
ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

1

จดัซื �อเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 

ยี�ห้อโอลิมเปีย รุ่น COMPACT 5 

เพื�อใช้งานสาขาสงขลา

          20,000.00   - ตกลงราคา
 บ.โอลิมเปียไทย จํากดั 

20,865.00

 บ.โอลิมเปียไทย จํากดั 

20,865.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)411/2558   

ลว.2/3/2558

2

จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยัและตู้ เก็บเอกสาร

 (พร้อมค่าขนสง่) 

ให้กบัสาขาสงขลา

          87,000.00   - ตกลงราคา
 บ.บางกอกลกักี �เซฟ 

จํากดั7,1670.74

 บ.บางกอกลกักี �เซฟ 

จํากดั7,1670.74

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)412/2558   

ลว.2/3/2558

3

เช่าพื �นที�งานแสดงที�อยู่อาศยัเมือง

เชียงใหม ่(Home Buyers'Focus) 

ปี 2558

        105,000.00          105,000.00 ตกลงราคา

 บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

(เชียงใหม)่ จํากดั 

105,000.00

 บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

(เชียงใหม)่ จํากดั 

105,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)413/2558   

ลว.2/3/2558

4

จดัซื �อรถจกัรยานยนต์ 

ยี�ห้อ HONDA รุ่น WAVE 

เพื�อใช้งานที�สาขาปราจีนบรุี

          60,000.00   - ตกลงราคา
 หจก.ประสิทธิมอเตอร์ 

ปราจีนบรุี 54,890.00

 หจก.ประสิทธิมอเตอร์ 

ปราจีนบรุี 54,890.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)414/2558   

ลว.2/3/2558

5
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว 

สาขากําแพงเพชร
            9,095.00   - ตกลงราคา

 บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 9,095.00

 บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 9,095.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)415/2558  

ลว.2/3/2558

6
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์(รหสั11..)
        181,900.00          181,900.00 ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)416/2558   

ลว. 2/3/2558

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

7

จ้างพิมพ์เช็คกระเเสรายวนั ชนิด 

20 ฉบบั ของสาขาในสงักดัฝ่าย 

สป.1

          41,195.00   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

41,195.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

41,195.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)417/2558  

ลว.2/3/2558

8
จดัซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 

แกรม ยี�ห้อ Double A
        177,620.00          177,620.00 ตกลงราคา

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

177,620.00

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

177,620.00

เป็นบริษัทผู้จดัจําหน่าย

โดยตรง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)418/2558  

 ลว. 2/3/2558

9
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื�อง 

สาขาย่อยบ้านโป่ง
            5,307.20   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,307.20

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,307.20

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)419/2558  

ลว.2/3/2558

10

จดัซื �อนํ �ายากําจดัตะกรันในโถ

ปัสสาวะ อาคาร1,2 ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

          21,400.00   - ตกลงราคา
 บ.นิวคลีน เอน็จิเนียริ�ง 

จํากดั 21,400.00

 บ.นิวคลีน เอน็จิเนียริ�ง 

จํากดั 21,400.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)421/2558   

ลว.3/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

11
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขากาญจนบรุี
            2,354.00   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

2,354.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

2,354.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)422/2558   

ลว.3/3/2558

12

จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูสาขาสี�แยก

บ้านแขก และสาขาบญุศิริ

          20,000.00   - ตกลงราคา

 บ.อลักาลาม คอนส์ 

แอนด์ เซิร์ฟ จํากดั 

20,000.00

 บ.อลักาลาม คอนส์ 

แอนด์ เซิร์ฟ จํากดั 

20,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)423/2558  

ลว.3/3/2558

13
จ้างพิมพ์โปสเตอร์เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ Extra Savings
          56,500.00   - ตกลงราคา  ปรวาณิช 10,800.00  ปรวาณิช 10,800.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)424/2558   

ลว.3/3/2558

14

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ชําระหนี �เงินกู้

(ตดัแผน่)

        134,820.00          134,820.00 ตกลงราคา
 บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

 จํากดั 134,820.00

 บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

 จํากดั 134,820.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)425/2558   

ลว.3/3/2558

15
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
        181,900.00          181,900.00 ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)426/2558   

ลว.3/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

16

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี � 

2.แบบฟอร์ใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากบัภาษี

          18,725.00   - ตกลงราคา
 บ.จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

18,725.00

 บ.จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

18,725.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)427/2558   

ลว.3/3/2558

17
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื�อง 

สาขาร้อยเอด็
          21,228.80   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

21,228.80

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

21,228.80

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)428/2558   

ลว.3/3/2558

18

จ้างเหมาขนย้ายพสัด ุ

อาคาร1,2 และอาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่ ไป

จดัเก็บรักษาไว้ที�ธนาคารฯ สาขา

แจ้งวฒันะ

          49,434.00   - ตกลงราคา
 บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 49,434.00

 บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 49,434.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)429/2558  

ลว.3/3/2558

19

จ้างบริการซอ่มบํารุงรักษาระบบ

อาคารอตัโนมตัิ อาคาร 1 

และอาคาร 2 ธนาคารฯ สํานกังาน

ใหญ่

        860,280.00          880,280.00 พิเศษ
 บ.เตียวฮงอีเลค็โทรซิส

เต็มส์ จํากดั 813,200.00

 บ.เตียวฮงอีเลค็โทรซิส

เต็มส์ จํากดั 813,200.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)430/2558   

ลว.3/3/2558

20
จดัซื �อโทรศพัท์ไร้สาย เพื�อใช้งานที�

สาขาปราจีนบรุี
            2,000.00   - ตกลงราคา

 บ.นามทอง จํากดั 

1,850.00

 บ.นามทอง จํากดั 

1,850.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)431/2558   

ลว.3/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

21

จ้างผู้ เชี�ยวชาญการเฉพาะด้าน

ตรวจสอบโครงสร้างอาคารของ

ธนาคารฯ

            8,000.00   - ตกลงราคา
 บ.เอน็.เอส.พลสั.เอน็จิ

เนียริ�ง จํากดั 8,000.00

 บ.เอน็.เอส.พลสั.เอน็จิ

เนียริ�ง จํากดั 8,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)432/2558   

ลว.5/3/2558

22

จดัซื �อจกัรยานยนต์ ขนาด 125 

ซีซี. ยี�ห้อ HONDA รุ่น WAVE125i 

ให้กบัสาขาพทุธมณฑล

          60,000.00   - ตกลงราคา
 บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์

เซอร์วิส จํากดั 55,000.00

 บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์

เซอร์วิส จํากดั 55,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)433/2558   

ลว.5/3/2558

23 จ้างพิมพ์นามบตัร   - ตกลงราคา
 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

โปรเกรส 7,410

 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

โปรเกรส 7,410

เป็นร้านที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)434/2558   

ลว. 5/3/2558

24
จ้างพิมพ์ Injet โครงการบ้าน ธอส.

เพื�อสานรัก ปี 2558
        127,500.00          127,500.00 ตกลงราคา

 บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิว

นิเคชั�น จํากดั 4,718.70

 บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิว

นิเคชั�น จํากดั 4,718.70

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)437/2558  

ลว.5/3/2558

25
จ้างพิมพ์ Inket โครงการเงินฝาก

ออมทรัพย์ Extra Savings
          56,500.00   - ตกลงราคา

 บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิว

นิเคชั�น จํากดั 2,921.10

 บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิว

นิเคชั�น จํากดั 2,921.10

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)438/2558   

ลว.6/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

26
เช่าพื �นที�สําหรับจอดรถของสาขา

แพร่
          84,000.00   - ตกลงราคา

 นายชาติชาย รัตนนาคะ 

72,000.00

 นายชาติชาย รัตนนาคะ 

72,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)439/2558   

ลว.6/3/2558

27

จ้างออกแบบและจดัทํา

บธูงานมหกรรมการเงิน ไตรมาส1 

ประจําปี 2558  (Money Expo 

Pattaya และ Money Expo Hatyai)

     4,255,000.00      4,255,000.00 พิเศษ
 บ.มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จํากดั

 1,650,000.00

 บ.มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จํากดั

 1,650,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)440/2558   

ลว.6/3/2558

28
จดัซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาสงขลา
        400,000.00          400,000.00 พิเศษ

 บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

249,845.00

 บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

249,845.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)441/2558   

ลว. 6/3/2558

29

จ้างจดัหาพื �นที�งานมหกรรม

การเงินพทัยา และมหกรรม

การเงินหาดใหญ่ (Money Expo 

2015)

     1,527,960.00      1,527,960.00 พิเศษ
 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากดั 1,527,960.00

 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากดั 1,527,960.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)442/2558   

ลว. 6/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

30

จดัซื �อเครื�องนบัธนบตัรเพื�อใช้งาน

ที�สาขาหนองแขม,

สาขาสขุสวสัดิp 

และสาขาดอนเมือง

        260,000.00          260,000.00 พิเศษ
 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

237,520.00

 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

237,520.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)443/2558   

ลว.6/3/2558

31
จดัซื �อตู้รางเลื�อนพร้อมติดตั �ง เพื�อ

ใช้งานที�สาขาย่อยนิคมพฒันา
        100,000.00   - ตกลงราคา

 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)444/2558   

ลว.9/3/2558

32

จดัซื �อผงหมกึเครื�องโทรสาร 

RICOH  เพื�อใช้งานฝ่ายธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์

          10,914.00   - ตกลงราคา
 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 10,914.00

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 10,914.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)445/2558   

ลว.9/3/2558

33

จดัซื �อ DRUM เครื�องโทรสารยี�ห้อ 

Brother  เพื�อใช้งานฝ่ายธนาคาร

อิเลก็ทรอนิกส์

            3,852.00   - ตกลงราคา
 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั 3,852.00

 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั 3,852.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)446/2558   

ลว.9/3/2558

34

จดัซื �อรถจกัรยานยนต์ Honda 

SCOOPY I CLUB 12 ให้กบัสาขา

เพชรบรูณ์

          60,000.00   - ตกลงราคา
 หจก.ศรีสยามหลม่สกั 

50,500.00

 หจก.ศรีสยามหลม่สกั 

50,500.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)448/2558  

ลว.9/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

35
จดัซื �อตู้รางเลื�อนพร้อมติดตั �ง เพื�อ

ใช้งานที�สาขาย่อยปลวกแดง
        100,000.00   - ตกลงราคา

 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)449/2558   

ลว.9/3/2558

36

จดัซื �อเครื�องทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น ยี�ห้อ

 ชาร์ป ให้กบังานบริหารหนี �สาขา

ถนนจอมพล

          20,000.00   - ตกลงราคา

 บ.บญุไทยแมชชีนเนอรี� 

คอมเพลก็ซ์ จํากดั 

4,950.00

 บ.บญุไทยแมชชีนเนอรี� 

คอมเพลก็ซ์ จํากดั 

4,950.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)450/2558   

ลว.9/3/2558

37

จดัซื �อโทรทศัน์สี LED TV 42 นิ �ว 

ยี�ห้อ LG พร้อมขาแขวนทีวีติดผนงั 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาลําพนู

          32,900.00   - ตกลงราคา
 บ.สหพานิช เชียงใหม ่

จํากดั 20,890.00

 บ.สหพานิช เชียงใหม ่

จํากดั 20,890.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)451/2558   

ลว.10/3/2558

38

จดัซื �อเครื�องเลเซอร์พริ �นเตอร์ 

จํานวน 1 เครื�อง เพื�อใช้งานที�

สาขาพระนครศรีอยธุยา

          10,000.00   - ตกลงราคา

 บ.พี.อาร์.คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

7,158.30

 บ.พี.อาร์.คอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั 

7,158.30

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)452/2558  

ลว.10/3/2558

39

จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

จํานวน 1 เครื�อง เพื�อใช้งานบริหาร

หนี �สาขาพทัยา

          22,000.00   - ตกลงราคา

 บ.นําชยั โฮม 

อิเลค็โทรนิคส์ จํากดั 

16,990.00

 บ.นําชยั โฮม 

อิเลค็โทรนิคส์ จํากดั 

16,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)453/2558  

ลว.10/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

40

จดัซื �อโทรทศัน์สี LED TV 42 นิ �ว 

ยี�ห้อ LG พร้อมขาแขวนทีวีติดผนงั

 จํานวน 1 ชดุ เพื�อใช้งานบริหาร

หนี �สาขาอบุลราชธานี

          32,900.00   - ตกลงราคา
 หจก.เรืองรังสี (สาขา

ชยางกรู) 27,780.00

 หจก.เรืองรังสี 

(สาขาชยางกรู) 27,780.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)454/2558   

ลว.10/3/2558

41

จ้างบริการรักษาความสะอาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจํา

สํานกังานใหญ่ สาขาหลกั สาขา

ย่อย ศนูย์บริการธนาคาร(OSS) 

และเคาน์เตอร์การเงินสป.1-2

   48,000,000.00   - ประกวดราคา

 บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแน

ลเยนเนอรัล จํากดั 

47,880,000.00

 บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแน

ลเยนเนอรัล จํากดั 

47,880,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)455/2558   

ลว.10/3/2558

42
จ้างเหมาเปลี�ยนท่อนํ �าดี ชั �น 3 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่
        288,000.00          288,000.00 สอบราคา

 บ.เอชทโูอ สแควร์ จํากดั 

265,000.00

 บ.เอชทโูอ สแควร์ จํากดั 

265,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)456/2558   

ลว.10/3/2558

43

จ้างซอ่มระบบบําบดันํ �าเสีย 

(บ่อเกระและบ่อดกัไขมนั) 

อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

          99,510.00    - ตกลงราคา
 บ.ยาส ุมอเตอร์ เซอร์วิส 

เซน็เตอร์ จํากดั 37,370.00

 บ.ยาส ุมอเตอร์ เซอร์วิส 

เซน็เตอร์ จํากดั 37,370.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)458/2558   

ลว.10/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

44

จ้างบริการซอ่มบํารุงรักษาเครื�อง

กําเนิดไฟฟ้าสํารอง อาคาร1และ2 

ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่

        220,000.00   - พิเศษ

 บ.คมัมิ�นส์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั 

219,864.00

 บ.คมัมิ�นส์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั 

219,864.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)459/2558   

ลว.10/3/2558

45
จ้างจดัทํากระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ 

ให้แก่สํานกังานเขตพิษณโุลก
     3,000,000.00   - ตกลงราคา

 บ.สยาม เอลิเฟนท์ จํากดั

 72,760.00

 บ.สยาม เอลิเฟนท์ จํากดั

 72,760.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)460/2558   

ลว.10/3/2558

46

จดัซื �อกล้องถ่ายรูป  และเครื�อง 

Printer Laser เพื�อใช้งานบริหาร

หนี �สาขาพะเยา

          25,000.00   - ตกลงราคา
 บ.สินธานีอิเลค็ทรอนิกค์ 

สาขาพะเยา 13,910.00

 บ.สินธานีอิเลค็ทรอนิกค์ 

สาขาพะเยา 13,910.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)461/2558   

ลว.10/3/2558

47
จดัซื �อกล้องดิจิตอล(พร้อมอปุกรณ์)

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาหวัหิน
          25,000.00   - ตกลงราคา

 บ.บิ{ก คาเมร่า จํากดั 

23,900.00

 บ.บิ{ก คาเมร่า จํากดั 

23,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)463/2558   

ลว.11/3/2558

48
จดัซื �อเครื�องเลเซอร์พริ �นเตอร์  เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาราชบรุี
          10,000.00   - ตกลงราคา

 บ.แอดไวซ์ โฮลดิ �ง กรุ๊ป 

จํากดั 9,242.99

 บ.แอดไวซ์ โฮลดิ �ง กรุ๊ป 

จํากดั 9,242.99

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)464/2558  

ลว.11/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

49
จดัซื �อบอร์ดชานอ้อย หน้าเดียว 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาราชบรุี
          13,000.00   - ตกลงราคา

 หจก.ชลบรุี ว.พานิช 

13,000.00

 หจก.ชลบรุี ว.พานิช 

13,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)465/2558   

ลว.11/3/2558

50
จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาราชบรุี
          22,000.00   - ตกลงราคา

 บ.ไทยอนนัต์ชลบรุี วิทย-ุ

โทรทศัน์ จํากดั 13,900.00

 บ.ไทยอนนัต์ชลบรุี วิทย-ุ

โทรทศัน์ จํากดั 13,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)466/2558   

ลว. 11/3/2558

51

จดัซื �อตู้ ลําโพง พร้อมไมโครโฟนไร้

สาย เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขา

ขอนแก่น

            8,000.00   - ตกลงราคา
 ร้านขอนแก่นซาวด์ 

8,000.00

 ร้านขอนแก่นซาวด์ 

8,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)467/2558  

ลว.11/3/2558

52

จดัซื �อเครื�องเจาะกระดาษขนาด

ใหญ่ เพื�อใช้งานที�ฝ่ายสํานกั

กรรมการผู้จดัการ

            5,000.00   - ตกลงราคา
 บ.เจนิวิส ออฟฟิศ ซพั

พลายส์ จํากดั 4,922.00

 บ.เจนิวิส ออฟฟิศ ซพั

พลายส์ จํากดั 4,922.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)468/2558   

ลว.11/3/2558

53

จ้างปรับแก้ไข Video Presentation

 ภาพลกัษณ์ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

        120,000.00          120,000.00 ตกลงราคา
 บ.โนวาอินเตอร์ แอด็ 

จํากดั 120,000.00

 บ.โนวาอินเตอร์ แอด็ 

จํากดั 120,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)470/2558   

ลว.11/3/2558

54

จดัซื �อกล้องดิจิตอล

(พร้อมอปุกรณ์) เพื�อใช้งานบริหาร

หนี �สาขาศรีสะเกษ

          25,000.00   - ตกลงราคา
 ร้านลํ �าฟ้า โอเอ สเตชั�น

เนอรี� 15,900.00

 ร้านลํ �าฟ้า โอเอ สเตชั�น

เนอรี� 15,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)471/2558   

ลว.11/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

55

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร

 ผา่นทาง Social Media 

Management

     2,000,000.00      1,926,000.00 พิเศษ
 บ.ไอเดียทเูดีย จํากดั 

1,926,000.00

 บ.ไอเดียทเูดีย จํากดั 

1,926,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงาน

ด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)473/2558   

ลว.11/3/2558

56
จดัซื �อเครื�อง Printer Laser

 เพื�อใช้งานที�สาขาหาดใหญ่
          10,000.00   - ตกลงราคา

 หจก.บี.พี.ไอที โซลชูั�น 

10,000.00

 หจก.บี.พี.ไอที โซลชูั�น 

10,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)474/2558   

ลว.12/3/2558

57
จดัซื �ออปุกรณ์เครื�องเสียง 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาสระบรุี
            8,000.00   - ตกลงราคา

 บ.เพาเวอร์ บาย จํากดั 

สาขาโรบินสนัสระบรุี 

6,990.00

 บ.เพาเวอร์ บาย จํากดั 

สาขาโรบินสนัสระบรุี 

6,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)475/2558   

ลว.12/3/2558

58

จดัซื �อเครื�องทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น 

ยี�ห้อชาร์ป เพื�อใช้งานบริหารหนี �

สาขาเชียงใหม่

          20,000.00   - ตกลงราคา
 บ.นิยมพานิช จํากดั 

4,590.00

 บ.นิยมพานิช จํากดั 

4,590.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)476/2558   

ลว.12/3/2558

59

จดัซื �อเครื�องเลเซอร์พริ �นเตอร์ ยี�ห้อ

 RICOH เพื�อใช้งานบริหารหนี �

สาขาศรีราชา

          10,000.00   - ตกลงราคา
 บ.ไอที ซิตี � จํากดั 

(มหาชน) 5,900.00

 บ.ไอที ซิตี � จํากดั 

(มหาชน) 5,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)477/2558   

ลว.12/3/2558

60
จดัเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาศรีราชา
          22,000.00   - ตกลงราคา

 บ.นําชยัโฮม 

อิเลค็โทรนิคส์ จํากดั 

16,990.00

 บ.นําชยัโฮม 

อิเลค็โทรนิคส์ จํากดั 

16,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)478/2558   

ลว.12/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

61
จดัซื �อเครื�องฟอกอากาศชาร์ป เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาพิษณโุลก
            5,000.00   - ตกลงราคา

 ร้านไทยมาร์ทอิเลคโทร

นิคส์มอลล์ 4,900.00

 ร้านไทยมาร์ทอิเลคโทร

นิคส์มอลล์ 4,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)479/2558  

ลว.12/3/2558

62
จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาพิษณโุลก
          22,000.00   - ตกลงราคา

 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี 

10,100.00

 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี 

10,100.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)480/2558   

ลว.12/3/2558

63
จดัซื �อเครื�องเลเซอร์พริ �นเตอร์ เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาบ้านฉาง
          10,000.00   - ตกลงราคา

 บ.ออฟฟิศเมท จํากดั 

(มหาชน) 9,900.00

 บ.ออฟฟิศเมท จํากดั 

(มหาชน) 9,900.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)481/2558   

ลว.12/3/2558

64
จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาบ้านฉาง
          22,000.00   - ตกลงราคา

 บ.นําชยัโฮม 

อิเลก็ทรอนิกส์ จํากดั 

16,990.00

 บ.นําชยัโฮม 

อิเลก็ทรอนิกส์ จํากดั 

16,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)482/2558   

ลว.12/3/2558

65

จดัซื �อเครื�องปรับอากาศ ยี�ห้อ AJ 

เพื�อใช้งานบริหารหนี � สาขา

เชียงใหม่

          21,900.00   - ตกลงราคา
 บ.นิยมพานิช จํากดั 

13,990.00

 บ.นิยมพานิช จํากดั 

13,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)483/2558   

ลว.12/3/2558

66
จดัซื �อตู้แอมป์เอนกประสงค์ เพื�อใช้

งานบริหารหนี �สาขาเชียงใหม่
            8,000.00   - ตกลงราคา  ร้านเอจ็วิทย ุ8,000.00  ร้านเอจ็วิทย ุ8,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)484/2558   

ลว.12/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

67
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื�อง 

สาขาย่อยสตัหีบ
          26,536.00   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

26,536.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

26,536.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)485/2558   

ลว.12/3/2558

68
จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

เพื�อใช้งานที�สาขาเชียงใหม่
          22,000.00   - ตกลงราคา

 บ.สหพานิช เชียงใหม ่

จํากดั 8,300.00

 บ.สหพานิช เชียงใหม ่

จํากดั 8,300.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)486/2558  

ลว.12/3/2558

69

จดัซื �อกล้องดิจิตอล 

ยี�ห้อ PENTAX พร้อมอปุกรณ์ เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาลพบรุี

          25,000.00   - ตกลงราคา
 บ.บิ{ก คาเมร่า จํากดั 

25,000.00

 บ.บิ{ก คาเมร่า จํากดั 

25,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)487/2558  

ลว.12/3/2558

70
จดัโทรทศันืสี LED TV 

เพื�อใช้งานบริหารหนี �สาขาลพบรุี
          32,900.00   - ตกลงราคา

 บ.ธนสินทีวี จํากดั 

26,870.00

 บ.ธนสินทีวี จํากดั 

26,870.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)488/2558   

ลว.12/3/2558

71
จดัซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 

แกรม
        500,000.00          355,240.00 พิเศษ

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

355,240.00

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

355,240.00

เป็นบริษัทผู้จดัจําหน่าย

โดยตรง

ใบสั�งซื �อเลขที�

จพ.(สจท.)489/2558   

ลว. 12/3/2558

72

จ้างพิมพ์หนงัสือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 58 จงัหวดั

ราชบรุี

          70,000.00   - ตกลงราคา
 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

67,410.00

 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

67,410.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)490/2558   

ลว.12/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

73

จ้างพิมพ์หนงัสือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 58 จงัหวดั

ปทมุธานี

          70,000.00   - ตกลงราคา
 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

69,657.00

 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

69,657.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)411/2558  

ลว.12/3/2558

74
จดัซื �อกล้องถ่ายรูป เพื�อใช้งาน

บริหารหนี �สาขาหนองคาย
          25,000.00   - ตกลงราคา

 บ.บิ{กคาเมร่า จํากดั 

23,990.00

 บ.บิ{กคาเมร่า จํากดั 

23,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)492/2558   

ลว.12/3/2558

75
จดัซื �อเครื�องพิมพ์มลัติฟังก์ชั�น เพื�อ

ใช้งานบริหารหนี �สาขาหนองคาย
          22,000.00   - ตกลงราคา

 ร้านเจ.เอส.เอน็ 

หนองคาย 14,000.00

 ร้านเจ.เอส.เอน็ 

หนองคาย 14,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)493/2558   

ลว.12/3/2558

76
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาร้อยเอด็
            7,062.00   - ตกลงราคา

 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

7,062.00

 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

7,062.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)496/2558   

ลว.12/3/2558

77
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

สญัญากู้ เงิน
          42,800.00   - ตกลงราคา

 บ.จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

42,800.00

 บ.จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

42,800.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)497/2558   

ลว.12/3/2558

78
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สําหรับ

ใช้กบัเครื�องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
          96,300.00   - ตกลงราคา

 บ.เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั

 96,300.00

 บ.เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั

 96,300.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)498/2558   

ลว.13/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

79

จดัซื �อเครื�องคํานวณเลขไฟฟ้า

แบบมีกระดาษ ขนาด 12 หลกั 

จํานวน 3 เครื�องและแบบมี

กระดาษขนาด 14 หลกั จํานวน 17

 เครื�อง ให้กบัสาขาต่างๆของฝ่าย 

สป.1

          77,000.00   - ตกลงราคา
 บ.นามทอง จํากดั 

48,996.00

 บ.นามทอง จํากดั 

48,996.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)499/2558  

ลว.13/3/2558

80

จ้างผลิตสปอตวิทยพุร้อมสําเนา 

CD ประชาสมัพนัธ์ เงินฝากออม

ทรัพย์ Extra Savings

          56,500.00   - ตกลงราคา  บ.ยชูสู จํากดั 40,665.35  บ.ยชูสู จํากดั 40,665.35

เป็นบริษัทที�ดําเนินงาน

ด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)500/2558  

ลว.13/3/2558

81

จดัซื �อเครื�องทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น 

ยี�ห้อชาร์ป  เพื�อใช้งานสาขาหนอง

แขม

            6,000.00   - ตกลงราคา
 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,700.00

 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,700.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)501/2558   

ลว.13/3/2558

82 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา
 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

6,775.00

 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

6,775.00

เป็นร้านที�มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)502/2558   

ลว.13/3/2558

83 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา
 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

โปรเกรส 22,230.00

 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ 

โปรเกรส 22,230.00

เป็นร้านที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)503/2558   

ลว.13/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

84

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสื�องานวนักีฬายอด

เยี�ยม

          30,000.00   - ตกลงราคา
 สมาคมผูส่ื�อข่าวกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 30,000.00

 สมาคมผูส่ื�อข่าวกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 30,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงาน

ด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)504/2558   

ลว.16/3/2558

85

จ้างทําป้ายประชาสมัพนัธ์ทรัพย์ 

NPA ของโครงการแก่งหลวง คนัทรี

 มารีน่า

          30,000.00   - ตกลงราคา  ร้านเอส.บี 1 10,500.00  ร้านเอส.บี 1 10,500.00
เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)505/2558  

ลว.16/3/2558

86
จ้างทําป้ายประชาสมัพนัธ์ทรัพย์ 

NPA ของโครงการอคัรธานี
          30,000.00   - ตกลงราคา

 ร้านพิมแอดเวอร์ทซิ�ง 

(พิมพ์เลก็) 13,500.00

 ร้านพิมแอดเวอร์ทซิ�ง 

(พิมพ์เลก็) 13,500.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)506/2558  

ลว.16/3/2558

87

จดัซื �อเครื�องนบัธนบตัรแบบตั �งโต๊ะ

 ยี�ห้อ LAUREL ให้กบัสาขาย่อยฟิว

เจอร์พาร์ครังสิต

          50,000.00   - ตกลงราคา
 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

 46,000.00

 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

 46,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)507/2558   

ลว.16/3/2558

88

จดัซื �อเครื�องทําลายเอกสาร ยี�ห้อ 

ROTO เพื�อใช้งานที�สาขาต่างๆ

ของฝ่ายสป.1

        120,000.00          120,000.00 ตกลงราคา
 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

105,000.00

 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

105,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)508/2558   

ลว.16/3/2558

89

เช่าพร้อมบริการเครื�องมลัติ

ฟังก์ชั�นสีระบบเช่า ให้แก่ฝ่าย

กํากบัการปฎิบตัิงาน

 5,350 บาท/

เครื�อง/เดือน
  - ตกลงราคา

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 5,350 บาท/เครื�อง/

เดือน

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 5,350 บาท/เครื�อง/

เดือน

ผา่นการคดัเลือกจาก 

ฝ่ายกํากบัการปฎิบตัิงาน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)509/2558   

ลว.16/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

90

จ้างทําตวัอกัษรไม้ดดัภาษาไทย 

(ธอส.) บริเวณสว่นหย่อมหน้า

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่

          25,500.00   - ตกลงราคา
 นายณรงค์ อูผ่ลเจริญ 

25,500.00

 นายณรงค์ อูผ่ลเจริญ 

25,500.00

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)510/2558   

ลว.17/3/2558

91

จดัซื �อเลเซอร์พริ �นเตอร์พร้อมผง

หมกึ  เพื�อใช้งานที�สาขาต่างๆ ของ

ฝ่าย สป.1

          32,000.00   - ตกลงราคา
 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 19,217.20

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 19,217.20

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)511/2558   

ลว. 17/3/2558

92
จดัซื �อถงุขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ �ว

 และถงุขยะสีดํา ขนาด 18x20 นิ �ว
          56,207.10   - ตกลงราคา

 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั

 56,207.10

 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั

 56,207.10

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)513/2558   

ลว.17/3/2558

93
จดัซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาย่อยอมตะนคร
        150,000.00          150,000.00 ตกลงราคา

 บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

149,800.00

 บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

149,800.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)514/2558   

ลว.17/3/2558

94 จดัซื �อนํ �าสบู่ รุ่น RC118           42,800.00   - ตกลงราคา

 บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

42,800.00

 บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

42,800.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)515/2558   

ลว.17/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

95
จดัซื �อเครื�องฟอกอากาศ เพื�อใช้

งานที�ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
        208,000.00          208,000.00 ตกลงราคา

 หจก.สมบรูณ์แอร์คอน 

155,600.00

 หจก.สมบรูณ์แอร์คอน 

155,600.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)516/2558   

ลว.17/3/2558

96
จดัซื �อนํ �ายาล้างจานไลปอนเอฟ 

800 ซีซี
          42,800.00   - กรณีพิเศษ

 องค์การค้าของสกสค. 

42,800.00

 องค์การค้าของสกสค. 

42,800.00

เป็นการสนบัสนนุสว่น

ราชการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)517/2558   

ลว.17/3/2558

97

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สํานกัพระราม 9 

2.สาขาเพชรบรุีตดัใหม ่

3.ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

          38,841.00   - ตกลงราคา

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

38,841.00

 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

38,841.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)518/2558  

ลว.17/3/2558

98
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ของ

ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล1,2
          37,316.25   - ตกลงราคา

 บ.เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั

 37,316.25

 บ.เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั

 37,316.25

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)519/2558   

ลว.17/3/2558

99

จดัซื �อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี�ห้อ Double A

 (ฝ่ายปฎิบตัิการสารสนเทศ)

          44,405.00   - ตกลงราคา

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

44,405.00

 บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

44,405.00

เป็นบริษัทผู้จดัจําหน่าย

โดยตรง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)520/2558   

ลว.17/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

100
จดัจ้างผู้ให้บริการจดัเก็บเอกสาร

เก็บแฟ้มสินเชื�อของสาขา
        110,299.00          110,299.00 ตกลงราคา

 บ.ทรัพย์ศรีไทย จํากดั 

110,299.00

 บ.ทรัพย์ศรีไทย จํากดั 

110,299.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)521/2558   

ลว.17/3/2558

101

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นวารสาร สถานการณ์

สินเชื�อที�อยู่อาศยัประจําปี 2557 

และแนวโน้มปี 2558

          25,000.00   - ตกลงราคา
 สมาคมสินเชื�อที�อยู่อาศยั

 25,000.00

 สมาคมสินเชื�อที�อยู่อาศยั

 25,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงาน

ด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)524/2558   

ลว.18/3/2558

102
จดัซื �อชดุเครื�องนอนให้แก่สาขา

จนัทบรุี
        154,000.00          154,000.00 ตกลงราคา

 หจก.เฟอร์นิเจอร์ เอาท์

เลท็ 149,800.00

 หจก.เฟอร์นิเจอร์ เอาท์

เลท็ 149,800.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)525/2558   

ลว.18/3/2558

103

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 3353SP

(เคาน์เตอร์การเงินบิ{กซีเเจ้งวฒันะ)

1,605 บาท/

เครื�อง/เดือน
 - ตกลงราคา

 บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/เครื�อง/เดือน

 บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั1,605

 บาท/เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลือกจาก 

เคาน์เตอร์การเงินบิ{กซี

เเจ้งวฒันะ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)526/2558   

ลว.18/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

104

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ

 RICOH รุ่น  MP 3353SP

(เคาน์เตอร์การเงินบิ{กซีเเจ้งวฒันะ)

 แผน่ละ 0.37  - ตกลงราคา
 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั แผน่ละ 0.37 บาท

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั แผน่ละ 0.37 บาท

ผา่นการคดัเลือกจาก 

เคาน์เตอร์การเงินบิ{กซี

เเจ้งวฒันะ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)527/2558   

ลว.18/3/2558

105

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 3353SP

(สาขาย่อยศนูย์ราชการ เฉลิมพระ

เกียรติ )

1,605 บาท/

เครื�อง/เดือน
 - ตกลงราคา

 บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/เครื�อง/เดือน

 บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั1,605

 บาท/เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยศนูย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)528/2558  

ลว.18/3/2558

106

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ

 RICOH รุ่น  MP 3353SP

(สาขาย่อยศนูย์ราชการ เฉลิมพระ

เกียรติ )

 แผน่ละ 0.37  - ตกลงราคา
 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั แผน่ละ 0.37

 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั แผน่ละ 0.37 บาท

ผา่นการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยศนูย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)529/2558   

ลว.18/3/2558

107
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั จํานวน 2 ตู้  

ให้กบัฝ่ายปฎิบตัิการสารสนเทศ
10,000.00  - ตกลงราคา

หจก.แอดวานซ์ 

โปรมีเดีย 9,523.00

หจก.แอดวานซ์ 

โปรมีเดีย 9,523.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)530/2558   

ลว.19/3/2558

108

จ้างบริการพื �นที�ออกบธูงาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 58 จงัหวดั

ราชบรุี

        300,000.00          295,000.00 พิเศษ
บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั

 293,511.70

บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั

 293,511.70

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)531/2558   

ลว.19/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

109

จดัซื �อธงตราสญัลกัษณ์เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 

และธงชาติไทย

        200,000.00          200,000.00 ตกลงราคา
นายชวดล วงศ์กนัทะ 

200,000.00

นายชวดล วงศ์กนัทะ 

200,000.00
เป็นผู้จดัจําหน่ายโดยตรง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)532/2558   

ลว.19/3/2558

110

จ้างบริการพื �นที�ออกบธูงาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 58 จงัหวดั

ปทมุธานี

        300,000.00          295,000.00 พิเศษ
บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั

 285,000.00

บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั

 285,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)534/2558   

ลว.20/3/2558

111

จดัซื �ออปุกรณ์เพื�อใช้ในการ

ปฎิบตัิงาน (อปุกรณ์คอมพิวเตอร์) 

1/2558

        178,550.90          178,550.90 ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 178,550.90

บ.เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 178,550.90

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)535/2558   

ลว.20/3/2558

112 จ้างทํากลอ่งใสใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง           17,655.00 ตกลงราคา
บ.ต เอกณศิลป์ อลมูิเนียม

 จํากดั 17,655.00

บ.ต เอกณศิลป์ อลมูิเนียม

 จํากดั 17,655.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)536/2558   

ลว.20/3/2558

113

เช่าระบบโทรทศัน์วงจรปิดและ

ระบบป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตุ

ฉกุเฉินพร้อมติดตั �งใช้งาน สาขา

ย่อยเซน็ทรัลพลาซา อดุรธานี

        273,000.00          273,000.00 สอบราคา
บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 

241,200.00

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 

241,200.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)537/2558   

ลว.20/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

114
จ้างพิมพ์ซองจดหมายหน้าต่าง 

สาขาตรัง,สาขาย่อยสตัหีบ
          27,285.00   - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 27,285.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 27,285.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)538/2558   

ลว.20/3/2558

115
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาย่อยพนมสารคาม
            5,061.10   - ตกลงราคา

บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

5,061.10

บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

5,061.10

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)539/2558   

ลว.20/3/2558

116

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขาสยามสแควร์ 2.สาขาย่อยฟิว

เจอร์พาร์ครังสิต

          11,770.00   - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

11,770.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

11,770.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)540/2558   

ลว.20/3/2558

117

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผน่พบั 

ประชาสมัพนัธ์สินเชื�อดอกเบี �ย

เงินกู้ พิเศษร่วมกบับมจ.พร๊อต

เพอร์ตี � เพอร์เฟค จํากดั (มหาชน)

          23,000.00   - ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท์ จํากดั 

22,983.60

บ.ฟูลพอยท์ จํากดั 

22,983.60

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)541/2558   

ลว.20/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

118

จ้างปรับปรุงพื �นที�ทํางาน เพื�อเพิ�ม

ช่องบริการ จํานวน 1 ช่อง ธนาคาร

ฯ สาขาย่อยเซน็ทรัลพลาซา 

พระราม 9

          96,000.00   - ตกลงราคา
บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 95,000.00

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 95,000.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)542/2558   

ลว.20/3/2558

119

จดัซื �อเครื�องนบัธนบตัรแบบตั �งพื �น 

ยี�ห้อ TRANS-WORD จํานวน 1 

เครื�อง ให้กบัสาขาลพบรุี

          80,000.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

66,000.00

บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

66,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)543/2558   

ลว.20/3/2558

120 จดัซื �อผงหมกึ Brother รุ่น TN-2280           79,180.00   - ตกลงราคา
บ.ลีก้า บิสสิเนส จํากดั 

79,180.00

บ.ลีก้า บิสสิเนส จํากดั 

79,180.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)546/2558   

ลว.23/3/2558

121 จดัซื �อกลอ่งเอกสารฝาครอบ           47,026.50   - ตกลงราคา
หจก.แอ๊คชั�นแพค 

47,026.50

หจก.แอ๊คชั�นแพค 

47,026.50

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)547/2558   

ลว.23/3/2558

122
จดัซื �อชั �นเก็บเอกสารระบบราง

เลื�อน ให้กบัสาขาสงขลา
        150,000.00   - ตกลงราคา

หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 

100,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)548/2558   

ลว.23/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

123 จดัซื �อแผน่ใสทําปก A4 และสนัห่วง             1,961.31   - ตกลงราคา
หจก.เจมส์ โอเอ 

ซพัพลาย 1,961.31

หจก.เจมส์ โอเอ 

ซพัพลาย 1,961.31

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)549/2558   

ลว.23/3/2558

124
จ้างพิมพ์สื�อสิ�งพิมพ์ประชาสมัพนัธ์

เงินฝาก ธอส.รักการออม
        192,000.00          192,000.00 ตกลงราคา

บ.ฟูลพอยท์ จํากดั 

190,888.00

บ.ฟูลพอยท์ จํากดั 

190,888.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)550/2558   

ลว.23/3/2558

125
จ้างพิมพ์หนงัสือคู่มือการประมลู

ขายบ้านมือสอง ครั �งที�1/2558
        400,000.00          400,000.00 พิเศษ

บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

311,370.00

บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 

311,370.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)551/2558   

ลว.23/3/2558

126

เช่ารถยนต์เก๋งและรถยนต์ตู้   เพื�อ

ใช้ปฎิบตัิงานของศนูย์ข้อมลู

อสงัหาริมทรัพย์

     1,224,000.00      1,224,000.00 พิเศษ

บ.ซินเนอร์เจติค ออโต้

เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากดั 

1,152,000.00

บ.ซินเนอร์เจติค ออโต้

เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากดั 

1,152,000.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)552/2558   

ลว.23/3/2558

127 จ้างทํากระเป๋าผ้าสปันบอนด์         117,700.00          117,700.00 ตกลงราคา
บ.เพิ�มพนูอินเตอร์เทรด 

จํากดั 117,700.00

บ.เพิ�มพนูอินเตอร์เทรด 

จํากดั 117,700.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)553/2558   

ลว.23/3/2558

128

จดัซื �อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

จํานวน 1 เครื�อง เพื�อใช้งานที�

สาขาบรุีรัมย์

          22,000.00  - ตกลงราคา
หจก.ธงชยั โอเอ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส 16,990.00

หจก.ธงชยั โอเอ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส 16,990.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)565/2558   

ลว.24/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

129

จดัซื �อเต้นท์ผ้าใบพร้อมอปุกรณ์ 

จํานวน 1 หลงั ให้กบังานบริหารหนี �

 สาขาปราจีนบรุี

          20,000.00  - ตกลงราคา
ร้านศรีสวสัดิpผ้าใบ 

19,000.00

ร้านศรีสวสัดิpผ้าใบ 

19,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)566/2558   

ลว.24/3/2558

130

จดัซื �อเก้าอี �พนกัพิงสงู จํานวน 1 ตวั

 เพื�อใช้งานบริหารหนี � สาขา

สมทุรสาคร

          15,000.00  - ตกลงราคา

บ.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ 

(สมทุรสงคราม) จํากดั 

11,663.00

บ.ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ 

(สมทุรสงคราม) จํากดั 

11,663.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)567/2558   

ลว.24/3/2558

131

เช่าอาคารพาณิชย์ 2 คหูา 3 ชั �น 

เพื�อเป็นที�ทําการธนาคารสาขา

อํานาจเจริญ

        612,000.00          612,000.00 พิเศษ
นางวรัญญา บตุรยศ 

612,000.00

นางวรัญญา บตุรยศ 

612,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)568/2558   

ลว.24/3/2558

132

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นหนงัสือพิมพ์

สยามรัฐรายวนั

        500,000.00          500,000.00 พิเศษ
บ.สยามรัฐ จํากดั 

500,000.00

บ.สยามรัฐ จํากดั 

500,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงาน

ด้านสื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)570/2558   

ลว.24/3/2558

133

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขาย่อยสวนอตุสาหกรรม 

สหพฒัน์ แหลมฉบงั 2.สาขา

ร้อยเอด็

            8,934.50   - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

8,934.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

8,934.50

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)571/2558   

ลว.24/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

134

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบชําระ

ค่าบริการรับคําขอตรวจสอบข้อมลู

เครดิต

          25,680.00   - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

25,680.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

25,680.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)572/2558   

ลว.24/3/2558

135
จ้างพิมพ์สมดุทะเบียนคมุแคชเชียร์

เช็คที�ออก
          34,240.00   - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค. 

34,240.00

องค์การค้าของสกสค. 

34,240.00

เป็นการสนบัสนนุสว่น

ราชการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)573/2558   

ลว.24/3/2558

136
จดัซื �อวสัด/ุอปุกรณ์ (ก๊อกอา่งล้าง

หน้า)
          39,483.00   - ตกลงราคา

บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 39,483.00

บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 39,483.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)574/2558   

ลว.24/3/2558

137

จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา

ฯ ครบ 5 รอบ

            6,794.50   - ตกลงราคา
บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 6,794.50

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 6,794.50

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)580/2558   

ลว.25/3/2558

138
จ้างทําป้ายกลอ่งไฟบอกบริการ

ธนาคาร สาขาย่อยนครนายก
        140,170.00          140,170.00 ตกลงราคา

บ.โมบิล ไซน์ เซน็เตอร์ 

จํากดั 140,170.00

บ.โมบิล ไซน์ เซน็เตอร์ 

จํากดั 140,170.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)582/2558   

ลว.25/3/2558

139

จ้างทํารั �วและซอ่มแซมอาคาร

สํานกังาน ธนาคารฯ สาขาย่อย

ถนนโรจนะ

        196,880.00          196,880.00 ตกลงราคา
บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 

196,880.00

บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 

196,880.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)583/2558   

ลว.25/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

140
จดัซื �อกระดาษชําระ TISSUE 

JUMBOROLL 2 PLY (มีปรุ)
        199,020.00          199,020.00 ตกลงราคา

บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จํากดั 

199,020.00

บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จํากดั 

199,020.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)584/2558   

ลว.25/3/2558

141
จ้างพิมพ์สญัญาคํ �าประกนั 

โครงการบ้านเอื �ออาทร
        132,680.00          132,680.00 ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 132,680.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 132,680.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)585/2558   

ลว.26/3/2558

142

จดัซื �อกล้องถ่ายรูป เพื�อใช้งานที�

ฝ่ายบริหารสํานกังานและกิจการ

สาขา

          25,000.00 ตกลงราคา
บ.โฟโต้ โซลชูั�นส์ จํากดั 

25,000.00

บ.โฟโต้ โซลชูั�นส์ จํากดั 

25,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)586/2558   

ลว.26/3/2558

143
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด กลุม่งาน

สาขาภมูิภาค(สีส้ม)
        125,190.00          125,190.00 ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 125,190.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอน็เวลอพ 

จํากดั 125,190.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)587/2558   

ลว.26/3/2558

144

จ้างบริการบํารุงรักษาระบบและ

อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ อาคาร 

1,2 และอาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

        149,000.00          149,000.00 ตกลงราคา
บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 

117,700.00

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 

117,700.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)588/2558   

ลว.26/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

145
จ้างจดัทํากระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ 

ให้แก่สาขานครสวรรค์
          14,552.00 ตกลงราคา

บ.สยาม เอลิเฟนท์ จํากดั 

14,552.00

บ.สยาม เอลิเฟนท์ จํากดั 

14,552.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)591/2558   

ลว.26/3/2558

146

จ้างพิมพ์สื�อสิ�งพิมพ์

ประชาสมัพนัธ์อตัราดอกเบี �ยเงิน

ฝาก-เงินกู้

20,000.00 ตกลงราคา ร้านปรวาณิช 20,000.00 ร้านปรวาณิช 20,000.00
เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)592/2558   

ลว.30/3/2558

147

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 

พร้อมเครื�อง สําหรับฝ่ายสื�อสาร

องค์กร

          20,400.00 ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จํากดั 20,400.00

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จํากดั 20,400.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)593/2558   

ลว.30/3/2558

148
จ้างผลิตใบปลิวประชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑ์รวมของธนาคาร
        225,500.00 ตกลงราคา

บ.มี พลบับิชชิ�ง จํากดั 

82,604.00

บ.มี พลบับิชชิ�ง จํากดั 

82,604.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)594/2558   

ลว.30/3/2558

149

จ้างจดัทํา X-Stand 

ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์รวมของ

ธนาคาร

        225,500.00 ตกลงราคา
บ.โซดิแอด เอดี จํากดั 

123,050.00

บ.โซดิแอด เอดี จํากดั 

123,050.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)595/2558   

ลว.30/3/2558

150

จ้างบริการสเปรย์นํ �าหอมอตัโนมตัิ

 ประจําสํานกังานใหญ่ อาคาร1

และ2

          14,437.40 ตกลงราคา

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

14,473.40

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

14,473.40

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)596/2558   

ลว.30/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

151
จดัซื �ออปุกรณ์เครื�องเสียง เพื�อใช้

งานบริหารหนี �สาขานครราชสีมา
            6,100.00 ตกลงราคา

ร้านชชัวาลอีเลคทรอนิคส์ 

6,100.00

ร้านชชัวาลอีเลคทรอนิคส์ 

6,100.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)597/2558   

ลว.30/3/2558

152

จดัซื �อรถเข็นเอกสาร เพื�อใช้งานที�

ฝ่ายกํากบัการปฎิบตัิงานและ

ปฎิบตัิการ

            4,333.50 ตกลงราคา
บ.เจนบรรเจิด จํากดั 

4,333.50

บ.เจนบรรเจิด จํากดั 

4,333.50

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)598/2558   

ลว.31/3/2558

153 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน           69,550.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)599/2558   

ลว.31/3/2558

154

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขาสี�แยกบ้านแขก 2.สาขาย่อย

ศาลายา 3.สาขาศรีนครินทร์

          17,587.59 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

17,587.59

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

17,587.59

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์ตราสารสําคญั

ทาง การเงิน

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)600/2558   

ลว.31/3/2558

155

จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูและยงุ ของสาขา

เพชรบรุีตดัใหม่

8,025.00 ตกลงราคา
บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล 

จํากดั 8,025.00

บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล 

จํากดั 8,025.00

เป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์และความ

ชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)602/2558   

ลว.31/3/2558



ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคา
และราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลงซื �อ
หรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 2 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

156
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระ

หนี �ด้วยเช็ค
          85,600.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

85,600.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

85,600.00

เป็นบริษัทที�มีความ

ชํานาญทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)603/2558   

ลว.31/3/2558

157

เช่าพื �นที�ติดตั �งป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ธนาคาร สาขาย่อย

เพียวเพลส รามคําแหง 110

        120,000.00 ตกลงราคา
บ.เพียวสมัมากร ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั 54,570.00

บ.เพียวสมัมากร ดีเวลล

อปเม้นท์ จํากดั 54,570.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)604/2558   

ลว.31/3/2558

158

เช่าพื �นที�ติดตั �งป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ธนาคาร สาขาย่อย

หวัหมาก ทาวน์ เซน็เตอร์

        128,400.00 ตกลงราคา
บ.สรรพสินค้าเซน็ทรัล 

จํากดั 53,500.00

บ.สรรพสินค้าเซน็ทรัล 

จํากดั 53,500.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)605/2558   

ลว.31/3/2558

159
เช่าที�จอดรถสําหรับลกูค้าธนาคารฯ

 สาขานครสวรรค์
        156,000.00          156,000.00 ตกลงราคา

นายสรุชยั วิสทุธากลุ 

156,000.00

นายสรุชยั วิสทุธากลุ 

156,000.00

คณุสมบตัิตรงตามที�

ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)606/2558   

ลว.31/3/2558


