 3.)แบ
บฟอร์มบันัทึกตเอท้ายสั่ญญากู้เงินั 

บรษัิท จูนั พบัลิชชิ่ง จำากัด 
91,485.00 บาท

บริษัท จนูั พับลิชชิง่ จำากัด 
91,485.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1477/2560
ลว.18/07/2560

จ้างพิมพแ์คชเชเยรเ์ชค็ ส่าขีายเอยเซน็ัทรัลพลาซา 
ศาลายา

บริษัท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
2,568.00 บาท

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
2,568.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1478/2560
ลว.18/07/2560

ซื้อระบบรักษาความป๋ลอดภัยป๋ระจำาศูนัย์วิเคราะห์
สิ่นัเชือ่ (DE) ชลบุรเ

บริษัท ครเเอเจอร์แลบ 
เนั็ตเวิร์ก โซลูชั่นัส์่ จำากัด 
278,000.00 บาท

บรษัิท ครเเอเจอร์แลบ 
เนั็ตเวิร์ก โซลูชั่นัส์่ จำากัด 
278,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1479/2560
ลว.18/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

106 65,000.00   - ตกลงราคา

107 จ้างทำาตรายางป๋ระเภทตเาง ๆ 35,192.30   - ตกลงราคา

108 1,776,200.00 1,776,200.00 พิเศษ

109   - ตกลงราคา

110 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบัตรลงเวลา 62,916.00   - ตกลงราคา

111 37,450.00   - ตกลงราคา

112 จ้างพิมพ์ซองพลาส่ติกใส่เส่มุดคูเฝาก 37,450.00   - ตกลงราคา

ซื้อเครื่องป๋รับอากาศ พร้อมติดตั้ง ยเ่ห้อ ไดกิ้นั 
FH48NUV2S (ขีนัาด 48,000 BTU/แขีวนั) เพื่อใช้
งานัทเ่ส่าขีายเอยแมเส่อด

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด แมเส่อด 
บุญโรจนั์ 65,000.00 บาท

ห้างหุ้นัส่เวนัจำากัด แมเส่อด 
บญุโรจนั์ 65,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1480/2560
ลว.18/07/2560

เรืองศิลป๋ต์รายาง 35,192.30 
บาท

เรอืงศลิป๋์ตรายาง 35,192.30 
บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1481/2560
ลว.18/07/2560

ซื้อกระดาษถเายเอกส่าร ยเห่้อ Double A               
ขีนัาด A4/80 แกรม 

1.)บ.เอ เอ เป๋เป๋อร์ แอนัด์ ส่เตช่ันั
เนัอรเ่ จำากัด 1,776,200.00 บาท 
2.)บ.พเ กรุปป๋ ไทย อินัเตอร์เทรด 
จำากัด 2,097,200.00 บาท 3.)บ.รเ
มฉัตรอาภา จำากัด 1,851,100.00 
บาท

บริษัท เอ เอ เป๋เป๋อร ์แอนัด์ ส่
เตชัน่ัเนัอรเ ่จำากัด 
1,776,200.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1482/2560
ลว.19/07/2560

เชเาเครื่องพรอ้มจ้างบรกิารเครื่องถเายเอกส่าร ยเ่ห้อ 
ฟูจ ิซเร็อกซ ์รุเนั DocuCentre-IV 4470 จำานัวนั 1 
เครื่อง

0.57 บาท/แผเนั
บริษัท ฟูจ ิซเร็อกซ์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 0.57 
บาท/แผเนั

บรษัิท ฟูจิ ซเร็อกซ์ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 0.57 
บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1487/2560
ลว.19/07/2560

บรษัิท เบส่ต์บุปกเคส่ จำากัด 
62,916.00 บาท

บริษัท เบส่ต์บุปกเคส่ จำากดั 
62,916.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1488/2560
ลว.19/07/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์หนัังสื่อให้ความยินัยอมในัการ
เป๋ดิเผยขี้อมูลเครดิต 

บรษัิท ฟูลพอยท์ จำากดั 
37,450.00 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ จำากัด 
37,450.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1489/2560
ลว.19/07/2560

บรษัิท ไอเดเยคอส่ จำากัด 
37,450.00 บาท

บริษัท ไอเดเยคอส่ จำากัด 
37,450.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1490/2560
ลว.19/07/2560



16

ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

113 74,365.00   - ตกลงราคา

114 92,020.00   - ตกลงราคา

115 จ้างพิมพ์ซองจดหมายขีาว ส่ำานัักงานัใหญเ 96,300.00   - ตกลงราคา

116 21,400.00   - ตกลงราคา

117 3,852.00   - ตกลงราคา

118 ซื้ออุป๋กรณ์ทำาความส่ะอาดรถยนัต์ธนัาคาร 98,853.45   - ตกลงราคา

119              880,000.00             880,000.00 ส่อบราคา เป็นผู้ที่เสนอราคาต่นาสุด

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์คำาแนัะนัำาวิธเป๋ฏิบัติในัการทำา
นัิติกรรม 

บริษัท จันัวาณิชย์ ซเเคเยวริตเ้
พริน้ัท์ติ้ง จำากัด 74,365.00 
บาท

บรษัิท จันัวาณิชย์ ซเเคเยวริตเ้
พริน้ัท์ติ้ง จำากัด 74,365.00 
บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1491/2560
ลว.19/07/2560

จ้างพิมพซ์องนั้ำาตาล  ขีนัาด 9" x 123/4"   ส่ำานัักงานั
ใหญเ 

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 92,020.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 92,020.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1492/2560
ลว.19/07/2560

บรษัิท เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 96,300.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 96,300.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1493/2560
ลว.19/07/2560

จ้างผลิต Banner เพื่อป๋ระชาสั่มพันัธ์งานั NPA & 
Resale Home 2017 ในัส่เวนัภูมิภาค

คุณจุไรรัตนั์  โชติกโกวิท 
21,400.00 บาท

คณุจุไรรัตนั์  โชติกโกวิท 
21,400.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1494/2560
ลว.20/07/2560

ซื้อส่ายกำามะหยเ่คล้องเส่ากัน้ัทางเดินั (ส่เนั้ำาเงินั) เพือ่
ใช้งานัทเ่งานับรหิารทั่วไป๋ ส่ำานัักพระราม 9

บรษัิท ส่มาร์ท เบส่ท์บายส์่ 
จำากัด 3,852.00 บาท

บริษัท ส่มารท์ เบส่ท์บายส์่ 
จำากัด 3,852.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1495/2560
ลว.20/07/2560

บรษัิท ส่มาร์ทแอคเซส่ซอรเส์่ 
จำากัด 98,853.45 บาท

บริษัท ส่มารท์แอคเซส่ซอรเส์่ 
จำากัด 98,853.45 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1496/2560
ลว.20/07/2560

จ้างป๋รับป๋รุงและซเอมแซมอาคารส่ำานัักงานั ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาป๋ราจเนับุรเ

1.)บ.บรูณรตันั์เอนัจิเนัเยริง่ จำากัด 
913,551.50 บาท 2.)หจก.ส่ือ
เจรญิ แอนัด ์พเ.โป๋รดักส่์ 
885,738.40 บาท 3.)บ.องิ-คอนั 
จำากัด 959,000.00 บาท 4.)หจก.ว
สุ่ กรุปป๋ 912,923.13 บาท

หจก.สื่อเจริญ แอนัด์ พเ.โป๋
รดักส์่ 880,000.00 บาท

จพ.(สจท.) 1497/2560
ลว.20/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

120 19,902.00   - ตกลงราคา

121 จ้างพิมพ์นัามบัตร 28,080.00   - ตกลงราคา

122 52,323.00   - ตกลงราคา

123 667,680.00 667,680.00 พิเศษ

124 7,500.00   - ตกลงราคา

125 79,600.00   - ตกลงราคา

126 33,800.00   - ตกลงราคา

ซื้อตู้เยน็ัมติซูบชิิ 2 ป๋ระตู ขีนัาด 14.4 ควิ รุเนั SJ-
X44T-SL จำานัวนั 1 เครื่อง และไมโครเวฟซมัซงุ 
ขีนัาด 22 ลิตร ลูกบิด รุเนั R-280 ให้กับงานับริหาร
ทั่วไป๋ ฝ่ายส่าขีาภาคตะวันัออกและภาคกลาง

บรษัิท เพน็ันัอนั     เทรดดิ้ง 
จำากัด 19,902.00 บาท

บริษัท เพ็นันัอนั เทรดดิ้ง 
จำากัด 19,902.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1498/2560
ลว.21/07/2560

ฟิงเกอร์ พริน้ัต์ (2000) 
28,080.00 บาท

ฟงิเกอร ์พริ้นัต์ (2000) 
28,080.00 บาท

เปน็ผู้ที่มคีวามชำนานาญทาง
ด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1499/2560
ลว.21/07/2560

ซื้อโทรทัศนั์ส่เ Sony Bravia TV ขีนัาด 55 นัิ้ว รุเนั 
KD-55X9000E (ส่เดำา) เพื่อใช้งานัทเ่ห้องป๋ระชุมคณะ
กรรมการธนัาคาร ชั้นั 10 อาคาร 1 

บรษัิท เวิลด์ไวด์ ซิส่เตม็ส์่ 
จำากัด 52,323.00 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิส่เต็มส์่ 
จำากัด 52,323.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1500/2560
ลว.21/07/2560

จ้างจัดหาพืน้ัทเ่งานั Thailand Smart Money 2017 
(จังหวัดอุบลราชธานัเ, พิษณุโลก และสุ่ราษฎรธ์านัเ)

บรษัิท พเ.เอ.พริน้ัท์ติ้ง เฮ้าส์่ 
จำากัด 667,680.00 บาท

บริษัท พเ.เอ.พริ้นัท์ติ้ง เฮ้าส์่ 
จำากัด 667,680.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1501/2560
ลว.21/07/2560

จ้างป๋ระเมนิัราคาหลักป๋ระกันัลูกหนัเ้ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ 

บริษัท กรงุส่ยามป๋ระเมนิัคเา
ทรัพยสิ์่นั จำากัด 7,500.00 
บาท

บรษัิท กรงุส่ยามป๋ระเมนิัคเา
ทรัพยสิ์่นั จำากัด 7,500.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1503/2560
ลว.21/07/2560

จ้างดูแลและบำารุงรกัษาเครือ่งป๋รับอากาศ ส่าขีา
ภูเก็ต จำานัวนั 23 ชุด

นัายสุ่รนิัทร์  จันัทร์มณเ 
79,600.00 บาท

นัายสุ่รินัทร์  จนััทร์มณเ 
79,600.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1504/2560
ลว.24/07/2560

ซื้อแผเนักรอง รุเนั HW-20600-03 (อยูเดา้นับนั) 
จำานัวนั 4 แผเนั คารบ์อนั รุเนั HW-20600-03      (อยูเ
ด้านัลเาง) จำานัวนั 4 แผเนั ส่ำานัักพระราม 9

บริษัท เอกลักษณ์ เซอร์วิส่ 
แอนัด์ ซัพพลาย จำากัด 
33,800.00 บาท

บรษัิท เอกลักษณ์ เซอร์วิส่ 
แอนัด์ ซพัพลาย จำากดั 
33,800.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1505/2560
ลว.24/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

127 154,000.00 154,000.00 ตกลงราคา

128 9,000.00   - ตกลงราคา

129 9,500.00   - ตกลงราคา

130 57,780.00   - ตกลงราคา

131   - ตกลงราคา

132 1,250,000.00 1,200,000.00 พิเศษ

133 58,000.00   - ตกลงราคา

134 จ้างพิมพ์แฟ้มอเอนั ส่เส้่ม 158,360.00 158,360.00 ตกลงราคา

จ้างให้บริการอาหารและเครือ่งดืม่ส่ำาหรบัจัดงานั
พันัธมติรสั่มพันัธ์ ให้แกเ ส่ำานัักงานัเขีตพทัยา และ
ส่าขีาในัสั่งกัด 

โรงแรมแกรนัด ์พาลาส่โซเ 
พัทยา 154,000.00 บาท

โรงแรมแกรนัด์ พาลาส่โซเ 
พทัยา 154,000.00 บาท

ผ่านการพจิารณาจาก
สนานักงานเขตพัทยา และ
สาขาในสังกัด 

จพ.(สจท.) 1506/2560
ลว.24/07/2560

จ้างเหมาบริการกำาจัดป๋ลวก มด แมลงส่าบ หนัู ขีอง
ส่าขีาหนัองแขีม

บริษัท อัลกาลาม คอนัส์่
แอนัด์เซริ์ฟ จำากัด 9,000.00 
บาท

บรษัิท อัลกาลาม คอนัส์่
แอนัด์เซริ์ฟ จำากัด 9,000.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1507/2560
ลว.24/07/2560

จ้างเหมากำาจดัป๋ลวก มด แมลงส่าบ หนัู ป๋ระจำา
ส่าขีากิ่งแก้ว

บริษัท อัลกาลาม คอนัส์่
แอนัด์เซริ์ฟ จำากัด 9,500.00 
บาท

บรษัิท อัลกาลาม คอนัส์่
แอนัด์เซริ์ฟ จำากัด 9,500.00 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1508/2560
ลว.24/07/2560

เชเาเครื่องมลัติฟังกช์ั่นัระบบเชเา "ริโก้" รุเนั 
MP201SPF จำานัวนั 1 เครื่อง ป๋ระจำาส่าขีายเอย
เพลินันัารเ่มอลล์

บริษัท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

บรษัิท ริโก้ เซอร์วิส่เซส่ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
57,780.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1509/2560
ลว.24/07/2560

จ้างบริการเครือ่งมลัติฟังก์ชัน่ั "ริโก้" รุเนั MP201SPF 
จำานัวนั 1 เครือ่ง ป๋ระจำาส่าขีายเอยเพลินันัารเม่อลล์ 0.37 บาท/แผเนั

บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 0.37 บาท/แผเนั

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1510/2560
ลว.24/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานัส่ื่อบนัจอ 
LED บนัตู้ Mobile Charger และ WRAP     เส่าในั
อาคารจอดรถ ส่นัามบนิัสุ่วรรณภูมิ

บริษัท ดับบลิว.พเ.เอส่.แมเนัจ
เมน้ัท์ จำากัด 1,200,000.00 
บาท

บรษัิท ดับบลิว.พเ.เอส่.   
แมเนัจเมน้ัท์ จำากัด 
1,200,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1511/2560
ลว.24/07/2560

จ้างเหมาสู่บล้างบเอเกรอะ รอบอาคาร 1 และอาคาร 
2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์             ส่ำานัักงานัใหญเ

คุณบุญเลิศ  มรสุ่ม 
58,000.00 บาท

คณุบุญเลิศ  มรสุ่ม 
58,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1512/2560
ลว.24/07/2560

1.)บ.ชัยมั่นัคง (1995) จำากัด 
158,360.00 บาท 2.)บ.เอส่ เอม วเ 
ดเลัค จำากัด 166,920.00 บาท

บริษัท ชยัมัน่ัคง (1995) 
จำากัด 158,360.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1519/2560
ลว.25/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

135 81,320.00   - ตกลงราคา

136 6,930,000.00 3,827,000.00 ป๋ระกวดราคา

137 3,045,000.00 2,640,000.00 ป๋ระกวดราคา

138 98,440.00   - ตกลงราคา

139 42,724.35   - ตกลงราคา

140 120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา

จ้างพิมพซ์องนั้ำาตาลใหญเขียายขี้าง          ส่ำานัักงานั
ใหญเ 

1.)บ. เอส่. อาร.์ ซเ. เอน็ัเวลอพ 
จำากัด 81,320.00 บาท 2.)บ.พวง
แส่ง เอน็ัเตอร์ไพรส่์ จำากัด 
85,600.00 บาท

บริษัท เอส่. อาร.์ ซเ. เอ็นั
เวลอพ จำากัด 81,320.00 
บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1520/2560
ลว.25/07/2560

จ้างเหมาป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในัธนัาคารฯ 
ส่าขีาอุดรธานัเ

1.)บ.องิ-คอนั จำากัด 
3,797,000.00 บาท 2.)บ.วิชญ
ธาดา เอ็นัจิเนัเยริง่ จำากัด 
3,803,000.00 บาท 3.)บ.มาส่เตอ
ร ์เมกเกอร ์เอ็นัจิเนัเยริง่ จำากัด 
3,810,000.00 บาท

บริษัท อิง-คอนั จำากดั 
3,787,000.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1521/2560
ลว.25/07/2560

จ้างเหมาป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในัธนัาคารฯ 
ส่าขีาเชเยงใหมเ

1.)มาส่เตอร ์เมกเกอร์ เอน็ัจิเนัเยริง่ 
จำากัด 2,624,000.00 บาท 
2.)บ.วิชญธาดา เอน็ัจิเนัเยริ่ง 
จำากัด 2,628,000.00 บาท 3.)บ.อิ
ง-คอนั จำากัด 2,630,000.00 บาท

บริษัท มาส่เตอร์ เมกเกอร ์
เอ็นัจิเนัเยริง่ จำากัด 
2,615,000.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1522/2560
ลว.25/07/2560

จ้างพิมพซ์องนั้ำาตาลขีนัาด 10"x15" ส่ำานัักงานัใหญเ

1.)บ. เอส่.อาร.์ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 98,440.00 บาท 2.)บ.พวง
แส่ง เอน็ัเตอร์ไพรส่์ จำากัด 
102,720.00 บาท

บริษัท เอส่.อาร์.ซเ. เอ็นัเวลอพ 
จำากัด 98,440.00 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1523/2560
ลว.25/07/2560

จ้างพนัักงานัทำาความส่ะอาด ป๋ระจำาศูนัย์ IT 
Command Center แจง้วัฒนัะ 

บริษัท นัิวอินัเตอร์เนัชั่นัแนัล
เยนัเนัอรัล จำากัด 42,724.35 
บาท

บรษัิท นัิวอินัเตอร์เนัชัน่ัแนัล
เยนัเนัอรัล จำากัด 42,724.35 
บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1524/2560
ลว.25/07/2560

จ้างผู้ออกแบบงานัป๋รับป๋รุงและตกแตเงภายในั 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาเดอะมอลล์ บางแค

บริษัท ซเ กรุปป๋ อารค์ิเท็ค 
แอนัด์ คอนัซลัแตนัท์ จำากดั 
120,000.00 บาท

บรษัิท ซเ กรุปป๋ อารค์ิเท็ค 
แอนัด์ คอนัซลัแตนัท์ จำากดั 
120,000.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1525/2560
ลว.25/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

141 550,000.00 550,000.00 ส่อบราคา

142 58,500.00   - ตกลงราคา

143 จ้างพิมพ์นัามบัตร 26,130.00   - ตกลงราคา

144 24,497.65   - ตกลงราคา

145 17,441.00   - ตกลงราคา

146 จ้างพิมพ์แคชเชเยร์เช็ค ส่าขีายเอยสั่นักำาแพง 1,284.00   - ตกลงราคา

ซื้อเครื่องป๋รับอากาศแบบแยกส่เวนัตั้ง/แขีวนั 
(Ceiling Type) ขีนัาด 48,000 BTU เพื่อติดตั้ง
บริเวณพื้นัทเ่ป๋ฏิบตัิงานัศูนัย์ DE นัครหลวง ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์

บรษัิท คลเองชาญวัฒนัา 
จำากัด 460,000.00 บาท

บริษัท คลเองชาญวัฒนัา 
จำากัด460,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1526/2560
ลว.25/07/2560

จ้างซเอมแซมเป๋ลเ่ยนัจั่วหลังคาด้านัหนั้าธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาเชเยงใหมเ

นัายป๋ระเส่ริฐ ส่เวิกะ 
58,500.00 บาท

นัายป๋ระเส่รฐิ ส่เวิกะ 
58,500.00 บาท

เปน็ผู้ที่มปีระสบการณ์และ
ความชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1537/2560
ลว.26/07/2560

ฟิงเกอร์ พริน้ัต์ (2000) 
26,130.00 บาท

ฟงิเกอร ์พริ้นัต์ (2000) 
26,130.00 บาท

เปน็ผู้ที่มคีวามชำนานาญทาง
ด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1538/2560
ลว.26/07/2560

จ้างซเอมป๋ั๊มนั้ำาเส่เย (Submersible Drainage 
Pump) No.1 อาคาร 2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

1.)บ.บเ.พเ.กรุปป๋ 95 จำากัด 40,660.00 
บาท 2.)บ.108 ดเไซนั์ แอนัด์ เดคอร์ 
จำากัด 43,442.00 บาท 3.)บ.บูม เอ็นั
จิเนัเยร่ิง เซอร์วสิ่ เทค จำากัด 
51,360.00 บาท 4.)บ.ยาสุ่ มอเตอร์ 
เซอร์วิส่ เซ็นัเตอร์ จำากัด (ส่ำานัักงานั
ใหญเ) 25,787.00 บาท

บริษัท ยาสุ่ มอเตอร์ เซอร์วิส่ 
เซ็นัเตอร์ จำากัด(ส่ำานัักงานั
ใหญเ) 24,497.65 บาท

เปน็บริษัทที่เสนอราคาต่นา
สุด

จพ.(สจท.) 1539/2560
ลว.26/07/2560

จ้างพิมพส์่ติ๊กเกอร ์พร้อมติดตั้งทเ่ธนัาคาร
อาคารส่งเคราะห์ ส่าขีาแฟชั่นัไอส์่แลนัด์

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนัิเคชัน่ั จำากัด 17,441.00 
บาท

บรษัิท เจ.ดับบลิว.คอมมิ
วนัิเคชัน่ั จำากัด 17,441.00 
บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1540/2560
ลว.26/07/2560

บริษัท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
1,284.00 บาท

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
1,284.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1541/2560
ลว.26/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

147 จ้างพิมพ์ตราส่ารทางการเงินั ส่าขีามหาส่ารคาม 28,890.00   - ตกลงราคา

148 3,400.00   - ตกลงราคา

149 44,940.00   - ตกลงราคา

150 64,200.00   - ตกลงราคา

151 50,188.35   - ตกลงราคา

152 จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย ส่ำานัักงานัใหญเ 85,600.00   - ตกลงราคา

153 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
28,890.00 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
28,890.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1542/2560
ลว.26/07/2560

จ้างทำากระเป๋าาส่ำาหรบัใส่เเอกส่ารเพื่อรบั-ส่เง ขีองศูนัย์
วิเคราะห์สิ่นัเชื่อ (DE) สุ่รินัทร์ 

บรษัิท จิงเฉิง จำากัด 3,400.00 
บาท

บริษัท จงิเฉิง จำากัด 
3,400.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1543/2560
ลว.26/07/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์ใบแบเงงวดเงินักูเ้พือ่ป๋ลูกส่ร้าง
อาคาร

บรษัิท จูนั พบัลิชชิ่ง จำากัด 
44,940.00 บาท

บริษัท จนูั พับลิชชิง่ จำากัด 
44,940.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1544/2560
ลว.26/07/2560

จ้างจัดทำากระเป๋าาใส่เเอกส่าร ให้กับฝ่ายส่าขีาภาค
เหนัือ

บรษัิท จิงเฉิง จำากัด 
64,200.00 บาท

บริษัท จงิเฉิง จำากัด 
64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1545/2560
ลว.26/07/2560

จ้างป๋รบัป๋รุงห้องแฟ้ม ฝ่ายป๋ระเมนิัราคาหลักทรัพย ์
ชั้นั 4 อาคาร 1 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานั
ใหญเ

บรษัิท บูรณรัตนั์เอนัยิเนัเยริ่ง 
จำากัด 50,188.35 บาท

บริษัท บรูณรตันั์เอนัยิเนัเยริง่ 
จำากัด 50,188.35 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1546/2560
ลว.26/07/2560

1.)บ. เอส่. อาร.์ ซเ. เอน็ัเวลอพ 
จำากัด 85,600.00 บาท 2.)บ.จูนั 
พับลิชช่ิง จำากัด 89,880.00 บาท

บริษัท เอส่. อาร.์ ซเ. เอ็นั
เวลอพ จำากัด 85,600.00 
บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1547/2560
ลว.26/07/2560

จ้างบริษัทให้บริการรักษาความส่ะอาดป๋ระจำาศูนัย์
วิเคราะห์สิ่นัเชื่อ (DE) ชลบุรเ

บรษัิท รักษาความป๋ลอดภัย 
ไฮคลาส่ อินัเตอร์เซอร์วิส่ 
จำากัด 180,000.00 บาท

บริษัท รกัษาความป๋ลอดภัย 
ไฮคลาส่ อินัเตอรเ์ซอรว์ิส่ 
จำากัด 180,000.00 บาท

เปน็บริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1548/2560
ลว.26/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

154 133,750.00 133,750.00 ตกลงราคา

155 40,000.00   - ตกลงราคา

156 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา

157 ซื้อขีองขีวัญพรเเมเ่ยม ให้กับฝ่ายธนับดเธนักิจ 234,700.00 234,700.00 พิเศษ

158 87,312.00   - ตกลงราคา

159 4,039.25   - ตกลงราคา

160 179,760.00 179,760.00 ตกลงราคา

161 จ้างพิมพ์แคชเชเยร์เช็ค ฝ่ายธุรกรรมการเงินั 25,680.00   - ตกลงราคา

จ้างจัดเตรเยมส่ถานัทเ่ อาหารและเครือ่งดื่ม ในังานั
พันัธมติรสั่มพันัธ์ ให้แกเส่ำานัักงานัเขีตส่ระบุรเ

คุณป๋วเณา  อินัทร 
133,750.00 บาท

คณุป๋วเณา  อินัทร 
133,750.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจาก
สนานักงานเขตสระบุรี

จพ.(สจท.) 1549/2560
ลว.26/07/2560

จ้างโฆษณาป๋ระชาสั่มพันัธ์ธนัาคารฯ ผเานัหนัังสื่อ
รายการป๋ระจำาป๋  2560 ขีองส่มาคมนัักขีเาววิทยุและ
โทรทัศนั์ไทย

ส่มาคมนัักขีเาววิทยุและ
โทรทัศนั์ไทย 40,000.00 บาท

ส่มาคมนัักขีเาววิทยุและ
โทรทัศนั์ไทย 40,000.00 บาท

เปน็ผู้ที่ดนาเนินงานด้านส่ือ
โฆษณาประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1550/2560
ลว.26/07/2560

เชเาทเ่ดินัเป๋ลเา เพือ่ใช้เป๋น็ัทเ่จอดรถขีองลูกค้า ส่าขีา
สุ่โขีทัย

นัายชวลิต  อนัุรกัษ์แดนัไทย 
180,000.00 บาท

นัายชวลิต  อนัุรักษ์แดนัไทย 
180,000.00 บาท

ผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการจัดหาสถาน
ที่เชำา่

จพ.(สจท.) 1551/2560
ลว.26/07/2560

บรษัิท กิ๊ฟ เคบินั จำากดั 
234,000.00 บาท

บริษัท กิฟ๊ เคบินั จำากัด 
234,000.00 บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1552/2560
ลว.27/07/2560

เชเาพรอ้มจา้งบริการเครือ่งมัลติฟังก์ชัน่ัขีาวดำา ระบบ
เชเา "ริโก้" จำานัวนั 5 เครื่อง

บรษัิท ริโก้ (ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 87,312.00 บาท

บริษัท รโิก ้(ป๋ระเทศไทย) 
จำากัด 87,312.00 บาท

ผ่านการพิจารณาจากผู้ใชำ้
งาน

จพ.(สจท.) 1553/2560
ลว.27/07/2560

จ้างพิมพต์ราส่ารทางการเงินั 1.)ส่าขีายเอยธัญญะ   
ช็อป๋ป๋ิอง พาร์ค 2.)ส่าขีาระยอง 3.)ส่าขีาศรเราชา

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
4,039.25 บาท

บริษัท ไทยบรติิชซเเคเยวริตเ้ 
พริ้นัติ้ง จำากัด (มหาชนั) 
4,039.25 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์
ตราสารสนาคัญทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1554/2560
ลว.27/07/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์ใบเส่ร็จรับเงินัชำาระหนัเ้เงินักู้(ตัด
แผเนั) 

บริษัท เจนัเนัอรัล 
คอมพิวเตอร์ จำากัด 
179,760.00 บาท

บรษัิท เจนัเนัอรัล 
คอมพิวเตอร ์จำากัด 
179,760.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1555/2560
ลว.27/07/2560

บริษัท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
25,680.00 บาท

บรษัิท ไทยบริติชซเเคเยวริตเ้ 
พริน้ัติง้ จำากดั (มหาชนั) 
25,680.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1556/2560
ลว.27/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

162 24,610.00   - ตกลงราคา

163 70,620.00   - ตกลงราคา

164 151,020.00 151,020.00 ตกลงราคา

165 31,153.05   - ตกลงราคา

166 1,000,000.00 900,000.00 พิเศษ

167 18,360.00   - ตกลงราคา

168 34,719.36   - ตกลงราคา

169 61,927.32   - ตกลงราคา

จ้างซเอมชุดตดิตั้งป๋ั๊มสู่บนั้ำาเส่เย (Drainage 
Pump)No.1,2 อาคาร 2 ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ 
ส่ำานัักงานัใหญเ

บรษัิท โกออนั เอ็นัจิเนัเยริ่ง 
จำากัด 24,610.00 บาท

บริษัท โกออนั เอ็นัจิเนัเยริ่ง 
จำากัด 24,610.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1557/2560
ลว.27/07/2560

จ้างพิมพแ์บบฟอรม์ใบส่ำาคญัการบันัทึกบัญชเ GL 
บรษัิท จูนั พบัลิชชิ่ง จำากัด 
70,620.00 บาท

บริษัท จนูั พับลิชชิง่ จำากัด 
70,620.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1558/2560
ลว.27/07/2560

จ้างบริษัทให้บริการรักษาความส่ะอาดป๋ระจำาศูนัย์
วิเคราะห์สิ่นัเชื่อ (DE) สุ่รินัทร์

บริษัท รักษาความป๋ลอดภัย 
ฟ นัิกซ ์เอส่  แอนัด์ ซเ จำากัด 
151,020.00 บาท

บรษัิท รักษาความป๋ลอดภัย 
ฟ นัิกซ ์เอส่  แอนัด์ ซเ จำากัด 
151,020.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1559/2560
ลว.27/07/2560

จ้างซเอมป๋ั๊มสู่บนั้ำาดเ (CWP) ตวัทเ่ 2 ชั้นั G อาคาร 1 
ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

บริษัท 88 คอนัโทรลซสิ่เต็ม 
แอนัด์ เซอรว์ิส่ จำากัด 
31,153.05 บาท

บรษัิท 88 คอนัโทรลซสิ่เต็ม 
แอนัด์ เซอรว์ิส่ จำากัด 
31,153.05 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1560/2560
ลว.27/07/2560

จ้างการป๋ระเมนิัผลความผูกพันัขีองพนัักงานัตเอ
องคก์ร ป๋ระจำาป๋  2560

บริษัท เดอะ นัเลเส็่นั คอมป๋ะนัเ 
(ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
783,750.00 บาท

บรษัิท เดอะ นัเลเส็่นั คอมป๋ะ
นัเ (ป๋ระเทศไทย) จำากัด 
783,750.00 บาท

เป็นบริษัทที่มี
ประสบการณ์และความ
ชำนานาญ

จพ.(สจท.) 1561/2560
ลว.27/07/2560

ซื้อต้นัพุดศุภโชคเพื่อใช้ป๋รับแตเงภูมทิัศนั์บริเวณ
ระเบเยง ชั้นั 2 อาคาร 2 และระเบเยงชั้นั 1 อาคาร
จอดรถ ธนัาคารอาคารส่งเคราะห์ ส่ำานัักงานัใหญเ

นัางส่าวรัญชนัา  หนัเองพงษ์ 
(ร้านัป๋้าผาด) 18,360.00 บาท

นัางส่าวรญัชนัา  หนัเองพงษ์ 
(รา้นัป๋้าผาด) 18,360.00 
บาท

คุณสมบัตติรงตามที่
ต้องการ

จพ.(สจท.) 1562/2560
ลว.31/07/2560

จ้างพิมพใ์บป๋ลิวป๋ระชาสั่มพันัธ์ "เงินัฝากออมทรพัย์
เจ้าสั่ว" 

บรษัิท มเ พบัลิชชิ่ง จำากัด 
34,719.36 บาท

บริษัท มเ พับลิชชิ่ง จำากัด 
34,719.36 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1563/2560
ลว.31/07/2560

จ้างจัดทำาส่ื่อป๋ระชาสั่มพันัธ์ขีนัาด A4 แนัวนัอนั 
บริษัท เพอร์เฟค พลัส่ ดเไซนั์ 
แอนัด์ พริ้นัท์ จำากดั 
61,927.32 บาท

บรษัิท เพอร์เฟค พลัส่ ดเไซนั์ 
แอนัด์ พริ้นัท์ จำากดั 
61,927.32 บาท

เป็นบริษัทที่ดนาเนินงาน
ด้านส่ือโฆษณา
ประชำาสัมพันธ์

จพ.(สจท.) 1564/2560
ลว.31/07/2560
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ส่วนจัดหาทั่วไป 

ลำาดับท่่ งานท่่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธ่ซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560

วันท่่ 3 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2560

วงเงินท่่จะซื้อหรือ
จ้าง

 รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาท่่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาท่่ตกลงซื้อหรอืจ้าง

เหตุผลท่่คดัเลือกโดย
สังเขป

เลขท่่และวันท่่ของ
สญัญาหรอืขอ้ตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

170 25,680.00   - ตกลงราคา

171 32,100.00   - ตกลงราคา

จ้างพิมพห์นัังสื่อคูเมือรายการทรัพยง์านัมหกรรม 
NPA & Reasale 2017

บรษัิท บพิธการพิมพ์ จำากัด 
25,680.00 บาท

บริษัท บพิธการพมิพ ์จำากดั 
25,680.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1565/2560
ลว.31/07/2560

จ้างพิมพห์นัังสื่อคูเมือรายการทรัพยง์านัมหกรรม
บ้านัธนัาคาร 60 จ.ฉะเชิงเทรา

บรษัิท บพิธการพิมพ์ จำากัด 
32,100.00 บาท

บริษัท บพิธการพมิพ ์จำากดั 
32,100.00 บาท

เปน็บริษัทที่มคีวาม
ชำนานาญทางด้านส่ิงพิมพ์

จพ.(สจท.) 1566/2560
ลว.31/07/2560
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