สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ......พฤษภาคม..... ๒๕๖๒
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ลาดับที่

1

2

3

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน ฮล 5318
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 2 กฆ 1988

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน ฮล 5318

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ที่ได้รับการ
เลขที่และวันที่
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
คัดเลือกและ ของสัญญาหรือ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ ข้อตกลงในการ
จ้าง (บาท)
ซื้อหรือจ้าง
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
940.00
940.00
บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท
(2003) จากัด
พรประเสริฐ
1,260.20
บริการ (2003)
จากัด
1,260.20
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
1,090.00
1,090.00

ลาดับที่

4

5

6

7

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

บริการเปลี่ยนไส้กรอง
ชั้น 25-27 และเปลี่ยน
ก๊อกน้าเย็น

8,125.00

8,125.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาควา-เทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
8,125.00

เช็คระยะบารุงรักษา
รถยนต์ทะเบียน 8 กฌ
1158

4,657.29

4,657.29

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วรจักร์ยนต์ จากัด
4,657.29

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 8 กง 1158
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 8 กฒ 1158

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
620.00
บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
1,560.00.-

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
จ้าง (บาท)
บริษัท อาควาเทค อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด
8,125.00
บริษัท
วรจักร์ยนต์
จากัด
4,657.29
บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
620.00
บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
1,560.00.-

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
1062050001
12/05/2562
1062050002
13/05/2562

ลาดับที่

8

9

10

11

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 2 กฆ 1988
บริการออกแบบภาพ
Infographic
จานวน 14 ชิ้น

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

28,000.00

28,000.00

เฉพาะเจาะจง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 3 กศ 1988

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน ฮล 5318

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ที่ได้รับการ
เลขที่และวันที่
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
คัดเลือกและ ของสัญญาหรือ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ ข้อตกลงในการ
จ้าง (บาท)
ซื้อหรือจ้าง
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
1,000.00
1,000.00
บริษัท มาร์ควัน
บริษัท มาร์ควัน 1062050004
คอมมูนิเคชัน จากัด
คอมมูนิเคชัน
16/05/2562
28,000.00
จากัด
28,000.00
บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,140.00
(2003) จากัด
1,140.00
บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,400.40
(2003) จากัด
1,400.40

ลาดับที่

12

13

14

15

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

บริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนดิเนนตัล
กรุงเทพฯ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 8 กง 1158
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 3 กศ 1988

69,838.00

69,838.00

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

ผลิตคู่มือการคุ้มครอง
เงินฝากในรูปแบบ
e-book

59,920.00

59,920.00

เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ที่ได้รับการ
เลขที่และวันที่
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
คัดเลือกและ ของสัญญาหรือ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ ข้อตกลงในการ
จ้าง (บาท)
ซื้อหรือจ้าง
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล บริษัท เพรสิ
1062050009
และทาวเวอร์ จากัด
เด้นท์โฮเต็ลและ
69,838.00
ทาวเวอร์ จากัด
69,838.00
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
550.00
550.00
บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,000.20
(2003) จากัด
1,000.20
บริษัท มีไอเดีย
มัลติซอฟแวร์ จากัด
59,920.00

บริษัท มีไอเดีย
มัลติซอฟแวร์
จากัด
59,920.00

1062050004
23/05/2562

ลาดับที่

16

17

18

19

20

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน ฮล 5318
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 2 กฆ 1988

90,000.00
90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์นามบัตร
สาหรับผู้อานวยการ
จานวน 200 ใบ
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
7 รายการ

1,391.00

1,391.00

เฉพาะเจาะจง

39,035.74

39,035.74

เฉพาะเจาะจง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 3 กศ 1988

90,000.00

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
คัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ
จ้าง (บาท)
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
1,200.00
1,200.00
บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,320.20
(2003) จากัด
1,320.20
บริษัท บางกอก เอ การ์ด บริษัท บางกอก
จากัด
เอ การ์ด จากัด
1,391.00
1,391.00
หจก. บรรณสารสเตชั่น
หจก. บรรณ
เนอรี่
สารสเตชั่น
39,035.74
เนอรี่
39,035.74
บริษัท ปตท. จากัด
บริษัท ปตท.
(มหาชน)
จากัด (มหาชน)
1,080.00
1,080.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1062050007
24/05/2562

ลาดับที่

21

22

23

24

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 8 กง 1158
ค่าเครื่องดื่มในงาน
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน ในวันที่ 21
พ.ย. 62 ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนดิเนนตัล
ค่าตอบแทนกิจกรรม
สันทนาการ ในงาน
รับประทานอาหาร
ร่วมกัน ในวันที่ 21
พ.ย. 62 ณ โรงแรม
อินเตอร์คอนดิเนนตัล
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน ฮล 5318

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
เลขที่และวันที่
คัดเลือกและ ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อ ข้อตกลงในการ
จ้าง (บาท)
ซื้อหรือจ้าง

บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
950.00
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล
และทาวเวอร์ จากัด
7,574.75

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
950.00
บริษัท เพรสิ
เด้นท์โฮเต็ลและ
ทาวเวอร์ จากัด
7,574.75

90,000.00

90,000.00

7,574.75

7,574.75

แบบฟอร์มขออนุมัติ

1,000.00

1,000.00

แบบฟอร์มขออนุมัติ

นายณัฐพล วงษ์กุล
1,000.00

นายณัฐพล
วงษ์กุล
1,000.00

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
1,450.00

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
1,450.00

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการ
เลขที่และวันที่
คัดเลือกและ ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อ ข้อตกลงในการ
จ้าง (บาท)
ซื้อหรือจ้าง

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

25

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 3 กศ 1988

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

26

จ้างบริการพนักงาน
ธุรการ 3 อัตรา เดือน
มิถุนายน 2562

90,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

27

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 2 กฆ 1988

บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,260.00
(2003) จากัด
1,260.00

จัดซื้อตรายางสาหรับ
ผู้อานวยการสถาบัน

620.60

620.60

เฉพาะเจาะจง

หจก.สากลตรายางและ
หจก.สากลตรา 1062060002
การพิมพ์ (สานักงานใหญ่) ยางและการ
620.60
พิมพ์
(สานักงานใหญ่)
620.60

28

บริษัท พรประเสริฐบริการ บริษัท พร
(2003) จากัด
ประเสริฐบริการ
1,080.30
(2003) จากัด
1,080.30
บริษัท สามพี
บริษัท สามพี
โปรเฟซชันนัล จากัด
โปรเฟซชันนัล
90,222.40
จากัด
90,222.40

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
บัตรฟลีทการ์ด
ทะเบียน 8 กง 1158
บารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุกระบบ
เครือข่าย (Firewall)
ยี่ห้อ Palo Alto
Networks
สื่อวิทยุคลื่นสถานี
ต่างจังหวัด

90,000.00

ลาดับที่

29

30

31
32

33

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

800,000.00

780,137.00

คัดเลือก

บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
800.00
บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด
736,374.00

500,000.00

498,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส
จากัด
498,500.00
จัดหาผู้ให้บริการ
1,190,000.00 1,189,947.00 ประกาศเชิญชวนทั่วไป บริษัท สยามราชธานี
พนักงานคอมพิวเตอร์
จากัด
จานวน 2 อัตรา
1,027,200.00
จ้างบารุงรักษาระบบรับส่ง 120,000.00
119,840.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอเจนโก้ จากัด
และจัดเก็บข้อมูล
119,840.00
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
และสถาบันการเงิน ปี 62

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
จ้าง (บาท)
บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)
800.00
บริษัท
ไอ-ซีเคียว จากัด
736,000.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

บริษัท คีย์ ทู ซัค
เซส จากัด
498,500.00
บริษัท สยาม
ราชธานี จากัด
1,027,200.00
บริษัท ไอเจนโก้
จากัด
119,840.00

311/2562
10/05/2562

10/2562
02/05/2562

13/2562
28/05/2562
2/351
31/05/2562

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

บารุงรักษาอุปกรณ์
ป้องกันการบุกรุกระบบ
เครือข่าย (Firewall)
ยี่ห้อ Check point

910,000.00

902,010.00

คัดเลือก

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี จากัด
(มหาชน)
888,100.00

จัดหาสื่อวิทยุ
ประชาสัมพันธ์คลื่น
สถานี อสมท.
ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์
ป้าย LED ต่างจังหวัด

570,000.00

567,528.00

เฉพาะเจาะจง

840,000.00

837,810.00

เฉพาะเจาะจง

ลาดับที่

34

35

36

บริษัท อสมท. จากัด
(มหาชน)
567,528.00
บริษัท แพลน บี มีเดีย
จากัด (มหาชน)
837,810.00

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ
จ้าง (บาท)
บริษัท แอ็ด
วานซ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี
จากัด (มหาชน)
888,100.00
บริษัท อสมท.
จากัด (มหาชน)
567,528.00
บริษัท แพลน บี
มีเดีย จากัด
(มหาชน)
837,810.00

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
12/2562
31/05/2562

14/2562
31/05/2562
15/2562
31/05/2562

