
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

1
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง  ใหกับ
ฝายทรัพยากรบุคคล

15,664.800  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 15,664.80

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 15,664.80

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)869/2558   
ลว.02/06/2558

2 จางพิมพนามบัตร 21,060.000  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พร้ินต โปร
เกรส 21,060.00

รานฟงเกอร พร้ินต โปร
เกรส 21,060.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)870/2558   
ลว.02/06/2558

3
จางพิมพซองจดหมาย สาขา
สระบุรี

18,190.000  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 18,190.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 18,190.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)871/2558   
ลว.02/06/2558

4
จางพิมพเช็คของขวัญ สํานัก
พระราม 9

20,865.000  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
20,865.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
20,865.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)872/2558   
ลว.02/06/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

5
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงเงิน
คาเชาทรัพยสินธนาคาร

6,955.000  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
6,955.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
6,955.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)873/2558   
ลว.02/06/2558

6 จางทําตรายางประเภทตางๆ 15,200.000  - ตกลงราคา
รานเรืองศิลปตรายาง 
15,200.00

รานเรืองศิลปตรายาง 
15,200.00

เปนรานท่ีมีความชํานาญ
ในการทําตรายาง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)874/2558   
ลว.02/06/2558

7 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม 158,360.000 158,360.000 ตกลงราคา
บ.ชัยมั่นคง (1995)จํากัด
 158,360.00

บ.ชัยมั่นคง (1995)จํากัด
 158,360.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)876/2558   
ลว.02/06/2558

8
จางผลิตเส้ือยืดโปโลโครงการ 
new idea for innovation

100,000.000 100,000.000 ตกลงราคา
บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
99,670.50

บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
99,670.50

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)877/2558   
ลว.02/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

9
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  เพื่อใช
งานท่ีฝายปฏิบัติการสารสนเทศ

97,035.000  - ตกลงราคา
บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
97,035.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
97,035.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)878/2558   
ลว.02/06/2558

10
จัดทําชั้นเก็บเอกสารทางการเงิน
และสินเชื่อ

88,065.000  - ตกลงราคา
นายภิษณุ จิตสุภานันทร
 88,065.00

นายภิษณุ จิตสุภานันทร
 88,065.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)879/2558   
ลว.02/06/2558

11
จัดซื้อตูรางเล่ือนพรอมติดตั้ง  
เพื่อใชงานท่ีสาขาบานฉาง

200,000.000 200,000.000 ตกลงราคา
บ.ภีมเชษฐ จํากัด 
200,000.00

บ.ภีมเชษฐ จํากัด 
200,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)880/2558   
ลว.02/06/2558

12

จางทําความสะอาดทอสงลมพัด
เย็นของระบบปรับอากาศ ชั้น 20 
โซน 2 โซน 3 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห

53,500.000  - ตกลงราคา
บ.ไอเอคิว เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
53,500.00

บ.ไอเอคิว เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
53,500.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)881/2558   
ลว.02/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

13
จางผลิตเส้ือยืดโปโลสัญลักษณ
คานิยม GIVE รุน Limited 
Edition (ป58)

100,000.000  - ตกลงราคา
บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
49,380.50

บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
49,380.50

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)882/2558   
ลว.03/06/2558

14
จางออกแบบและอุปกรณ
ตกแตงบูธ งานกาชาด
กระทรวงการคลัง ประจําป 2558

149,600.000 149,600.000 ตกลงราคา
นายภรณนภัส พงศสารา
รักษ 149,600.00

นายภรณนภัส พงศสารา
รักษ 149,600.00

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)883/2558   
ลว.03/06/2558

15

จางติดตั้งตูเอกสารในหอง
ทํางานและติดสติ๊กเกอรบัง
สายตาท่ีพารทิชั่นบริเวณฝาย
พัฒนาธุรกิจเงินฝาก ชั้น 9 อาคาร
 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

29,000.000  - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด 29,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด 29,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)884/2558   
ลว.03/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

16
จัดซื้ออะไหลอุปกรณหองนํ้า 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

18,500.000  - ตกลงราคา
บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 
18,404.00

บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 
18,404.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)885/2558   
ลว.04/06/2558

17
จัดซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต Cool
 white PHILPS ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

3,076.250  - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 3,076.25

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด 3,076.25

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)886/2558   
ลว.04/06/2558

18
จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 
1/4 น้ิว

20,544.000  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 
จํากัด 20,544.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 
จํากัด 20,544.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)887/2558   
ลว.04/06/2558

19
จางพิมพส่ือส่ิงพิมพ
ประชาสัมพันธอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก-เงินกู

24,000.000  - ตกลงราคา รานปรวาณิช 20,000.00 รานปรวาณิช 20,000.00
เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)888/2558   
ลว.04/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

20
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขาถนนนิมมานเหมินทร 2.
สาขากาฬสินธุ

6,247.730  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
6,247.73

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
6,247.73

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)889/2558   
ลว.04/06/2558

21
จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา 
CD ประชาสัมพันธเงินฝากออม
ทรัพย Premier Savings

92,700.000  - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด 40,841.90 บ.ยูชูส จํากัด 40,841.91
เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558

22
จัดซื้อกลองถายภาพ ยี่หอ Nikon
 รุน D810 พรอมอุปกรณ

      374,500.00 374,500.000 ตกลงราคา
บ.โฟโตไฟล จํากัด 
198,000.00

บ.โฟโตไฟล จํากัด 
198,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

23
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับ
เคร่ือง INNET QMS

        89,880.00  - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
89,880.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
89,880.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)892/2558   
ลว.05/06/2558

24
จัดซื้อผาหมึกเคร่ืองคํานวณเลข 
มอนโรมวน แบบ 1300

        70,000.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด
 70,000 .00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด
 70,000 .00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)893/2558   
ลว.05/06/2558

25
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ 
HONDA WAVE 125I (สตารท
มือ) เพื่อใชงานท่ีสาขาสมุทรสาคร

        51,500.00  - ตกลงราคา
บ.ดี เค เซลสแอนด
เซอรวิส จํากัด 51,500.00

บ.ดี เค เซลสแอนด
เซอรวิส จํากัด 51,500.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)894/2558   
ลว.05/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

26

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP2501SP
(สาขายอยเซนทรัลพลาซา 
อุดรธานี)

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเซนทรัล
พลาซา อุดรธานี

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)895/2558   
ลว.05/06/2558

27

จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP2501SP
(สาขายอยเซนทรัลพลาซา 
อุดรธานี)

 แผนละ 0.37 
บาท

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเซนทรัล
พลาซา อุดรธานี

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)896/2558   
ลว.05/06/2558

28
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP2501SP
(สาขายอยอุทัยธานี)

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยอุทัยธานี

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)897/2558   
ลว.05/06/2558

29
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP2501SP
(สาขายอยอุทัยธานี)

 แผนละ 0.37 
บาท

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยอุทัยธานี

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)898/2558   
ลว.05/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

30
จัดซื้อผงหมึก Brother รุน 
TN-2280

        79,180.00  - ตกลงราคา
บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
79,180.00

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
79,180.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)899/2558   
ลว.05/06/2558

31
จัดซื้อผงหมึก Brother รุน 
TN-2150

        77,789.00  - ตกลงราคา
บ.โฟนิกซ จํากัด 
77,789.00

บ.โฟนิกซ จํากัด 
77,789.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานรายการ TOP 
Selection

      535,000.00 535,000.000 พิเศษ
บ.บรอดสโคป จํากัด 
535,000.00

บ.บรอดสโคป จํากัด 
535,000.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558

33
เชากลองโทรทัศนวงจรปดติดตั้ง
ใชงานประจําธนาคาร ฯ สาขา
หนองแขม(เพิมเติม)

          9,458.80  - ตกลงราคา
บ.เปโตร ไอที จํากัด 
9,458.80

บ.เปโตร ไอที จํากัด 
9,458.80

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

34
จางซอมแซมกลอง Nikon รุน 
D3100 ของฝายพัฒนาและ
บริหารการเรียนรู

          3,424.00  - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 3,424.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 3,424.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)890/2558   
ลว.05/06/2558

35

จางจัดทํากระเปาใสของ 
โครงการสงเสริมวินัยการเงินใน
ชุมชนภายใตการดูแลของการ
เคหะแหงชาติ

300,000.000 292,500.000 พิเศษ
บ.สยามยูนิค โปรดักส 
จํากัด 292,500.00

บ.สยามยูนิค โปรดักส 
จํากัด 292,500.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)908/2558   
ลว.09/06/2558

36
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการวิทยุ 
ดอกเบี้ย เรดิโอ

      580,000.00 580,000.000 พิเศษ
บ.พ.ีเอ.พร้ินทติ้ง เฮาส 
จํากัด 577,800.00

บ.พ.ีเอ.พร้ินทติ้ง เฮาส 
จํากัด 577,800.00

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)910/2558   
ลว.09/06/2558

37

จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขแบบมี
จอภาพ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 
CASIO เพื่อใชงานท่ีฝายพัฒนา
ธุรกิจเงินฝาก

          3,480.00 3,480.000 ตกลงราคา
บ.นามทอง จํากัด 
3,480.00

บ.นามทอง จํากัด 
3,480.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)912/2558   
ลว.10/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

38 จางจัดทําแกวเซรามิค         93,625.00  - ตกลงราคา
บ.อินเตอรเนชั่นแนล 
คอนเน็ค เทรด จํากัด 
93,625.00

บ.อินเตอรเนชั่นแนล 
คอนเน็ค เทรด จํากัด 
93,625.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)914/2558   
ลว.10/06/2558

39
จางพิมพซองนํ้าตาลใหญขยาย
ขาง สํานักงานใหญ

        81,320.00  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 81,320.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 81,320.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)915/2558   
ลว.10/06/2558

40

จางบํารุงรักษาระบบนํ้าของ 
cooling tower อาคาร 1 และ
อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

366,667.600 366,667.600 พิเศษ
บ.แอล เอส พี สยาม 
อินเตอรเทรด จํากัด 
366,667.60

บ.แอล เอส พี สยาม 
อินเตอรเทรด จํากัด 
366,667.60

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)916/2558   
ลว.11/06/2558

41
จางพิมพซองจดหมาย สาขา
ยอยแมสอด

        18,190.00  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 18,190.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 18,190.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)921/2558   
ลว.11/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

42
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  เพื่อใช
งานท่ีสาขาปทุมธานี

        20,600.00  - ตกลงราคา
บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
20,600.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
20,600.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)922/2558   
ลว.11/06/2558

43
จางบริการรับ-สงเอกสาร และ
พัสดุภัณฑ ใหกับงานบริหารหน้ี 
สาขาสงขลา

        70,000.00  - ตกลงราคา
บ.ดี วี ดี โลจิซติค แอร 
แอนด ซี จํากัด  วงเงิน 
70,000.00

บ.ดี วี ดี โลจิซติค แอร 
แอนด ซี จํากัด  วงเงิน 
70,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)923/2558   
ลว.11/06/2558

44
จางบริการบํารุงรักษาลิฟต 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

        64,200.00  - ตกลงราคา
บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
64,200.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
64,200.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)924/2558   
ลว.11/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

45
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขาพหลโยธิน 2.สาขาสุขุมวิท 
3.สาขายอยอุทัยธานี

        34,775.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
34,775.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
34,775.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)925/2558   
ลว.11/06/2558

46 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน         69,550.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
69,550.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)926/2558   
ลว.11/06/2558

47
จางพิมพซองหนาตางขาว ของ
สวนสารบรรณ

        44,137.50  - ตกลงราคา
บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด
 44,137.50

บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด
 44,137.50

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)927/2558   
ลว.11/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

48 จางจัดทําคูมือ COP         60,000.00  - ตกลงราคา
บ.แปลน โมทิฟ จํากัด 
60,000.00

บ.แปลน โมทิฟ จํากัด 
60,000.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)928/2558   
ลว.11/06/2558

49

จางพิมพสมุดบัญชีรายรับ-จาย 
เพื่อใชในกิจกรรม โครงการ
สงเสริมวินัยการเงินในชุมชน
ภายใตการดูแลของการเคหะ
แหงชาติ

        50,000.00  - ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท จํากัด 
36,647.50

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
36,647.50

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)929/2558   
ลว.12/06/2558

50
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สําหรับใชกับเคร่ืองบรรจุเอกสาร
อัตโนมัติ

        96,300.00  - ตกลงราคา
บ.เอ็ม.ซี.ซีฟโนลา จํากัด 
96,300.00

บ.เอ็ม.ซี.ซีฟโนลา จํากัด 
96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)930/2558   
ลว.12/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

51
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานนิตยสาร 
TAMAGO

      564,960.00        564,960.00 พิเศษ
บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 
จํากัด 528,000.00

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 
จํากัด 528,000.00

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)931/2558   
ลว.12/06/2558

52
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการโทรทัศน 
สุดสัปดาหกับลัดดาซุบซิบ

      642,000.00        642,000.00 พิเศษ
บ.ลัดดา ครีเอทีฟ จํากัด 
642,000.00

บ.ลัดดา ครีเอทีฟ จํากัด 
642,000.00

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)932/2558   
ลว.12/06/2558

53 จัดซื้อกลองเอกสารฝาในตัว       39,322.50

-

ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารตั้น จํากัด 
39,322.50

บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารตั้น จํากัด 
39,322.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)935/2558   
ลว.15/06/2558

54
จางพิมพโปสเตอรและแผน
ปลิวประชาสัมพันธการประมูล
ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งท่ี 
2/2558

      29,960.00

-

ตกลงราคา บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
 29,960.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด
 29,960.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)936/2558   
ลว.15/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

55
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาหนองแขม

    252,000.00      252,000.00 สอบราคา

1.)หจก.ซ.ีเอส.เอ็น.
อินเตอรเนชั่นแนล 
253,474.44 บาท
2.)บ.ลัลน ดีเวลลอป
เมนท จํากัด 290,000 
บาท
3.)บ.โปรแมส 2001 
จํากัด 284,159.37 บาท
4.)บ.มาสเตอรเมกเกอร
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
279,000 บาท

หจก.ซี.เอส.เอ็น.อินเตอร
เนชั่นแนล 253,474.44 
บาท ลดเหลือ 252,000 
บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)937/2558   
ลว.15/06/2558

56
จางผลิตปายแบนเนอร งาน
ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 
คร้ังท่ี 2/2558

        33,063.00 ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
33,063.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
33,063.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)938/2558   
ลว.15/06/2558

57
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน รวมท้ังหมด
 21 ตัว ใหกับ ฝายประเมินผล
องคกร

      150,000.00        138,295.00 ตกลงราคา
บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
138,295.00

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
138,295.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)941/2558   
ลว.16/06/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

58
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขานครราชสีมา

        14,124.00

-

ตกลงราคา บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 14,124.00

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 14,124.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)942/2558   
ลว.16/06/2558

59 จางพิมพซองจดหมาย สาขา
นครราชสีมา

        25,145.00

-

ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซ.ีเอ็น
เวลอพ จํากัด 
25,145.00

บริษัท เอส.อาร.ซ.ีเอ็น
เวลอพ จํากัด 
25,145.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)943/2558   
ลว.16/06/2558

60
ขออนุมัติจางพิมพตราสารทาง
การเงิน 1. สาขานครราชสีมา 
2. สาขานครศรีธรรมราช

        32,421.00

-

ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 32,421.00

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 32,421.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)944/2558   
ลว.17/6/2558

61
ขออนุมัติจางพิมพแบบฟอรมใบ
แจงเงินเดือน

        55,640.00

-

ตกลงราคา บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
55,640.00

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
55,640.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)945/2558   
ลว.17/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

62
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา
 "ริโก" รุน MP201SPF จํานวน
 1 เครื่อง ใหกับสาขายอยเพียว
เพลสรามคําแหง 110

 1,605 บาท/
เครื่อง/เดือน

-

ตกลงราคา บ. ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

บ. ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,605 บาท/เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเพียวเพลส
รามคําแหง 110

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)946/2558   
ลว.17/6/2558

63
จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP201SPF  ใหกับสาขายอย
เพียวเพลสรามคําแหง 110

 แผนละ 0.37 
บาท

-

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 
บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเพียวเพลส
รามคําแหง 110

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)947/2558   
ลว.17/6/2558

64
ขอส่ังซื้อสติกเกอร ยี่หอ 
Brother รุน TZE-651 BLACK
 ON YELLOW 24mm.

      19,003.20

-

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 19,003.20

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 19,003.20

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)948/2558   
ลว.17/6/2558

65
ส่ังเชารถยนต ยี่หอ TOYOTA
 NEW VIOS 1.5 E AUTO 
ระบบเบรก ABS

    277,020.00

-

พิเศษ
บริษัท ไทย เพรสทิจ 
เรนท เอ คาร จํากัด 
277,020.00

บริษัท ไทย เพรสทิจ 
เรนท เอ คาร จํากัด 
277,020.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)949/2558   
ลว.17/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

66
จางจัดทําแผน CD คูมือ
ประมูลขายบานมือสองของ
ธนาคาร ครั้งท่ี 2/2558

      30,000.00

- ตกลงราคา

บ.วี พลัส กรุป (ไทย
แลนด) จํากัด 9,844.00

บ.วี พลัส กรุป (ไทย
แลนด) จํากัด 9,844.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)950/2558   
ลว.17/6/2558

67
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
 สาขายอยแมสาย 2. สาขา
เชียงราย 3. สาขาสงขลา 4.
สาขานาน

        1,015.64

- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 1,015.64

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 1,015.64

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)951/2558   
ลว.17/6/2558

68 จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 
1000 บาท จํานวน 200 หอ

      39,376.00

- ตกลงราคา

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)952/2558   
ลว.17/6/2558

69
จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 50 
บาท จํานวน 200 หอ

      39,376.00

- ตกลงราคา

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)953/2558   
ลว.17/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

70
จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 500
 บาท จํานวน 200 หอ

      39,376.00

- ตกลงราคา

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

บ.โพลีพลาสติก จํากัด 
39,376.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)954/2558   
ลว.17/6/2558

71
ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น
 ยี่หอ LAUREL รุน PV-30  
ใหกับสาขาพิษณุโลก

             78,000.00

- ตกลงราคา

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
72,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
72,760.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)957/2558   
ลว.17/6/2558

72 จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สํานักงานใหญ

      85,600.00

- ตกลงราคา

บ. เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ
 จํากัด 85,600.00

บ. เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ
 จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)958/2558   
ลว.17/6/2558

73
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 
เครื่อง และเครื่องทําน้ํารอน-น้ํา
เย็น จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช
งานท่ีฝายพัฒนากระบวนงาน

8,616.20           - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 8,616.20

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 8,616.20

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)959/2558   
ลว.18/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

74
จางบริษัทประเมินราคา
ทรัพยสินธนาคารฯ สํานักงาน
ใหญ

160,500.00       - ตกลงราคา

บ.ไทยประเมินราคา ลินน
 ฟลลิปส จํากัด 
160,500.00

บ.ไทยประเมินราคา ลินน
 ฟลลิปส จํากัด 
160,500.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)960/2558   
ลว.18/6/2558

75 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย (รหัส 11...)

181,900.00       181,900.00       ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)
 181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 
 181,900.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)961/2558   
ลว.18/6/2558

76 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากประจําสะสมทรัพย

      96,300.00

- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)962/2558   
ลว.18/6/2558

77 จางทํา Cover ปกหนัง PVC 
ลายจุดสม และลายทาง

      38,520.00

- ตกลงราคา

บ. แอ็ดไมรดีไซน 
แอนด ครีเอชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด 
38,520.00

บ. แอ็ดไมรดีไซน 
แอนด ครีเอชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด 
38,520.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)963/2558   
ลว.18/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

78
จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉินพรอม
ติดตั้งใชงานประจําธนาคารฯ 
สนญ.อาคาร 1 และอาคารจอด
รถ

    181,700.00      181,700.00

สอบราคา

1.) หจก. เอ.บี.ซ ีสันติ
ไฟร 254,972.50 บาท
2.) หจก. เค.ที.เทค 
241,178 บาท
3.) บ. นิวศิริ วิศวการ 
จํากัด 233,795 บาท
4.) บ.แสงมิตร อีเลคต
ริค จํากัด 181,700 บาท

 บ.แสงมิตร อีเลคตริค 
จํากัด 181,700 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)964/2558   
ลว.19/6/2558

79

จางพิมพนามบัตร 11,700.000

 -

ตกลงราคา

ฟงเกอร พริ้นต 
11,700.00

ฟงเกอร พริ้นต 
11,700.00

เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)965/2558   
ลว.19/6/2558

80 จางทําตรายางประเภทตางๆ 9,650.000  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 
9,650.00

รานเรืองศิลปตรายาง 
9,650.00

เปนรานท่ีมีความชํานาญ
ในการทําตรายาง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)967/2558   
ลว.19/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

81 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ

181,900.000

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 181,900.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)968/2558   
ลว.19/6/2558

82 จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 
ยี่หอ Double A       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

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)969/2558   
ลว.19/6/2558

83
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
 สาขาก่ิงแกว 2. สาขา
ปราจีนบุร ี3. สาขายอย
หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร

      15,322.40  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)
 15,322.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)
 15,322.40

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)970/2558   
ลว.22/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

84
จางจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ "บริการสินเชื่อ
ท่ีอยูอาศัย"

196,000.000

 - ตกลงราคา บ.มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
157,049.25

บ.มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
157,049.25

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)972/2558   
ลว.22/6/2558

85 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝาก ธอส. รักการออม

101,650.000 101,650.000

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)
 101,650.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)
 101,650.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)973/2558   
ลว.22/6/2558

86 จัดซื้อชุดไมโครโฟนไรสาย
ชนิดหนีบปกเส้ือ จํานวน 6 ชุด

    200,000.00

191,316.000

ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 186,180.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 186,180.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)974/2558   
ลว.22/6/2558

87 จัดซื้อปมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด
ไฟฟา ธอส. สนญ.

             32,000.00  - ตกลงราคา
บ.ดับเบ้ิลย.ูไฟร ปม 
เซอรวิส จํากัด 
29,960.00

บ.ดับเบ้ิลย.ูไฟร ปม 
เซอรวิส จํากัด 
29,960.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)975/2558   
ลว.23/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

88
จางพิมพโปสเตอร
ประชาสัมพันธโครงการเงิน
ฝากประจํา 290 วัน

             56,700.00  - ตกลงราคา รานปรวาณิช 9,300.00 รานปรวาณิช 9,300.00
เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)976/2558   
ลว.23/6/2558

89
จัดซื้ออุปกรณระบบลิฟต ตัวท่ี 
1-4 อาคาร 1 และระบบลิฟต 
ตัวท่ี 2 อาคาร 2 พรอม
ติดตั้งธอส. สนญ.

12,000.000

 - ตกลงราคา
บ. มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 11,000 บาท

บ. มิตซูบิชิ เอลเลเว
เตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 11,000 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)977/2558   
ลว.23/6/2558

90 จางพิมพ Inkijet โครงการเงิน
ฝากประจํา 290 วัน

2,040.000

 - ตกลงราคา นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 2,040.00

นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 2,040.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)978/2558   
ลว.23/6/2558

91
จางปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยและซอมแซมหลังคา 
ธอส. สาขายอยมีนบุรี

49,000.000

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 
49,000.00

บ.ทูเมคเกอร จํากัด 
49,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)979/2558   
ลว.23/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

92
จางโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 
ครั้งท่ี 2/2558

86,456.000

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
 86,456.00

บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด
 86,456.00

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)980/2558   
ลว.23/6/2558

93
จางโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 
ครั้งท่ี 2/2558 ในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ

    192,426.66  - ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไท
ซิ่ง 192,426.66

หจก.ซูนา แอดเวอรไท
ซิ่ง 192,426.66

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)981/2558   
ลว.23/6/2558

94
จางโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 
ครั้งท่ี 2/2558

39,000.000 39,000.000 ตกลงราคา

1.)หจก.เอ.บี.ซ ีสันติ
ไฟร 33,063.00 บาท
2.)บ.คอนวอย ออโต 
เซลล จํากัด 
41,462.50 บาท
3.)บ.จัสท-โฟร เซอรวิส
 จํากัด 43,067.50 บาท

หจก.เอ.บี.ซ ีสันติไฟร 
33,063.00

เปนผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)982/2558   
ลว.23/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

95
จางทําตะแกรงเหล็กและ
ตะแกรงสเตนเลส รางระบายน้ํา
 ชั้น B อาคาร 2 ธอส. สนญ.

      197,900.00        197,864.40 ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง
 จํากัด 195,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง
 จํากัด 195,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)983/2558   
ลว.23/6/2558

96 จางปรับปรุงหองน้ํา บริเวณชั้น 
2B อาคารจอดรถ ธอส. สนญ.

             86,000.00  - ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง
 จํากัด 85,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง
 จํากัด 85,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)984/2558   
ลว.23/6/2558

97
จางซอมแซมระบบไฟฟาและ
ตรวจสอบความเสียหายของ
อุปกรณไฟฟาพรอมแกไข
ซอมแซม ธอส. สาขาแพร

37,800.000

 - ตกลงราคา รานไพลินการชาง 
37,800.00

รานไพลินการชาง 
37,800.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)985/2558   
ลว.23/6/2558

98
ดําเนินการตรวจสอบระบบ
ไฟฟา ดวยเครื่องมือตรวจวัด
ระบบไฟฟาความละเอียดสูง
ธอส. สาขาแพร

25,000.000

 - ตกลงราคา บ. พีค เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 25,000.00

บ. พีค เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 25,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)986/2558   
ลว.23/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

99

จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA 22,256.000

 - ตกลงราคา

1.)บ. ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 20,800.00 บาท
 ยังไมรวม vat 7%
2.)หจก. เจมส โอ เอ 
ซัพพลาย สํานักงาน
ใหญ 21,200.00 บาท 
ยังไมรวม vat 7%

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
22,256.00 (ราคารวม
vat 7% เรียบรอยแลว)

เปนผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)987/2558   
ลว.24/6/2558

100 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2
 1/4 นิ้ว

20,544.000

 - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส
 จํากัด 20,544.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส
 จํากัด 20,544.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)988/2558   
ลว.24/6/2558

101

จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต ตราตา

        4,761.50  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 4,761.50

บ.ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 4,761.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)989/2558   
ลว.24/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

102 จางพิมพซองหนาตางเหลือง
สาขายอยฉลอง

9,095.000

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00

บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)990/2558   
ลว.24/6/2558

103 จางพิมพแคชเชียรเช็คฝาย
ธุรกรรมการเงิน

23,540.000

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
 23,540.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)991/2558   
ลว.24/6/2558

104

จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคู
ฝาก

      45,475.00  - ตกลงราคา ศิลปกิจ 45,475.00 ศิลปกิจ 45,475.00
คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)992/2558   
ลว.24/6/2558

105

จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร 
GR8/SB       41,462.50  - ตกลงราคา บ.พี.เค. คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 41,462.50
บ.พี.เค. คอนเวิทติ้ง 
จํากัด 41,462.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)993/2558   
ลว.24/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

106

จัดซื้อผงหมึก Brother รุน 
TN-2280       79,180.00  - ตกลงราคา

1.)บ.ลีกา บิสสิเนส 
79,180.00
2.)บ.โฟนิกซ 
83,727.50
3.)บ.สหธุรกิจ 
86,670.00

บ.ลีกา บิสสิเนส 
79,180.00

เปนผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)994/2558   
ลว.24/6/2558

107

จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว
 (666)       69,336.00  - ตกลงราคา บ. ชัยมั่นคง (1995) 

จํากัด 69,336.00
บ. ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 69,336.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)995/2558   
ลว.24/6/2558

108

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ       70,191.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
70,191.00

องคการคาของสกสค. 
70,191.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)996/2558   
ลว.24/6/2558

109

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ       96,665.50  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
96,665.50

องคการคาของสกสค. 
96,665.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)997/2558   
ลว.24/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

110

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ

82,836.000

 - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
82,836.00

องคการคาของสกสค. 
82,836.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)998/2558   
ลว.24/6/2558

111

จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ       65,556.00  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
65,556.00

องคการคาของสกสค. 
65,556.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)999/2558   
ลว.24/6/2558

112

จางผลิตและติดตั้ง Backdrop 
งานประชุมผูบริหารสัญจร ครั้ง
ท่ี 1/2558 จังหวัดชลบุรี

48,349.020

 -

ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 48,349.02

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 48,349.02

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1000/2558 
ลว.24/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

113

จัดจางปรับปรุงและตกแตง
ภายใน ธนาคารฯ สํานักงานเขต
 4 นครศรีธรรมราช

410,000.000 410,000.000 สอบราคา

1.)บ.บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 
406,545.22 บาท
2.)หจก. เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม 402,000.00 
บาท
3.)บ.วีทีเอส เดคคอเรท
 จํากัด 385,700.23 
บาท

บ.วีทีเอส เดคคอเรท 
จํากัด 385,000.00/
ราคาสุทธิ

เปนผูท่ีเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1001/2558 
ลว.25/6/2558

114

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ จํานวน 5 รายการ

      91,476.00  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
91,476.00

องคการคาของสกสค. 
91,476.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1002/2558 
  ลว.25/6/2558

115

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ จํานวน 5 รายการ

      87,962.50  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
87,962.50

องคการคาของสกสค. 
87,962.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1003/2558 
  ลว.25/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

116

จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบ
พิมพ จํานวน 8 รายการ

      72,964.80  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
72,964.80

องคการคาของสกสค. 
72,964.80

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1004/2558 
  
ลว.25/6/2558

117

จัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง จํานวน 3 
รายการ

      19,548.00  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 
19,548.00

องคการคาของสกสค. 
19,548.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1005/2558 
ลว.25/6/2558

118

จัดซื้อพรอมติดตั้ง
คอมเพรสเซอรของ
เครื่องปรับอากาศหองอบรม 1 
ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ 26,209.65

 -

ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 26,209.65

บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 26,209.65

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1006/2558 
ลว.25/6/2558

119

จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 42
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พรอม
อุปกรณ

      26,482.50  -

ตกลงราคา

บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากัด 
26,482.50

บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากัด 
26,482.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1007/2558 
ลว.25/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

120

จางจัดหาพื้นท่ีจัดงานมหกรรม
แบงกรัฐเพื่อประชาชน (SFls 
Expo) จ.ระยอง

167,000.000 167,000.000 ตกลงราคา

บ.ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
 166,920.00

บ.ซีพีเอ็น ระยอง จํากัด
 166,920.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1008/2558 
ลว.25/6/2558

121

จางถายทอดสดพิธีเปด "งาน
มหกรรมแบงกรัฐเพื่อประชาชน 
(SFls Expo)"

200,000.000

 -

ตกลงราคา

บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 
99,510.00

บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 
99,510.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1009/2558 
ลว.26/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

122

จางดําเนินโครงการมหกรรม
แบงกรัฐเพื่อประชาชน (SFls 
Expo) จํานวน 5 แหง 1.)
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ระยอง 2,017,416.40 บาท
2.)อิมแพค อารีนา เมืองทอง
ธานี ฮอลล 3 (กรุงเทพฯ) 
1,071,391.00 บาท
3.)ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี 469,387.60 บาท
4.)ศูนยการคาเซ็นทรัล แอร
พอรต เชียงใหม 579,469.20 
บาท
5.)ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟส
ติวัล หาดใหญ 550,750.40 
บาท 

        4,997,000.00  -

พิเศษ

บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 
4,688,414.60

บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 
4,688,414.60

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1010/2558 
ลว.26/6/2558

123

จางพิมพนามบัตร

6,240.000

 -

ตกลงราคา

ฟงเกอร พริ้นต 
6,240.00

ฟงเกอร พริ้นต 
6,240.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1011/2558 
ลว.26/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

124

จางจัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ "บริการสินเชื่อ
ท่ีอยูอาศัย"

    196,000.00  -

ตกลงราคา

คุณจุไรรัตน โชติก
โกวิท 36,000.00

คุณจุไรรัตน โชติก
โกวิท 36,000.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1012/2558 
ลว.26/6/2558

125

จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร
ยี่หอ Brother รุน MFC7470D 
 สาขายอยซีคอน บางแค

3,638.00

 -

ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 3,638.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 3,638.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1013/2558 
ลว.26/6/2558

126

จางพิมพใบปลิวประชาสัมพันธ
งานมหกรรมแบงกรัฐเพื่อ
ประชาชน (SFls Expo)

16,478.000

 -

ตกลงราคา

ME Publishing 
Co.,Ltd. 16,478.00

ME Publishing 
Co.,Ltd. 16,478.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1014/2558 
ลว.26/6/2558

127

จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 
9"x12(3/4)" สํานักงานใหญ

92,020.000

 -

ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็น
เวลอพ จํากัด 
92,020.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็น
เวลอพ จํากัด 
92,020.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1016/2558 
ลว.26/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

128

จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สํานักงานใหญ

85,600.000

 -

ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 
85,600.00

บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 
85,600.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1017/2558 
ลว.26/6/2558

129

จางพิมพ 1.แบบฟอรมการด
ตัวอยางผูมีอํานาจส่ังจาย 2.
แบบฟอรมใบแบงงวดเงินกูเพื่อ
ปลูกสรางอาคาร 3.แบบฟอรม
แบบขอไถถอนจํานอง 4.
แบบฟอรมบันทึกตอทาย
สัญญากูเงิน 84,530.000

 -

ตกลงราคา

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
84,530.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
84,530.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1018/2558 
ลว.26/6/2558

130

จางพิมพ 1.แบบฟอรมแผน
ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 2.
แบบฟอรมใบคําขอ
เปลี่ยนแปลงการกูเงิน 3.
แบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ
สําหรับผูขอกูรวม 4.แบบฟอรม
ใบรายการอุปกรณส่ิงอํานวย
ความสะดวก 95,658.000

 -

ตกลงราคา

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
95,658.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
95,658.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1019/2558 
ลว.26/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

131

จางพิมพ Inkjet โครงการเงิน
ฝากประจํา 7 เดือนแบบ
ขั้นบันได (Step

        2,040.00  -

ตกลงราคา
นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 2,040.00

นางสาวจุไรรัตน โชติก
โกวิท 2,040.00

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1021/2558 
ลว.29/6/2558

132

จางโฆษณาประชาสัมพันธการ
ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 
ครั้งท่ี 2/2558

52,965.00

 -

ตกลงราคา

บ.มติชน จํากัด 
(มหาชน) 52,965.00

บ.มติชน จํากัด 
(มหาชน) 52,965.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1022/2558 
ลว.29/6/2558

133

จางพิมพโปสเตอร
ประชาสัมพันธโครงการเงิน
ฝากประจํา 7 เดือนขั้นบันได

        9,300.00  -

ตกลงราคา

รานปรวาณิช 9,300.00 รานปรวาณิช 9,300.00
เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1023/2558 
ลว.29/6/2558

134

จางออกแบบและจัดทํากระเปา
ผาหนัง PVC พิมพลาย 2 แบบ

    200,000.00  -

ตกลงราคา

บ.สยามยูนิคโปรดักส 
จํากัด 200,000.00

บ.สยามยูนิคโปรดักส 
จํากัด 200,000.00

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1024/2558 
ลว.30/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

135

จัดซื้อชุดเครื่องนอนพนักงาน 
ใหกับสาขาลําปาง จํานวน 11 
หลัง

      60,500.00  -

ตกลงราคา

รานมงคลพาณิชย 
60,500.00

รานมงคลพาณิชย 
60,500.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1025/2558 
ลว.30/6/2558

136

จางเหมาซอมชุด Compressor
 เครื่องปรับอากาศ บริเวณโถง
ทํางานสินเชื่อ ชั้น 2 ธนาคารฯ
 สาขาเชียงใหม

      74,900.00  -

ตกลงราคา

บ.จอหนสัน 
คอนโทรลส อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 74,900.00

บ.จอหนสัน 
คอนโทรลส อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 74,900.00

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1026/2558 
ลว.30/6/2558
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จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขาฉะเชิงเทรา จํานวน 20 รีม         7,062.00  -

ตกลงราคา

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
7,062.00

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
7,062.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1027/2558 
ลว.30/6/2558

138

จางพิมพซองจดหมายขาว 
สํานักงานใหญ จํานวน 
100,000 ซอง

      96,300.00  -

ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 
96,300.00

บ.เอส.อาร.ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 
96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1028/2558 
ลว.30/6/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 2 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2558

139

ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80
 แกรม ยี่หอ Double A จํานวน
 2,000 รีม

    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

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1029/2558 
ลว.30/6/2558


