
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP201SPF

(สาขายอยเมกาบางนา)

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด1,605

 บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด1,605

 บาท/เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยเมกาบางนา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)741/2558   

ลว.6/5/2558

2

จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ

 RICOH รุน MP201SPF

(สาขายอยเมกาบางนา)

 แผนละ 0.37 

บาท
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยเมกาบางนา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)742/2558   

ลว.6/5/2558

3
จางพิมพซองหนาตางขาว ฝาย

บริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
          42,800.00      7,450,000.00 ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ

 จํากัด 42,800.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ

 จํากัด 42,800.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)746/2558   

ลว.7/5/2558

4

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยสวนอุตสาหกรรม 

สหพัฒน แหลมฉบัง 2.สาขา

อุบลราชธานี 3.สาขายอยเซ็นทรัล 

พลาซา พระราม 9 4.สาขาหาดใหญ

          29,809.13      7,450,000.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

29,809.13

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

29,809.13

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)747/2558   

ลว.7/5/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

5

จางจัดกิจกรรมเหมารอบชม

ภาพยนตเพื่อสรางความสัมพันธ

กับลูกคา

        617,000.00         200,000.00 ตกลงราคา
บ.สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด

185,780.00

บ.สยาม ซีนีเพล็กซ จํากัด

185,780.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)748/2558   

ลว.7/5/2558

6 จางทําเสื้อโปโล         617,000.00         200,000.00 ตกลงราคา
หจก.นิเกล (ดีไซนอิทสยู)

11,235.00

หจก.นิเกล (ดีไซนอิทสยู)

11,235.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)749/2558   

ลว.7/5/2558

7
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยเลย
        150,000.00         150,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

130,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

130,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)750/2558   

ลว.7/5/2558

8

จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 

ระยอง

        250,000.00         250,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

130,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

130,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)751/2558   

ลว.7/5/2558

9 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ(หลอดไฟ/โชค)         198,610.83         198,610.83 ตกลงราคา
บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 198,610.83

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 198,610.83

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)752/2558   

ลว.7/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

10

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารผานหนังสือพิมพรายวัน

ทันหุน

          50,000.00  - ตกลงราคา บ.ทันหุน จํากัด 50,000.00 บ.ทันหุน จํากัด 50,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)753/2558   

ลว.8/5/2558

11
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ใหกับฝายบริหาร NPA
          16,820.40  - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด

 16,820.40

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จาํกัด

 16,820.40

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)754/2558   

ลว.8/5/2558

12

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารผานหนังสือพิมพขาวสด 

กาวสูปที่ 25

          49,000.00  - ตกลงราคา
บ.ขาวสด จํากัด 

48,150.00

บ.ขาวสด จํากัด 

48,150.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)755/2558   

ลว.8/5/2558

13

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารผานหนังสือพิมพสยาม

กีฬารายวัน ฉบับครบรอบ 30 ป

          53,500.00  - ตกลงราคา
บ.สยามสปอรต ซินดิเคท 

จํากัด(มหาชน) 53,500.00

บ.สยามสปอรต ซินดิเคท 

จํากัด(มหาชน) 53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)756/2558   

ลว.8/5/2558

14

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารผานหนังสือพิมพแนวหนา

 ฉบับครบรอบ 36 ป

          90,000.00  - ตกลงราคา
บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด 89,880.00

บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด 89,880.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)757/2558   

ลว.8/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

15
จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคาร

ฯผานนิตยสาร THE COMPANY
          42,000.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยคูน-แบรนดเอจ โฮ

ลดิ้ง จํากัด 41,195.00

บ.ไทยคูน-แบรนดเอจ โฮ

ลดิ้ง จํากัด 41,195.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)758/2558   

ลว.8/5/2558

16

จัดซื้อรมพับ สําหรับผูเขารวม

กิจกรรมสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา

        175,000.00         175,000.00 ตกลงราคา
บ.เงินนําโชค กรุป จํากัด 

174,996.36

บ.เงินนําโชค กรุป จํากัด 

174,996.36

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)759/2558   

ลว.11/5/2558

17

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ

เศรษฐกิจไทม

          40,000.00  - ตกลงราคา
หจก.สํานักพิมพอักษร

สากล 40,000.00

หจก.สํานักพิมพอักษร

สากล 40,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)761/2558   

ลว.11/5/2558

18
จางพิมพกระดาษหัวดจดหมาย 

สาขาลําพูน
            7,062.00  - ตกลงราคา

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 

7,062.00

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 

7,062.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)764/2558   

ลว.11/5/2558

19
จัดซื้อเทปใส 3M ขนาด 1" และ

กาวลาเท็กซ 32 ออนซ
            1,738.75  - ตกลงราคา

หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย

 1,738.75

หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย

 1,738.75

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)765/2558   

ลว.11/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

20
จางพิมพซองจดหมาย สาขา

หาดใหญ
          35,310.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 35,310.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 35,310.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)766/2558   

ลว.11/5/2558

21
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ชนิด 

F14 และ A3
          32,956.00  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

32,956.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

32,956.00

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)767/2558   

ลว.12/5/2558

22

จัดซื้อ TV LED ขนาด 32 นิ้ว เพื่อ

ใชงานที่หองผูบริหารระดับสูง(หอง

608) ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

            9,095.00  - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 9,905.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 9,905.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)768/2558   

ลว.12/5/2558

23

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น และ

เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ  เพื่อ

ใชงานที่สาขาตางๆ ของฝายสาขา

กทม.และปริมณฑล 2

        840,000.00         840,000.00 พิเศษ
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

770,280.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

770,280.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)769/2558   

ลว.12/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

24
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

 ผานวารสารทางการเงิน
        720,000.00         720,000.00 พิเศษ

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 720,000.00

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 720,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)770/2558   

ลว.12/5/2558

25
จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอรเลเซอร เพื่อ

ใชงานบริหารหนี้ สาขาสมุทรสาคร
          10,000.00  - ตกลงราคา

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

 8,990.00

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

 8,990.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)773/2558   

ลว.13/5/2558

26
จัดซื้อกลองถายรูป เพื่อใชงาน

บริหารหนี้ สาขาขอนแกน
          20,000.00  - ตกลงราคา

บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด

 19,900.00

บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด

 19,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)774/2558   

ลว.13/5/2558

27
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช

งานที่ฝายวิชาการและเผยแพร
            3,916.20  - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด

 3,916.20

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด

 3,916.20

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)775/2558   

ลว.13/5/2558

28

จางเปลี่ยนอะไหลเครื่องฉายภาพ 

ยี่หอ Sony ที่ใชหองประชุมชั้น 10 

อาคาร 1

          25,000.00  - ตกลงราคา
บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 21,667.50

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 21,667.50

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)776/2558   

ลว.14/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

29

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานนิตยสาร SMEs 

PLUS

          96,300.00  - ตกลงราคา
บ.อัพ ลิงค จํากัด 

96,300.00

บ.อัพ ลิงค จํากัด 

96,300.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)777/2558   

ลว.14/5/2558

30
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง  

ใหกับสาขายอยถลาง
        100,000.00  - ตกลงราคา

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 

98,333.00

บ.วัฒนาโฮม แอนด เฟอร

นิช 105,930.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 

98,333.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)778/2558   

ลว.14/5/2558

31 จางทําตรายางประเภทตางๆ             7,165.00  - ตกลงราคา
รานเรืองศิลปตรายาง 

7,165.00

รานเรืองศิลปตรายาง 

7,165.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)780/2558   

ลว.14/5/2558

32

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือทําเนียบสุด

ยอดนักธุรกิจไทย 2558

          30,000.00  - ตกลงราคา
สํานักพิมพ กูด มีเดีย 

30,000.00

สํานักพิมพ กูด มีเดีย 

30,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)781/2558   

ลว.15/5/2558

33

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการพักบางไร

บาง

        780,000.00         780,000.00 พิเศษ
บ.เอซี เทเลวิชั่น จํากัด 

780,000.00

บ.เอซี เทเลวิชั่น จํากัด 

780,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)782/2558   

ลว.15/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

34

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ ริงไซค 

สังเวียนหุน

        642,000.00         642,000.00 พิเศษ
บ.ศุภชวิศพงศ จํากัด 

642,000.00

บ.ศุภชวิศพงศ จํากัด 

642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)783/2558   

ลว.15/5/2558

35
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

 ผานรายการ กาวพอเพียง csr
        500,000.00         500,000.00 พิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

500,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)784/2558   

ลว.15/5/2558

36

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือรายงาน

ประจําป 2557 ส.น.ท 57

          40,000.00   - ตกลงราคา

สมาคมหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 40,000.00

สมาคมหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ 40,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)785/2558   

ลว.15/5/2558

37 จางพิมพนามบัตร           26,130.00   - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต ฃ

26,130.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

26,130.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)786/2558   

ลว.15/5/2558

38 จัดซื้อบัตรกําหนดสง                720.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 

720.00

องคการคาของสกสค. 

720.00

เปนการสนับสนุนสวน

ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)787/2558   

ลว.18/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

39

จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ 

เงินฝากออมทรัพย Premier 

Savings

          92,700.00  - ตกลงราคา

บ.มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

9,951.00

บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด 

14,766.00

 บ.มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

9,951.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)788/2558   

ลว.18/5/2558

40

จางพิมพ Inkjet ประชาสัมพันธ 

เงินฝากออมทรัพย Premier 

Savings

          92,700.00  - ตกลงราคา
บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด 

2,182.80

บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด 

2,182.80

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)789/2558   

ลว.18/5/2558

41

จางเหมากําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ของสาขาราช

ดําเนิน

          12,000.00  - ตกลงราคา
บ.อัลกาลาม คอนส แอนด

 เซิรฟ จํากัด 12,000.00

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด

 เซิรฟ จํากัด 12,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)790/2558   

ลว.18/5/2558

42 จัดซื้อน้ําสบู รุน RC118           42,800.00  - ตกลงราคา

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

42,800.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด 

42,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)791/2558   

ลว.18/5/2558

43
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

กูเงิน
          85,600.00  - ตกลงราคา

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)792/2558   

ลว.19/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

44 จางพิมพนามบัตร             5,070.00   - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต 

5,070.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

5,070.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)793/2558   

ลว.19/5/2558

45

จางบริษัทออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธโครงการเงินฝาก

ออมทรัพย Premier Savings

          92,700.00  - ตกลงราคา
บ.พรี่โม มีเดีย จํากัด 

32,100.00

บ.พรี่โม มีเดีย จํากัด 

32,100.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)794/2558   

ลว.19/5/2558

46

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือวิเคราะหขาว

ไฮไลทการเมืองและนิตยสาร 

BUSINESS HIGHLIGHT

        900,000.00         900,000.00 พิเศษ
หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง 900,000.00

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง 900,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)795/2558   

ลว.19/5/2558

47

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารผานรายการวิทยุ คุย

สบายสไตลมิเตอรเฮา ชวงรักรถรัก

พลังงานเศรษฐกิจ

        400,000.00         400,000.00 พิเศษ
คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ

 400,000.00

คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ

 400,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)796/2558   

ลว.19/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

48

จัดซื้อแผนกรองฟวเตอรและกรอง

คารบอน เพื่อใชงานที่สํานัก

พระราม 9

          27,040.00 ตกลงราคา
บ.ทิมแสง 2000 จํากัด 

27,040.00

บ.ทิมแสง 2000 จํากัด 

27,040.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)797/2558   

ลว.19/5/2558

49
จัดซื้อผงหมึก Printer HP เพื่อใช

งานที่สํานักพระราม 9
          13,161.00   - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 13,161.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 13,161.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)798/2558   

ลว.19/5/2558

50
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงาน

ฝายสาขากทม.และปริมณฑล2
        192,465.00         192,465.00 ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

จํากัด 192,465.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

จํากัด 192,465.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)799/2558   

ลว.19/5/2558

51
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธโครงการ

 GHB  Home & Family Plus
        145,000.00         145,000.00 ตกลงราคา

บ.ฟูลพอยท จํากัด 

111,494.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด 

111,494.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)800/2558   

ลว.19/5/2558

52

จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ 

Double A (ฝายปฎิบัติการ

สารสนเทศ)

          44,405.00   - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)801/2558   

ลว.19/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

53
จางพิมพสมุดเงินฝากออมทรัพย 

โครงการธนาคารโรงเรียน
        128,400.00         128,400.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

128,400.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

128,400.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)802/2558   

ลว.19/5/2558

54 จางจัดทํากรอบรูปไมสัก           67,410.00  - ตกลงราคา
บ.เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด 

67,410.00

บ.เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด 

67,410.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)803/2558   

ลว.21/5/2558

55

จัดซื้ออุปกรณระบบแจงเหตุเพลิง

ไหมประจําธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

            8,774.00  - ตกลงราคา
บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด

8,774.00

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด

8,774.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)804/2558   

ลว.21/5/2558

56

จัดซื้อกลองถายรูป และเครื่อง 

Printer Laser เพื่อใชงานที่สาขา

พะเยา

          21,980.00  - ตกลงราคา
บ.สินธานีอิเล็คทรอนิกค 

จํากัด 21,980.00

บ.สินธานีอิเล็คทรอนิกค 

จํากัด 21,980.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)805/2558   

ลว.21/5/2558

57
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

เพื่อใชงานที่สาขากาญจนบุรี
          19,990.00  - ตกลงราคา

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

 19,990.00

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

 19,990.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)806/2558   

ลว.21/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

58 จัดซื้อกรวยยางจราจร           30,000.00  - ตกลงราคา

หจก.ที.พี.ซัพพลาย 

28,890.00

บ.สยามทราฟฟค จํากัด 

34,240.00

บ.บี.เจ.บราเดอร แอนด 

ซัน จํากัด 32,100.00

หจก.ที.พี.ซัพพลาย 

28,890.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)807/2558   

ลว.21/5/2558

59

จางบริการรักษาความสะอาด

ผามานหองประชุม ชั้น 11 อาคาร 

1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

            8,560.00  - ตกลงราคา
หจก.พัชรินทร เทรดดิ้ง 

8,560.00

หจก.พัชรินทร เทรดดิ้ง 

8,560.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)808/2558   

ลว.21/5/2558

60
จัดซื้อ Projector เพื่อใชงานที่ฝาย

บริหารหนี้กทม.และปริมณฑล
          28,500.00  - ตกลงราคา

บ.โปรเจคเตอร เอาทเล็ต 

จํากัด 28,500.00

บ.โปรเจคเตอร เอาทเล็ต 

จํากัด 28,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)809/2558   

ลว.21/5/2558

61
จางพิมพซองจดหมายหนาตาง 

สาขาสงขลา,สาขายะลา
          29,104.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 29,104.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 29,104.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)810/2558   

ลว.21/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

62

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขาอางทอง 2.สาขายอยเพียว

เพลสรามคําแหง 110

            7,062.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

7,062.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

7,062.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)811/2558   

ลว.21/5/2558

63

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและ

ระบบปองกันการโจรกรรมและ

ระบบแจงเหตุฉุกเฉินพรอมติดตั้ง

ใชงานสาขายอยเซ็นทรัลระยอง

        280,000.00         280,000.00 สอบราคา
บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

277,200.00

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

277,200.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)814/2558   

ลว.22/5/2558

64

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

 และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ เพื่อใช

งานที่ฝายบริหารสํานักงาน

          40,000.00  - ตกลงราคา
บ.นิวซีโน (ประเทศไทย) 

จํากัด 36,380.00

บ.นวิซีโน (ประเทศไทย) 

จํากัด 36,380.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)815/2558   

ลว.22/5/2558

65

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP201SPF

(สาขาเชียงราย)

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด1,605

 บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด1,605

 บาท/เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาเชียงราย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)816/2558   

ลว.22/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

66

จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ

 RICOH รุน MP201SPF

(สาขาเชียงราย)

 แผนละ 0.37 

บาท
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาเชียงราย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)817/2558   

ลว.22/5/2558

67
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 

แกรม
          12,433.40  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

12,433.40

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

12,433.40

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)818/2558   

ลว.22/5/2558

68
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
          12,968.40  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

12,968.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

12,968.40

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)819/2558   

ลว.22/5/2558

69
จางพิมพซองหนาตางขาว ฝาย

บริหารหนี้กทม.และปริมณฑล
          59,920.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 59,920.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 59,920.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)820/2558   

ลว.22/5/2558

70
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 

แกรม ยี่หอ Double A
        177,620.00         177,620.00 ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

177,620.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

177,620.00

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)821/2558   

ลว.22/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

71
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพขาวสด
     1,400,000.00      1,400,000.00 พิเศษ

บ.ขาวสด จํากัด 

1,380,000.00

บ.ขาวสด จํากัด 

1,380,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)822/2558   

ลว.25/5/2558

72

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา/

ประชาสัมพันธเคานเตอรการเงิน 

ไอ.ที แสควร

          38,520.00  - พิเศษ
บ.ไอที โปรเฟสชั่นแนล 

จํากัด 38,520.00

บ.ไอที โปรเฟสชั่นแนล 

จํากัด 38,520.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)824/2558   

ลว.25/5/2558

73
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับ

ใชกับเครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
          96,300.00  - ตกลงราคา

บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 

96,300.00

บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 

96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)826/2558   

ลว.25/5/2558

74

จางผลิตงานพิมพ Inkjet งาน

นิทรรศการแถลงขาวผลการ

ดําเนินงานของรัฐบาลและ

กระทรวงการคลัง

          23,300.00  - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 22,791.00

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 22,791.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)827/2558   

ลว.26/5/2558

75

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ

บานเมือง

          63,000.00  - ตกลงราคา
บ.นวกิจบานเมือง จํากัด 

62,916.00

บ.นวกิจบานเมือง จํากัด 

62,916.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)828/2558   

ลว.26/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

76
จัดซื้อสายรัดพลาสติก 15 มม. สี

เขียว
          14,124.00  - ตกลงราคา

บ.ปเตอร พอล แอนด แมรี่

 อินเตอรเทรด จํากัด 

14,124.00

บ.ปเตอร พอล แอนด แมรี่

 อินเตอรเทรด จํากัด 

14,124.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)829/2558   

ลว.26/5/2558

77

จัดซื้อ Hydraulic Chack Valve 

ของปมสูบน้ําดี พรอมติดตั้ง ชั้น G 

อาคาร1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

          86,028.00  - ตกลงราคา

บ.88 คอนโทรลซิสเต็มส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

83,000.00

บ.88 คอนโทรลซิสเต็มส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

83,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)830/2558   

ลว.26/5/2558

78

จัดซื้ออุปกรณไมกั้นประตูทางเขา-

ออก ลานจอดรถผูบริหาร พรอม

ติดตั้ง ชั้น G อาคาร1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

          66,000.00  - ตกลงราคา
หจก.ทัชเทค โซลูชั่นเคียว

ริตี้ ซิสเต็ม 62,000.00

หจก.ทัชเทค โซลูชั่นเคียว

ริตี้ ซิสเต็ม 62,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)831/2558   

ลว.26/5/2558

79 จัดซื้อไมคลอย           35,800.00  - ตกลงราคา
บ.มหาจักร ดีเวลอปเมท 

จํากัด 35,800.00

บ.มหาจักร ดีเวลอปเมท 

จํากัด 35,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)832/2558   

ลว.26/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

80

จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานสํานัก

พระราม 9 ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ ชั้น G และชั้น 1

        135,000.00         135,000.00 ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนี่ยริ่ง 

จํากัด 135,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนี่ยริ่ง 

จํากัด 135,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)833/2558   

ลว.26/5/2558

81

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ คุยขาวสิบ

โมง

     4,290,000.00      4,290,000.00 พิเศษ
บ.ญดาโชติ จํากัด 

4,290,000.00

บ.ญดาโชติ จํากัด 

4,290,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)835/2558   

ลว.26/5/2558

82
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อโทรทัศน
     3,443,688.00      3,443,688.00 พิเศษ

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 3,443,688.00

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 3,443,688.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)836/2558   

ลว.26/5/2558

83

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธธนาคาร สาขายอย

หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร

          53,500.00  - ตกลงราคา
บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล 

จํากัด 53,500.00

บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล 

จํากัด 53,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)837/2558   

ลว.26/5/2558

84
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา

พระราม 6
            4,708.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

4,708.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

4,708.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)838/2558   

ลว.27/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

85
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

อุบลราชธานี
            9,095.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 9,095.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)839/2558   

ลว.27/5/2558

86

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ ชลรัศมีกับวี

ไอพี

     1,001,520.00      1,001,520.00 พิเศษ
บ.งาทวีสุข จํากัด 

1,001,520.00

บ.งาทวีสุข จํากัด 

1,001,520.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)840/2558   

ลว.27/5/2558

87
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ คุยยกบาน
     1,669,200.00      1,669,200.00 พิเศษ

บ.สื่อสายรุง จํากัด 

1,669,200.00

บ.สื่อสายรุง จํากัด 

1,669,200.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)841/2558   

ลว.27/5/2558

88 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ           55,468.80 ตกลงราคา
บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 55,468.80

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 55,468.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)843/2558   

ลว.27/5/2558

89
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอม

ติดตั้ง ธนาคารฯ สาขาเพชรบูรณ
          57,900.00 ตกลงราคา

หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 

57,900.00

หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 

57,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)844/2558   

ลว.27/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

90

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อสิ่งพิมพมติชน,

หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ,

นิตยสารสุดสัปดาหและนิตยสาร

ศิลปวัฒนธรรม

     3,200,000.00      3,200,000.00 พิเศษ
บ.มติชน จํากัด 

3,120,000.00

บ.มติชน จํากัด 

3,120,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)845/2558   

ลว.27/5/2558

91

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการวิทยุ รูออมรู

ลงทุน

        250,000.00         250,000.00 พิเศษ
บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด 

248,454.00

บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด 

248,454.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)846/2558   

ลว.27/5/2558

92

เชาอาคารพาณิชย 3.5 ชั้น 2 คูหา 

เพื่อเปนที่ทําการธนาคารฯ สาขา

ยอยปตตานี

        945,000.00         945,000.00 พิเศษ

คุณสุภาภรณ พงษธัญญะ

วิริยา ,คุณจุไรพร พงษ

ธัญญะวิริยา 945,000.00

คุณสุภาภรณ พงษธัญญะ

วิริยา ,คุณจุไรพร พงษ

ธัญญะวิริยา 945,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)847/2558   

ลว.27/5/2558

93
จางทําแกวกาแฟเซรามิค

สัญลักษณคานิยม GIVE
          96,300.00  - ตกลงราคา

หจก.มารคเซรามิค 

96,300.00

หจก.มารคเซรามิค 

96,300.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)848/2558   

ลว.28/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

94

เชาอาคารพาณิชย 2.5 ชั้น 2 คูหา 

เพื่อเปนที่ทําการธนาคารฯ สาขา

ยอยนราธิวาส

     1,134,000.00      1,134,000.00 พิเศษ
คุณเรวดี ไชยชํานาญ 

1,134,000.00

คุณเรวดี ไชยชํานาญ 

1,134,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)850/2558   

ลว.28/5/2558

95 จางตรวจสอบโครงสรางอาคาร             8,000.00  - ตกลงราคา
บ.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 8,000.00

บ.เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิ

เนียริ่ง จาํกัด 8,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)852/2558   

ลว.29/5/2558

96
จางผลิตเสื้อยืดโปโลสัญลักษณ

คานิยม GIVE ประจําป 2558
        100,000.00  - ตกลงราคา

บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 

49,380.50

บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 

49,380.50

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)853/2558   

ลว.29/5/2558

97

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการวิทย ุเปด

สนามขาวเศรษฐกิจ

        500,000.00         500,000.00 พิเศษ
บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 

497,550.00

บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 

497,550.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)854/2558   

ลว.29/5/2558

98
จางจัดทําและตกแตงซุมกิจกรรม

วันสงกรานต ประจําป 2558
          20,000.00  - ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 10,165.00

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 10,165.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)855/2558   

ลว.29/5/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2558

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 6 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2558

99

จัดซื้อจุลินทรียเติมบอบําบัดน้ําเสีย

 ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

          14,400.00  - ตกลงราคา
บ.นิววิสท เจิมส จํากัด 

14,400.00

บ.นิววิสท เจิมส จํากัด 

14,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)856/2558   

ลว.29/5/2558

100
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขารังสิต
        140,000.00         140,000.00 ตกลงราคา

บ.ภคนิน จํากัด 

140,000.00

บ.ภคนิน จํากัด 

140,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)865/2558   

ลว.29/5/2558

101

จางเปลี่ยนพื้นพรมเปนพื้น

กระเบื้องยาง ธนาคารฯ สาขา

ลาดพราว

        199,963.00         310,000.00 ตกลงราคา
บ.คาซารอคคา จํากัด 

199,963.00

บ.คาซารอคคา จํากัด 

199,963.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)866/2558   

ลว.29/5/2558

102

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MPC3503SP

(สาขาสงขลา)

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสงขลา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)867/2558   

ลว.29/5/2558

103

จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ

 RICOH รุน MPC3503SP

(สาขาสงขลา)

 แผนละ 0.37 

บาท
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสงขลา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)868/2558   

ลว.29/5/2558


