
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

1
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน 
(กระดาษตอเน่ือง)

         36,380.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
36,380.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
36,380.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)608/2558   
ลว.1/4/2558

2
จัดซื้อโปรเจคเตอร จอภาพ และ
โทรทัศน LG LED เพ่ือใชงานท่ี
ฝายกํากับการปฎิบัติงาน

         67,500.00   - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 29,960.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 29,960.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)609/2558   
ลว.1/4/2558

3
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง  เพ่ือ
ใชงานท่ีสาขายอยบานบึง

       100,000.00   - ตกลงราคา
หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)610/2558   
ลว.1/4/2558

4
จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร 
GR8/SB

         41,462.50   - ตกลงราคา
บ.พี.เค.ตอนเวิทติ้ง จํากัด
 41,462.50

บ.พี.เค.ตอนเวิทติ้ง จํากัด
 41,462.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)611/2558   
ลว.1/4/2558

5
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการวิทยุ 
รายการเกาะติดเศรษฐกิจ

       321,000.00         321,000.00 ตกลงราคา
บ.เอเอสวี อินเตอร กรุป 
จํากัด 321,000.00

บ.เอเอสวี อินเตอร กรุป 
จํากัด 321,000.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)612/2558   
ลว.1/4/2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

6 จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร            5,184.15   - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 5,184.15 บ.โฟนิกซ จํากัด 5,184.15
คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)613/2558   
ลว.1/4/2558

7 จางทําตรายางประเภทตางๆ          38,500.00   - ตกลงราคา
 รานเรืองศิลปตรายาง 
38,500.00

 รานเรืองศิลปตรายาง 
38,500.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญในการทําตรา
ยาง

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)614/2558   
ลว.2/4/2558

8
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพพิมพ
ไทยรายวัน

         50,000.00   - ตกลงราคา
บ.หนังสือพิมพ พิมพไทย
รายวัน จํากัด 50,000.00

บ.หนังสือพิมพ พิมพไทย
รายวัน จํากัด 50,000.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)615/2558   
ลว.2/4/2558

9
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
ย่ีหอ ROTO เพ่ือใชงานท่ีสาขา
อางทอง

         80,000.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
70,000.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
70,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)616/2558   
ลว.2/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

10

จางปรับปรุงระบบระบายอากาศ
และติดตั้งอุปกรณตรวจจับควัน
พรอมทาสีแบงชองจอด
รถจักรยานยนต บริเวณหอง
พนักงานขับรถ ชั้น G ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

         91,000.00   - ตกลงราคา
บ.เอ็มบิลทเดอร (ไทย
แลนด) จํากัด 89,000.00

บ.เอ็มบิลทเดอร (ไทย
แลนด) จํากัด 89,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)617/2558   
ลว.2/4/2558

11

จางทําบานประตูตกแตง (บานไม
อัดสัก) เพ่ือปดทับบานเปดชอง 
Service บริเวณพ้ืนท่ีผูบริหาร
ระดับสูงชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารฯ
 สํานักงานใหญ

         59,000.00   - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 58,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 58,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)618/2558   
ลว.2/4/2558

12
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานและเกาอี้รับ
ลูกคา เพ่ือใชงานฝายสาขากทม.
และปริมณฑล

       330,000.00         330,000.00 ตกลงราคา
บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
199,815.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
199,815.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)619/2558   
ลว.2/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

13 จางผลิต Animation Graphic        200,000.00         200,000.00 ตกลงราคา

 
บ.โมจิโต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
200,000.00
บ.กาวหนาดี 243,960.00
หจก.บานมีนา 
256,800.00

 บ.โมจิโต
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
200,000.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)620/2558   
ลว.3/4/2558

14
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระ
หน้ีเงินกู

       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

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)621/2558   
ลว.3/4/2558

15 จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน          69,550.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
69,550.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)622/2558   
ลว.3/4/2558

16
จัดจางงานซอมแซมแกไขเครื่อง
ทําลายเอกสาร

           2,033.00   - ตกลงราคา
บ.ครีเอตุส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,033.00

บ.ครีเอตุส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,033.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)623/2558   
ลว.3/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

17

จัดซื้อExternal HDD 500 GB 
และExternal HDD 1 TB เพ่ือใช
งานท่ีฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ

         30,923.00   - ตกลงราคา
บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
30,923.00

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
30,923.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)624/2558   
ลว.3/4/2558

18
จัดซื้อ Baffalo Terastation 
5000HDD  เพ่ือใชงานท่ีฝาย
บริหารโครงการสารสนเทศ

         46,866.00   - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 46,866.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 46,866.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)625/2558   
ลว.3/4/2558

19
จางพิมพแบบฟอรมใบรายการ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก

         23,540.00   - ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท จํากัด 
23,540.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
23,540.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)626/2558   
ลว.7/4/2558

20

จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาหัวหิน 
2.สาขาประจวบคีรีขันธ 
3.สาขาเชียงราย

         23,691.61   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
23,691.61

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
23,691.61

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)627/2558   
ลว.7/4/2558

21 จางซอมโปรเจคเตอร Panasonic          13,910.00   - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 13,375.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 13,375.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)628/2558   
ลว.7/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

22
จัดซื้อเครื่องทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น 
ย่ีหอชารป เพ่ือใชงานท่ีฝายพัฒนา
และบริการเรียนรู

           8,000.00   - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด
 4,700.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด
 4,700.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)629/2558   
ลว.7/4/2558

23
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานสารคดีโทรทัศนเฉลิม
พระเกียรติ

       775,200.00         775,200.00 พิเศษ
หจก.ไนนตี้ทรี เอส พี เอ็น
 กรุป 727,600.00

หจก.ไนนตี้ทรี เอส พี เอ็น
 กรุป 727,600.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)630/2558   
ลว.7/4/2558

24
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานสื่อโทรทัศน NBT

    3,000,000.00      3,000,000.00 พิเศษ
บ.ไฮไฟว เน็ตเวิรค จํากัด
1,500,000.00

บ.ไฮไฟว เน็ตเวิรค จํากัด
1,500,000.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)631/2558   
ลว.7/4/2558

25
จางพิมพโปสเตอร และแผนพับ 
โครงการเงินฝากประจําสะสมทรัพย

       194,700.00         194,700.00 ตกลงราคา
รานปรวาณิช 141,775.00 
บ.เอ็มเคพี จํากัด 
157,183.00

 รานปรวาณิช 
141,775.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)632/2558   
ลว.7/4/2558

26
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80
 แกรม ย่ีหอ Double A

       177,620.00         177,620.00 ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 
177,620.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 
177,620.00

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)633/2558   
ลว.7/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

27
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ Inkjet
 โครงการสินเชื่อบาน ธอส.ชีวิตดีมี
สุข

       173,000.00   - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 78,463.10

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 78,463.10

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)634/2558   
ลว.8/4/2558

28
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา สุ
ราษฎรธานี

       150,000.00         150,000.00 ตกลงราคา
บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
140,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
140,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)635/2558   
ลว.8/4/2558

29
จางบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขเครื่องนับธนบัตร 
แบบรวมอะไหล

       557,470.00         572,183.00 พิเศษ
บ.คอลลี่ย อินเตอร
แนชชั่นแนล (ไทยแลนด) 
จํากัด 557,470.00

บ.คอลลี่ย อินเตอร
แนชชั่นแนล (ไทยแลนด) 
จํากัด 557,470.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)636/2558   
ลว.8/4/2558

30
จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา 
CD ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงิน
ฝากประจํา 11 เดือนข้ันบันได

         56,700.00   - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด 40,841.90 บ.ยูชูส จํากัด 40,841.90
เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)638/2558   
ลว.9/4/2558

31
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ย่ีหอ RICOH รุน MP 201SPF
(สาขายอยมีนบุร)ี

 1,605 บาท/
เครื่อง/เดือน

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

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

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยมีนบุรี

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)639/2558   
ลว.9/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

32
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ย่ีหอ
 RICOH รุน MP 201SPF
(สาขายอยมีนบุร)ี

  แผนละ 0.37 
บาท

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

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยมีนบุรี

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)640/2558   
ลว.9/4/2558

33
จางพิมพ Inkjet โครงการเงินฝาก
ประจําสะสมทรัพย

           2,386.10   - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 2386.10

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 2386.10

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)642/2558   
ลว.9/4/2558

34
จางพิมพโปสเตอรโครงการเงิน
ฝากประจํา 11 เดือน แบบข้ันบันได

         10,914.00   - ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท จํากัด 
10,914.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
10,914.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)643/2558   
ลว.9/4/2558

35
จางพิมพ Inkjet โครงการเงินฝาก
ประจํา 11 เดือน แบบข้ันบันได

           2,386.10   - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 2,386.10

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 2,386.10

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)644/2558   
ลว.9/4/2558

36
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 
สาขาชัยภูมิ

           9,095.00   - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 9,095.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)645/2558   
ลว.9/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

37
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขาระยอง

         15,921.60   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
15,921.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
15,921.60

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)646/2558   
ลว.9/4/2558

38
จัดซื้อตูรางเลื่อนและติดตั้งตาม
รูปแบบเพ่ือใชงานท่ีสาขาลพบุรี

       300,000.00         282,062.51 พิเศษ
หจก.เบ เต็ก ลง 
282,062.51

หจก.เบ เต็ก ลง 
282,062.51

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)647/2558   
ลว.9/4/2558

39
จัดซื้อตูรางเลื่อนและติดตั้งตาม
รูปแบบเพ่ือใชงานท่ีสาขาพัทยา

       247,662.20         247,662.20 พิเศษ
หจก.เบ เต็ก ลง 
247,662.20

หจก.เบ เต็ก ลง 
247,662.20

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)648/2558   
ลว.9/4/2558

40
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ(รหัส11.)

       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

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)650/2558   
ลว.10/4/2558

41
จัดซื้อเครื่องตอกบัตร ย่ีหอ JIMI 
รุน ZT-230T ใหกับสาขาบุญศิริ

           8,346.00   - ตกลงราคา
I-Time SUPPLY & 
SERVICE 8,346.00

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 8,346.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)651/2558   
ลว.10/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

42
จางออกแบบสื่อสิ่งพิมพโครงการ
สินเชื่อบาน ธอส.ชีวิตมีสุข

         36,000.00   - ตกลงราคา
บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
32,100.00

บ.พรีโม มีเดีย จํากัด 
32,100.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)652/2558   
ลว.10/4/2558

43
จางพิมพโปสเตอรโครงการสินเชื่อ
บาน ธอส.ชีวิตมีสุข

         36,000.00   - ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท จํากัด 
11,770.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด 
11,770.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)653/2558   
ลว.10/4/2558

44

จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม ,ตูเก็บ
เอกสาร,ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน
ทึบและตูเซฟนิรภัย เพ่ือใชงานท่ี
สาขาตางๆของฝายสาขากทม.
และปริมณฑล2

         68,000.00   - ตกลงราคา
บ.บางกอกลักก้ีเซฟ จํากัด
 42,669.57

บ.บางกอกลักก้ีเซฟ จํากัด
 42,669.57

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)654/2558   
ลว.10/4/2558

45
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง  เพ่ือ
ใชงานท่ีสาขายอยสัตหีบ

       200,000.00         200,000.00 ตกลงราคา
หจก.เบ เต็ก ลง 
200,000.00

หจก.เบ เต็ก ลง 
200,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)655/2558   
ลว.10/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

46
จัดซื้อไมโครเวฟและโทรทัศนสี
พรอมขาตั้งทีวี เพ่ือใชงานท่ีฝาย
พัฒนาธุรกิจเงินฝาก

         25,000.00   - ตกลงราคา
บ.ลัคก้ี ดิจิตอล จํากัด 
24,580.00

บ.ลัคก้ี ดิจิตอล จํากัด 
24,580.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)656/2558   
ลว.16/4/2558

47

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
ย่ีหอ ROTO รุน S300 SC-1 
และเครื่องทําลายเอกสาร 
ย่ีหอ ROTO รุน S500 SC-1  เพ่ือ
ใชงานท่ีสาขาตางๆของฝาย สป.2

         73,000.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
65,000.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
65,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)657/2558   
ลว.16/4/2558

48
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ย่ีหอ RICOH รุน MP201SPF
(สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง)

 1,605 บาท/
เครื่อง/เดือน

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

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

ผานการคัดเลือกจาก 
สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ระยอง

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)658/2558   
ลว.16/4/2558

49
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ย่ีหอ
 RICOH รุน MP201SPF
(สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง)

 แผนละ 0.37 
บาท

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

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก 
สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ระยอง

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)659/2558   
ลว.16/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

50 จัดซื้อกระดาษชําระใชกับหองสุขา
 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

       597,060.00         597,060.00 สอบราคา บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน 
เทรดดิ้ง จํากัด 
498,600.00
บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 
548,910.00
บ.วันธัชช โปรเฟสชั่นนัล 
จํากัด 577,800.00

บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน      
เทรดดิ้ง จํากัด 
498,600.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)660/2558   
ลว.16/4/2558

51
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ย่ีหอ RICOH รุน MPC3503SP
(ฝายพิธีการสินเชื่อ)

 1,605 บาท/
เครื่อง/เดือน

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

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

ผานการคัดเลือกจาก 
ฝายพิธีการสินเชื่อ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)661/2558   
ลว.16/4/2558

52
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ย่ีหอ
 RICOH รุน MPC3503SP
(ฝายพิธีการสินเชื่อ)

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

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก 
ฝายพิธีการสินเชื่อ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)662/2558   
ลว.16/4/2558

53 จางพิมพนามบัตร          12,480.00   - ตกลงราคา
 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 12,480.00

 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 12,480.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)664/2558   
ลว. 17/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

54 จางพิมพนามบัตร            2,150.00   - ตกลงราคา
 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 2,150.00

 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 2,150.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)665/2558   
ลว. 17/4/2558

55
จางจัดทําสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธโครงการสินเชื่อบาน
 ธอส.ชีวิตดีมีสุข

         40,841.90   - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด 40,841.90 บ.ยูชูส จํากัด 40,841.90
เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)666/2558   
ลว. 17/4/2558

56
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ย่ีหอ RICOH รุน MPC3503SP
(สาขายอยหัวหมากทาวนเซ็นเตอร)

 1,605 บาท/
เครื่อง/เดือน

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

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

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยหัวหมาก
ทาวนเซ็นเตอร

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)667/2558   
ลว.17/4/2558

57
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ย่ีหอ
 RICOH รุน MPC3503SP
(สาขายอยหัวหมากทาวนเซ็นเตอร)

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

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด แผนละ 0.37 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยหัวหมาก
ทาวนเซ็นเตอร

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)668/2558   
ลว.17/4/2558

58 จางพิมพนามบัตร          21,840.00   - ตกลงราคา
 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 21,840.00

 รานฟงเกอร พริ้นต 
โปรเกรส 21,840.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)669/2558   
ลว.17/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

59

จางทําของชํารวยสําหรับแจกผูมี
อุปการคุณ และผูรวมงานในพิธี
เปดสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 
ระยอง

       104,860.00         104,860.00 ตกลงราคา
บ.จิงเฉิง จํากัด 
104,860.00

บ.จิงเฉิง จํากัด 
104,860.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)670/2558   
ลว.17/4/2558

60

จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา
เครื่องฟอกอากาศ รุน RF1200 
ภายในหองสมุดธนาคารฯ อาคาร 
2 ชั้น 3

         95,016.00   - ตกลงราคา
บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด
 95,016.00

บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด
 95,016.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)671/2558   
ลว.20/4/2558

61
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาสุขาภิบาล3 
2.สาขาถนนจอมพล

         11,770.00   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
11,770.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
11,770.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)672/2558   
ลว.20/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

62 เชารถยนต       16,560,000.00    16,560,000.00 ประกวดราคา บ.ไทย เพรสทิจ เรนท 
เอ คาร จํากัด
12,742,920.00
บ.ซินเนอรเจติค ออโต 
เพอรฟอรมานซ จํากัด 
15,202,080.00
บ.แพลทติน่ัม ออโต 
เซอรวิส จํากัด 
15,235,200.00
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 
16,530,000.00
บ.อาคเนยแคปปตอล 
จํากัด 16,530,000.00

บ.ไทย เพรสทิจ เรนท เอ 
คาร จํากัด 12,742,920.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)678/2558   
ลว.20/4/2558

63

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและ
ระบบปองกันโจรกรรมและแจง
เหตุฉุกเฉินพรอมติดตั้งใชงาน 
สาขายอยเมกาบางนา

       289,000.00         289,000.00 สอบราคา

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
252,000.00
หจก.ฟารอีสท ครีเอชั่น 
288,997.20

 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
252,000.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)679/2558   
ลว.20/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

64
จางเหมาจัดทําพรอมติดตั้งปายไว
นิลดานหนาธนาคาร สาขายอย
ตราด

         80,000.00   - ตกลงราคา
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 75,542.00

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 75,542.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)680/2558   
ลว.21/4/2558

65
จัดซื้อโตะ เกาอี้การประชุมตาม
รูปแบบ สําหรับใชงานประจํา
สาขายอยตราด

         90,000.00   - ตกลงราคา
หจก.โฮม ทู โฮม 
เฟอรนิเจอร 83,509.00

หจก.โฮม ทู โฮม 
เฟอรนิเจอร 83,509.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)681/2558   
ลว.21/4/2558

66
จางเหมาเปลี่ยนปายแบนเนอร 
ดานหนาธนาคารฯ สาขายอย
อํานาจเจริญ

         65,098.80   - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเน่ียริ่ง 
จํากัด 63,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเน่ียริ่ง 
จํากัด 63,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)682/2558   
ลว.21/4/2558

67
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา
ภูเก็ต

           9,095.00   - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 9,095.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)683/2558   
ลว.21/4/2558

68 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา          14,980.00   - ตกลงราคา
บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
14,980.00

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
14,980.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)684/2558   
ลว.21/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

69
จางซอมแซมประตูสํานักงาน 
ชั้น 10 และชั้น 11 อาคาร 1 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

       105,000.00         105,000.00 ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 104681.95

บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 104681.95

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)685/2558   
ลว.21/4/2558

70

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 
ซีซ.ี ย่ีหอ HONDA WAVE 125I 
เพ่ือใชงานท่ีสาขาคอนแวนตและ
สาขาลาดกระบัง

       120,000.00         120,000.00 ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 
เซอรวิส จํากัด 
110,000.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 
เซอรวิส จํากัด 
110,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)686/2558   
ลว.22/4/2558

71
จัดซื้อรถจักรยานยนต ย่ีหอ 
HONDA WAVE 125I ใหกับสาขา
นครสวรรค

         60,000.00   - ตกลงราคา

บ.เอ็ม วาย ลิสซิ่ง จํากัด 
53,960.00
บ.พัฒนสินมอเตอรไบค 
จํากัด 54,460.00

 บ.เอ็ม วาย ลิสซิ่ง จํากัด 
53,960.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)687/2558   
ลว.22/4/2558

72
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 
(ผูอํานวยการ) เพ่ือใชงานท่ีฝาย
กํากับการปฎิบัติงาน

         21,000.00   - ตกลงราคา
บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
20,270.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
20,270.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)691/2558   
ลว.22/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

73
จัดซื้อตูรางเลื่อน พรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชงานท่ีสาขา
ยอยแมสอด

       120,000.00         120,000.00 ตกลงราคา

หจก.พ่ีนองเฟอรนิเจอร 
2555 120,000.00
รานอินอํานวย 
132,000.00

 หจก.พ่ีนองเฟอรนิเจอร 
2555 120,000.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)692/2558   
ลว.22/4/2558

74
จัดซื้อเครื่องเลเซอรพริ้นเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง เพ่ือใชงาน
บริหารหน้ีสาขาราชบุรี

         10,000.00   - ตกลงราคา

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด 
(มหาชน) 9,590.00
บ.แอดไวซ โฮลดิ้ง กรุป 
จํากัด 9,890.00

บ.ไอที ซิตี้ จํากัด 
(มหาชน) 9,590.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)693/2558   
ลว.22/4/2558

75
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับ
ใชกับเครื่องบรรรจุเอกสารอัตโนมัติ

         96,300.00   - ตกลงราคา
บ.เอ็ม.ซ.ีซ.ีฟโนลา จํากัด 
96,300.00

บ.เอ็ม.ซ.ีซ.ีฟโนลา จํากัด 
96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)694/2558   
ลว.23/4/2558

76 จางพิมพแผนรองนําเสนองาน          64,200.00   - ตกลงราคา
บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 
64,200.00

บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 
64,200.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)695/2558   
ลว.23/4/2558

77
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

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)696/2558   
ลว.23/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

78

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ
 และเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพ้ืน 
เพ่ือใชงานท่ีสาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ระยอง

       130,000.00         130,000.00 ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
118,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
118,760.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)697/2558   
ลว.23/4/2558

79
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ย่ีหอ 
AMANO รุน EX-3500N ใหกับ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

         20,000.00   - ตกลงราคา
I-Time SUPPY & 
SERVICE 16,264.00

I-Time SUPPY & 
SERVICE 16,264.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)701/2558   
ลว.23/4/2558

80
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย Kingdom และตู
เหล็ก2บานเปด เพ่ือใชงานท่ีสาขา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

         59,000.00   - ตกลงราคา
บ.บางกอกลักก้ีเซฟ จํากัด
 57,854.90

บ.บางกอกลักก้ีเซฟ จํากัด
 57,854.90

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)702/2558   
ลว.24/4/2558

81

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟา 
แบบมีกระดาษ จํานวน 2 เครื่อง 
และเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี
กระดาษ จํานวน 4 เครื่อง เพ่ือใช
งานท่ีสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ระยอง

         12,000.00  - ตกลงราคา
บ.นามทอง จํากัด 
7,348.00

บ.นามทอง จํากัด 
7,348.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)703/2558   
ลว.24/4/2558



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

82
จัดซื้ออุปกรณเครื่องสงลมเย็น 
(AHU) พรอมติดตั้ง อาคาร1และ2
 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

       199,100.00  - ตกลงราคา
หจก.แอล.คูล เอ็ยจิเนียริ่ง
 197,950.00

หจก.แอล.คูล เอ็ยจิเนียริ่ง
 197,950.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)705/2558   
ลว.24/4/2558

83 จางทําตรายางประเภทตางๆ            2,775.00  - ตกลงราคา
 รานเรืองศิลปตรายาง 
2,775.00

 รานเรืองศิลปตรายาง 
2,775.00

เปนรานท่ีมีความ
ชํานาญในการทําตรา
ยาง

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)707/2558   
ลว.24/4/58

84 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ          15,782.50  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น
 จํากัด 15,782.50

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น
 จํากัด 15,782.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)708/2558   
ลว.27/4/58

85 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA          27,820.00  - ตกลงราคา

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
27,820.00
หจก.เจมส โอ เอ ซัพ
พลาย 28,000.00

 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
27,820.00

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)709/2558   
ลว.27/4/58

86 จัดซื้อสมุดทะเบียนหนังสือสง(A4)          22,950.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
22,950.00

องคการคาของสกสค. 
22,950.00

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)710/2558   
ลว.27/4/58



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

87 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ          77,724.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
77,724.00

องคการคาของสกสค. 
77,724.00

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)711/2558   
ลว.27/4/58

88 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ          89,704.80  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
89,704.80

องคการคาของสกสค. 
89,704.80

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)712/2558   
ลว.27/4/58

89
จางติดตั้งปาย Banner ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายอยสุโขทัย

         59,000.00  - ตกลงราคา
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 59,000.00

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 59,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)713/2558   
ลว.27/4/58

90
จัดซื้อชุดหลอดสรางภาพ และผง
หมึกเครื่องโทรสาร เพ่ือใชงานท่ี
ฝายกฎหมาย

           6,955.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 6,955.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด 6,955.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)714/2558   
ลว.27/4/58

91
จัดซื้อตูรางเลื่อนอเนกประสงค 
ย่ีหอ LUCKY เพ่ือใชงานท่ีสาขา
เชียงใหม

       100,000.00  - ตกลงราคา
บ.ตนานุวัฒน จํากัด 
83,400.00

บ.ตนานุวัฒน จํากัด 
83,400.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)715/2558   
ลว.27/4/58



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

92
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขายอยนิคมอุตสาหกรรม 304
 2.สาขายอยบุญสัมพันธ

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

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 
15,322.40

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตราสารสําคัญ
ทาง การเงิน

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)716/2558   
ลว.27/4/58

93 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง          35,730.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
35,730.00

องคการคาของสกสค. 
35,730.00

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)717/2558   
ลว.27/4/58

94
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ท่ีจาย 
(ม.50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร)

         48,150.00  - ตกลงราคา
บ.คอมฟอรม จํากัด 
48,150.00

บ.คอมฟอรม จํากัด 
48,150.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)718/2558   
ลว.27/4/58

95
จางพิมพซองจดหมายขาว 
สํานักงานใหญ

         96,300.00  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 96,300.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)719/2558   
ลว.27/4/58

96 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง          40,455.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
40,455.00

องคการคาของสกสค. 
40,455.00

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)720/2558   
ลว.27/4/58



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

97
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง เพ่ือ
ใชงานท่ีสาขายอยอมตะนคร

       100,000.00  - ตกลงราคา
หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)722/2558   
ลว.28/4/58

98
จางเจาะชองฝาเพดานเพ่ือ 
Service เครื่องปรับอากาศ 
ธนาคารฯ สาขาสยามสแควร

         15,000.00  - ตกลงราคา
บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม
จํากัด 14,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม
จํากัด 14,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)723/2558   
ลว.28/4/58

99
จางพิมพซองนํ้าตาลขนาด 9x12 
3/4 สํานักงานใหญ

         92,020.00  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 92,020.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 92,020.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)727/2558   
ลว.29/4/58

100
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
ท่ัวไป

         97,370.00  - ตกลงราคา
บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
97,370.00

บ.เบสตบุกเคส จํากัด 
97,370.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)728/2558   
ลว.29/4/58

101
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
คาเชาทรัพยสินธนาคาร

         51,360.00  - ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 51,360.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 51,360.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)729/2558   
ลว.29/4/58



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

102
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารบริเวณดานหนาราชยาน
ยนตฯ

       100,000.00  - ตกลงราคา
ราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 100,000.00

ราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 100,000.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงาน
ดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)730/2558   
ลว.29/4/58

103

จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชงานท่ีสาขา
ยอยสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 
แหลมฉบัง

       100,000.00  - ตกลงราคา
หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

หจก.เบ เต็ก ลง 
100,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)732/2558   
ลว.29/4/58

104

จางพิมพ1.แบบฟอรมใบรับคําขอกู
เงิน ฝาย สป. 2.แบบฟอรมใบเขา
บัญชี 3.แบบฟอรมคําขอเปดบัญชี
เงินฝากกระเเสรายวัน 3.
แบบฟอรมใบหักบัญชี

         57,512.50  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
57,512.50

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
57,512.50

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)733/2558   
ลว.29/4/58

105
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
ชําระหน้ีเงินกู 
(ตัดแผน)

       134,820.00         134,820.00 ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 134,820.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 134,820.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)734/2558   
ลว.29/4/58



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2558
สวนจัดหาท่ัวไป 

วันท่ี 1เมษายน - 30 เมษายน 2558

106
จางจัดทําเสื้อเเจคเก็ตสําหรับแจก
ในงานสัมมนาสื่อมวลชน 
ป2558

204,000.00 204,000.00 พิเศษ
บ.เดอะ ยู คอรเปอเรชั่น 
จํากัด 204,000.00

บ.เดอะ ยู คอรเปอเรชั่น 
จํากัด 204,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)735/2558   
ลว.29/4/58

107

จัดซื้อพรอมติดตั้ง SOLENOIL 
ของเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติ
(FIRE PUMP) อาคาร1 ธนาคารฯ
 สํานักงานใหญ

12,840.00  - ตกลงราคา
บ.ดับเบ้ิลยู.ไฟร ปม 
เซอรวิส จํากัด 12,840.00

บ.ดับเบ้ิลยู.ไฟร ปม 
เซอรวิส จํากัด 12,840.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)738/2558   
ลว.30/4/58

108
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 
เพ่ือใชงานท่ีฝายพัฒนาและ
บริหารการเรียนรู

       110,000.00  - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 64,200.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 64,200.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)739/2558   
ลว.30/4/58

109 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพัทยา          25,145.00   - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 25,145.00

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ 
จํากัด 25,145.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)740/2558   
ลว.30/4/58


