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ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1
ซื้อรายการสินคาสําหรับจัดชุดใส
บาตร

             29,700.00  - ตกลงราคา

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม9)    
29,700.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม9) 
29,700.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2586/2559 
ลว.1/12/2559

2 ซื้ออาหารสําหรับถวายพระ                8,000.00  - ตกลงราคา
คุณ ทศพร รูปทอง  
8,000 บาท

คุณ ทศพร รูปทอง  
8,000 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2587/2559 
ลว.1/12/2559

3
จางพิมพแผนพับงานประมูล
บานมือสองคร้ังท่ี 3/2559 
(เพิ่มเติม)

             74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 74,900.00 บาท

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 74,900.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2588/2559 
ลว.1/12/2559

4

จางจัดทําปายประชาสัมพันธใน
กิจกรรม CSR สงมอบบาน 
"โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนผูดอยโอกาสดานท่ีอยู
อาศัย" ณ ชุมชนวัดพระแกว 
ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

             10,336.20  - ตกลงราคา
บริษัท เจดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
10,336.20 บาท

บริษัท เจดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
10,336.20 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2589/2559 
ลว.1/12/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559



2

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

5
จางพิมพนามบัตร จํานวน 2,200
 ใบ

               8,580.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
8,580.00 บาท

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
8,580.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2590/2559 
ลว.1/12/2559

6
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี

             22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2591/2559 
ลว.1/12/2559

7
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 
จํานวน 68 อัน

               7,361.60  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง       
7,361.60 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
7,361.60 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2592/2559 
ลว.1/12/2559

8
จางทําหลังคากันฝนเพิ่มเติม
บริเวณหนาอาคารท่ีทําการสาขา
สกลนคร

             70,000.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ไซซีวิล
 ทู แอดวานซ 70,000.00
 บาท

หางหุนสวนจํากัด ไซซีวิล
 ทู แอดวานซ 70,000.00
 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2597/2559 
ลว.1/12/2559



3

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

9
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขาลําปาง จํานวน 6,000 ชุด

             22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2598/2559 
ลว.1/12/2559

10
จางพิมพนามบัตร จํานวน 2,700
 ใบ

             10,530.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต(2000) 
10,530.00 บาท

ฟงเกอร พร้ินต(2000) 
10,530.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2601/2559 
ลว.2/12/2559

11
จางพิมพส่ือประชาสัมพันธการ
เปดสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา

 4,85.44.00  - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  
4,85.44.00 บาท

คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  
4,85.44.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2602/2559 
ลว.1/12/2559

12
จางพิมพส่ือประชาสัมพันธการ
เปดสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 
ปนเกลา

             12,198.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
12,198.00 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
12,198.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2603/2559 
ลว.2/12/2559

13
จัดซื้อสันหวงพลาสติกและแผน
รองใสพลาสติกเพื่อใชงานท่ี
ธนาคาร ฯ จํานวน 10 รายการ

               3,455.03  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เจมส 
โอเอ ซัพพลาย 3,455.03
 บาท

หางหุนสวนจํากัด เจมส 
โอเอ ซัพพลาย 3,455.03
 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2611/2559 
ลว.6/12/2559



4

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

14
ซื้อตูเซฟนิรภัยขนาดเล็ก 1 ล้ินชัก 
(SA8262) จํานวน 1 ตู เพื่อใช
งานท่ีสาขาวงศสวาง ทาวนฯ

             12,145.84  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 12,145.84 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 12,145.84 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2612/2559 
ลว.6/12/2559

15

ซื้อเกาอี้ Teller Chair (OLD 
MERLIN WITH FOOT RING) 
รวมท้ังหมด 5 ตัว ใหกับสาขาหา
แยกปากเกร็ด จํานวน 3 ตัว และ
สาขาดอนเมือง จํานวน 2 ตัว

             25,750.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย)จํากัด 25,750.00 
บาท

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย)จํากัด 25,750.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2613/2559 
ลว.6/12/2559

16

จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น 
ยี่หอ ชารป รุน SB - 29S จํานวน
 1 เคร่ือง ใหกับโครงการพัฒนา
ระบบ ERP อาคาร 2 ชั้น 16

               4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 4,700.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 4,700.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2614/2559 
ลว.6/12/2559



5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

17
จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน - นํ้าเย็น 
ยี่หอ ชารป รุน SB-29S จํานวน 1
 เคร่ือง ใหกับฝายบริหาร NPA

               4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 4,700.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 4,700.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2615/2559 
ลว.6/12/2559

18

จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเวลา ยี่หอ 
AMANO รุนEX 3500Nจํานวน1 
เคร่ือง ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน

             16,264.00  - ตกลงราคา
I-Time 
SUPPLY&SERVICE  
16,264.00 บาท

I-Time 
SUPPLY&SERVICE 
16,264.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2616/2559 
ลว.6/12/2559

19

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบ
มีกระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 
CASIO รุน DR-240TM จํานวน 2
 เคร่ือง และเคร่ืองคํานวณเลข
แบบไมมีกระดาษ ขนาด 14 หลัก
 ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D 
PLUS จํานวน 4 เคร่ือง ใหกับ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแกน

               7,348.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
7,348.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด 
7,348.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2634/2559 
ลว.6/12/2559



6

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

20
จัดซื้อจุลินทรียเติมบอบําบัดนํ้า
เสีย ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

             22,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท นิววิสท เจิมส 
จํากัด 22,800.00 บาท

บริษัท นิววิสท เจิมส 
จํากัด 22,800.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2635/2559 
ลว.6/12/2559

21

จางเดินทอรอยสายไฟบริเวณ
ดานหลังปอม รปภ.และศาลพระ
ภูมิ ประตูทางเขา ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

             14,552.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
14,552.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
14,552.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2636/2559 
ลว.6/12/2559

22

จางทําตูใสเส้ือสูท พรอมติดตั้ง 
หอง 610 ชั้น 6 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

             23,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 23,700.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 23,700.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2637/2559 
ลว.6/12/2559

23

ซื้อชุดสํารองแม็คเนติคคอนโทรล 
 AHU ปมบอบําบัด และปมนํ้าดี 
อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงาน
ใหญ

             24,372.46  - ตกลงราคา

บริษัท รุงเกษมอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
24,372.46 บาท

บริษัท รุงเกษมอินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
24,372.46 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2638/2559 
ลว.6/12/2559



7

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

24
จางเปล่ียนทอเหล็กCooling 
Tower NO.2 อาคาร 1 ธนาคารฯ
 สํานักงานใหญ

             17,788.75  - ตกลงราคา
บริษัท 88 คอนโทรลซิส
เต็ม แอนด เซอรวิส 
จํากัด 17,788.75 บาท

บริษัท 88 คอนโทรลซิส
เต็ม แอนด เซอรวิส 
จํากัด 17,788.75 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2639/2559 
ลว.6/12/2559

25

จางซอมแซมผนังอาคารบริเวณ
หองควบคุมระบบไฟฟาหลักชั้นG
 อาคาร 1 ธนาคารฯสํานักงาน
ใหญ

             38,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
38,000.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
38,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2640/2559 
ลว.6/12/2559

26

ซื้อเคร่ืองทําลายเอกสารยี่หอ 
ROTO รุนS500 SC 1 จํานวน1 
เคร่ืองใหกับสาขาฟวเจอรพารค
รังสิต

             35,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 35,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 35,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2641/2559 
ลว.6/12/2559

27
ซื้อกลองถายรูป NIKON 
D750(BODY)พรอมอุปกรณ
จํานวน1ชุด

           153,860.00 138,000.00 ตกลงราคา
บริษัท โฟโต โซลูชั่นส 
จํากัด 138,000.00 บาท

บริษัท โฟโต โซลูชั่นส 
จํากัด 138,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2642/2559 
ลว.6/12/2559



8

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

28
จางเดินระบบสายไฟภายใน Boot
 ATMธนาคารฯ สาขาสุขาภิบาล1

           165,000.00          165,000.00 ตกลงราคา
บริษัท สมารเทค แอนด 
แมท จํากัด 165,000.00
 บาท

บริษัท สมารเทค แอนด 
แมท จํากัด 165,000.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2643/2559 
ลว.6/12/2559

29
จางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารฯ สาขา
ขอนแกน

           167,433.60          167,433.60 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
165,000.00 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
165,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2644/2559 
ลว.6/12/2559

30
จางผูออกแบบงานปรับปรุงพื้นท่ี
ออกกําลังกาย (FITNESS) 
บริเวณดาดฟา ชั้น 2 อาคาร 1

           198,000.00 198,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ซีกรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 198,000.00 บาท

บริษัท ซีกรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 198,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2645/2559 
ลว.6/12/2559

31
จางเหมาดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศธนาคาร
อาคารสงเคราะหสาขาหาดใหญ

           154,080.00          154,080.00 ตกลงราคา
บริษัท นิคสแอร จํากัด 
154,080.00 บาท

บริษัท นิคสแอร จํากัด 
154,080.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2646/2559 
ลว.6/12/2559



9

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

32
จางปรับปรุงศูนยอาหารชั้น11 
อาคารจอดรถ ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

             43,677.40  - ตกลงราคา
บริษัท ไอ ทู อาร จํากัด 
43,677.40 บาท

บริษัท ไอ ทู อาร จํากัด 
43,677.40 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2647/2559 
ลว.6/12/2559

33
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 
แกรม ยี่หอ Double A

           177,620.00 177,620.000 ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
  177,620.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
  177,620.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2648/2559 
ลว.6/12/2559

34 จางพิมพสมุดบันทึก ขนาด A5              53,500.00  - ตกลงราคา
โรงพิมพเลิศลักษณ 
53,500.00 บาท

โรงพิมพเลิศลักษณ 
53,500.00 บาท

เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2649/2559 
ลว.6/12/2559

35
จางผลิตปายหลังเวทีกิจกรรม
ดนตรีในสวนฯ

             20,116.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
20,116.00 บาท

บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
20,116.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2651/2559 
ลว.6/12/2559

36
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย
ธุรกรรมการเงิน

             23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2652/2559 
ลว.7/12/2559



10

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

37

ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 2 ตู และตู
เก็บเอกสารจํานวน 3 ตูรวม 5 ตู
ใหกับสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแกน

             61,921.44  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด จํากัด 61,921.44
 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด จํากัด 61,921.44
 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2654/2559 
ลว.7/12/2559

38
เชาพื้นท่ีสําหรับจอดรถ จํานวน 2
 แปลง สําหรับจอดรถของลูกคา
ธนาคารฯ สาขานครสวรรค

           168,000.00 168,000.000 ตกลงราคา
คุณสุรชัย วิสุทธากุล 
168,000.00 บาท

คุณสุรชัย วิสุทธากุล 
168,000.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขานครสวรรค

จพ.(สจท.)2656/2559 
ลว.7/12/2559

39

ซื้อเคร่ืองนับธนบัตรตั้งโตะ 
จํานวน 1 เคร่ือง เคร่ืองนับ
ธนบัตรตั้งพื้น จํานวน 1 เคร่ือง
และเคร่ืองรัดธนบัตร จํานวน 1
เคร่ือง รวมเปน 3 เคร่ือง ใหกับ
สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา
ขอนแกน

           170,000.00 159,760.000 ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 159,760.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 159,760.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2657/2559 
ลว.7/12/2557

40
จางจัดทําหองเก็บโฉนด (ทนไฟ) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
ยอยสิงหบุรี

           195,713.70          195,713.70 ตกลงราคา
บริษัท เอส ซี ไอ 39 
จํากัด 195,000.00 บาท

บริษัท เอส ซี ไอ 39 
จํากัด 195,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2658/2559 
ลว.7/12/2557



11

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

41
ซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร GR8
จํานวน 25,000 ใบ

             41,462.50  - ตกลงราคา
บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 
จํากัด 41,462.50 บาท

บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 
จํากัด 41,462.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2659/2559 
ลว.7/12/2559

42

จางโมษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯผานหนังสือนอมรําลึก
พระมหากรุณาธิคุณรวมถวาย
ความอาลัย

             40,000.00  - ตกลงราคา
สมาคมชางภาพส่ือ 
มวลชนแหงประเทศไทย 
40,000.00 บาท

สมาคมชางภาพสือ 
มวลชนแหงประเทศไทย 
40,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2660/2559 
ลว.7/12/2559

43
ซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขาสุขสวัสดิ์

           250,000.00 241,552.50 พิเศษ
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 241,552.50 บาท

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 241,552.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2661/2559 
ลว.7/12/2559

44
ซื้อเกาอี้สํานักงานจํานวน50ตัว
ใหกับฝายลูกคาสัมพันธ

           300,000.00 294,315.000 พิเศษ

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 294,315.00
 บาท

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 294,315.00
 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2663/2559 
ลว.7/12/2559



12

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

45

ซื้อโทรทัศนสี LG LED43น้ิว
MODEL43LW300Cจํานวน5
เคร่ืองใหกับสาขาตางๆของงาน
บริหารหน้ีภูมิภาค(สาขายอยสัต
หีบ สาขายอยบุญสัมพันธ สาขา
ยอยอุตสาหกรรมสหพัฒนแหลม
ฉบัง สาขายอยปลวกแดง และ
สาขาถนนโรจนะ

           149,500.00 101,650.000 ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 101,650.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 101,650.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2664/2559 
ลว.7/12/2559

46
ซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขาเมกาบางนา

           250,000.00 211,699.50 ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 196,880.00 บาท

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 196,880.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2665/2559 
ลว.7/12/2559



13

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

47

ซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ 
ROTO รุนS500 SC 1จํานวน 5
เคร่ืองใหกับสาขาตางๆของงาน
บริหารหน้ีภูมิภาค (สาขายอยสัต
หีบ สาขายอยบุญสัมพันธ สาขา
ยอยอุตสาหกรรมสหพัฒนแหลม
ฉบัง สาขายอยปลวกแดง และ
สาขาถนนโรจนะ

           175,000.00 175,000.000 ตกลงราคา
บริษัทไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 175,000.00 บาท

บริษัทไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 175,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2666/2559 
ลว.7/12/2559

48
จางซอมแซมโครงสรางเสาอาคาร
 ธนาคารฯ สาขาบัวใหญ

             13,161.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 13,161.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 13,161.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2667/2559 
ลว.7/12/2559

49
จางทําพวงกุญแจไฟฉาย จํานวน
 1,000 ชิ้น

             21,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท อินดี้ ครีเอชั่น 
จํากัด 21,400.00 บาท

บริษัท อินดี้ ครีเอชั่น 
จํากัด 21,400.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2668/2559 
ลว.7/12/2559



14

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

50
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชาริ
โก รุน MPC306ZSPFจํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขาปลวกแดง

           100,152.00          100,152.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2669/2559 
ลว.7/12/2559

51

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุนMPC306ZSPF
 จํานวน1เคร่ืองประจําสาขา
ปลวกแดง

 0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2670/2559 
ลว.7/12/2559



15

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

52

จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน นํ้าเย็น 
ยี่หอ ชารป รุน SB29S จํานวน 5 
เคร่ือง ใหกับสาขาตางๆของงาน
บริหารหน้ีภูมิภาค (สาขายอยสัต
หีบ สาขายอยบุญสัมพันธ สาขา
ยอยสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน
แหลมฉบัง สาขายอยปลวกแดง 
และสาขาถนนโรจนะ)

             23,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 23,500.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 23,500.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2671/2559 
ลว.8/12/2559

53
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขาเพียวเพลสรามคําแหง110

               7,062.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 7,062.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 7,062.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2672/2559 
ลว.8/12/2559



16

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

54
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอย
เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

               1,412.40  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,412.40 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,412.40 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2673/2559 
ลว.8/12/2559

55
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขาแฟชั่นไอสแลนด

             12,947.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 12,947.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 12,947.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2674/2559 
ลว.8/12/2559

56

จางทําฐานวางปายประกาศ 
จํานวน 2 ชุด สําหรับจัดวาง
บริเวณโถงหนาหองประชุมวิมาน
เมฆชั้น 3 อาคาร 2ธนาคารฯ
สํานักงานใหญ

             23,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
 23,000.00 บาท

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
 23,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2675/2559 
ลว.8/12/2559

57
จางทําส่ือประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑ ใบรับฝากเงินประจํา
(FDF)ประเภทแฟมใสเอกสาร

             30,762.50  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
30,762.50 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
30,762.50 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2678/2559 
ลว.8/12/2559



17

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

58
จางจัดพิมพคูมือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี จริยธรรม จรรยาบรรณ

             88,275.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 88,275.00 บาท

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 88,275.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2679/2559 
ลว.8/12/2559

59
จางจัดทําวีดีโอ CG ธนาคาร
อาคารสงเคราะห

           130,000.00          130,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 130,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 130,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2680/2559 
ลว.8/12/2559

60
ซื้อสายรัดพลาสติกสีขาวพิมพโล
โกธนาคารฯจํานวน30มวน

21,186.00  - ตกลงราคา
บริษัท ปเตอร พอล 
แอนด แมร่ี อินเตอรเทรด
 จํากัด 21,186.00 บาท

บริษัท ปเตอร พอล 
แอนด แมร่ี อินเตอรเทรด
 จํากัด 21,186.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2681/2559 
ลว.9/12/2559

61
ซื้อกลองดิจิตอลแคนนอน รุน
IXUS 180 จํานวน 1 เคร่ือง 
ใหกับฝายบริหาร NPA

18,832.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 18,832.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 18,832.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2682/2559 
ลว.9/12/2559



18

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

62

ซื้อพัดลมตั้งพื้นฮาตาริ ขนาด18 
น้ิว รุน HA-P18M1จํานวน 2
เคร่ือง เพื่อใชงานท่ีสวนการ
พนักงานฝายทรัพยากรบุคคล

               3,540.01  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,540.01 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,540.01 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2683/2559 
ลว.9/12/2559

63

จางเปล่ียนหนังหุมเบาะเกาอี้
และทําสี จํานวน 1 ตัว สํานัก
กรรมการผูจัดการ ชั้น 10อาคาร1
 ธนาคารฯสํานักงานใหญ

6,955.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 6,955.00 
บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 6,955.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2684/2559 
ลว.9/12/2559

64
ซื้อเคร่ืองทํานํ้าอุนพานาโซนิค 
ขนาด 4500 วัตต รุน DH 
4JL1TK จํานวน 1 เคร่ือง

3,300.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,300.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,300.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2685/2559 
ลว.9/12/2559



19

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

65

จางร้ือถอน ขนยายเคร่ือง ATM 
เขาติดตั้งในพื้นท่ีถาวรของสาขา
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 
แหลมฉบัง

9,844.00  - ตกลงราคา
บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 9,844.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 9,844.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2686/2559 
ลว.9/12/2559

66
ซื้ออุปกรณทําความสะอาด
รถยนต จํานวน 12 รายการ

50,089.91  - ตกลงราคา
บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 50,089.91
 บาท

บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 50,089.91
 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2743/2559 
ลว.9/12/2559

67
จางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาแจงวัฒนะ

           195,554.75          195,554.75 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พี โปรดักส 
195,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พี โปรดักส 
195,000.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2744/2559 
ลว.9/12/2559



20

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

68

จางติดตั้งฟลมกรองแสงและ
จัดทําประตูหองควบคุม
ยานพาหนะ ชั้น Gอาคารจอดรถ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

49,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เต็ม จํากัด 49,500.00 
บาท

บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เต็ม จํากัด 49,500.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2745/2559 
ลว.9/12/2559

69

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MPC3004SP จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน

173,340.00 173,340.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด  173,340.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด  173,340.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน

จพ.(สจท.)2746/2559 
ลว.9/12/2559

70

จางเหมางานตีเสนชองจอดรถผู
พิการ ทางลาดและทํา
สัญลักษณแสดงพื้นท่ีตางระดับ
บริเวณดานหนาโถงการเงิน 
อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

             42,759.88  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 42,759.88
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 42,759.88
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2747/2559 
ลว.9/12/2559



21

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

71
จางปรับปรุงหองเตรียมอาหาร 
(ขางหองประชุมวิมานเมฆ)ชั้น3
อาคาร2

           198,159.72          198,159.72 ตกลงราคา

1.) บริษัท บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 
197,500.00 บาท 2.) 
บริษัท ทู เมคเกอร จํากัด
 218,179.96

บริษัท บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 
197,500.00 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2748/2559 
ลว.9/12/2559

72

จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร
 RICOH Aficio SP211SF พรอม
ผงหมึก จํานวน 5 ชุด ใหกับ
สาขาตางๆ ของงานบริหารหน้ี
ภูมิภาค (สาขายอยสัตหีบ สาขา
ยอยบุญสัมพันธ สาขายอย
อุตสาหกรรมสหพัฒนแหลมฉบัง
 สาขายอยปลวกแดง และสาขา
ถนนโรจนะ

             44,030.50  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 44,030.50 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 44,030.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2749/2559 
ลว.9/12/2559



22

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

73

จางเปล่ียนสุขภัณฑหองนํ้าหญิง
และเปล่ียนกระเบื้องหองครัว 
สํานักพระราม9 ชั้น1 อาคาร1 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

           141,114.17          141,114.17 ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 140,000.00 
บาท

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 140,000.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2750/2559 
ลว.9/12/2559

74
จางปรับปรุงและตกแตงพื้นท่ี
ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

198,000.00 198,000.00 ตกลงราคา

1.)บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 198,000.00 
บาท 2.)บริษัท ทู เมค
เกอร จํากัด 225,342.00
 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 198,000.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2751/2559 
ลว.9/12/2559

75
จางจัดทําธงตราสัญลักษณ
ถวายอาลัยรัชกาลท่ี 9 พรอม
ติดตั้งบริเวณผนัง อาคาร 1

59,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจเนอรัล 
มาสเตอร แอดเวอรไทซิ่ง
 จํากัด 59,000.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล 
มาสเตอร แอดเวอรไทซิ่ง
 จํากัด 59,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2752/2559 
ลว.13/12/2559



23

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

76 ซื้อกระเชาของขวัญ 60,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในบรมราชูปถัมภ 
60,000.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในบรมราชูปถัมภ 
60,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2753/2559 
ลว.13/12/2559

77 ซื้อกระเชาของขวัญ              71,957.70  - ตกลงราคา
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม 9  
 71,957.70 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม 9  
 71,957.70 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2754/2559 
ลว.13/12/2559

78

จางร้ือถอน ขนยาย ปรับปรุงสี 
พรอมติดตั้งเคร่ือง ATM เคร่ือง 
CDM และเคร่ือง PBM ของ
สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ (รูปแบบใหม)

54,990.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
54,990.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
54,990.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2755/2559 
ลว.13/12/2559



24

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

79

จางเหมาจัดทําตูเก็บของและตู
วางเศียรครู หองชมรมดนตรีไทย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ ชั้น 21 อาคาร2

           197,864.40          197,864.40 ตกลงราคา
บริษัท เซาเทอรน ซิสเท็ม
 จํากัด  197,864.40 บาท

บริษัท เซาเทอรน ซิสเท็ม
 จํากัด  197,864.40 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2756/2559 
ลว.13/12/2559

80

จางทําเฟอรนิเจอร จํานวน 3ชุด 
พรอมติดตั้งบริเวณโถงรับลูกคา 
สาขาสมารท ชั้น1 อาคาร1 
ธนาคารฯสํานักงานใหญ

198,500.00 198,500.00 ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด  198,500.00
 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด  198,500.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2757/2559 
ลว.13/12/2559

81 ซื้อกลองเอกสารฝาครอบ 93,732.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอสวี แอนด พี 
คารตั้น จํากัด  
93,732.00 บาท

บริษัท เอสวี แอนด พี 
คารตั้น จํากัด  
93,732.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2758/2559 
ลว.13/12/2559



25

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

82

จางพิมพ 1.) รายการผลการ
ดําเนินงานองคกร
(Organizational Performance 
Report OPR) 2.)รายงานผลการ
ประเมินตนเอง(Self 
Assessment Report SAR)

72,859.75  - ตกลงราคา
คุณเปรมฉัตร บุตร
นันทนา  72,859.75 บาท

คุณเปรมฉัตร บุตร
นันทนา  72,859.75 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2759/2559 
ลว.13/12/2559

83
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สํานักงานใหญ

85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส อาร ซี เอ็น
เวลอพ จํากัด 85,600.00
 บาท

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น
เวลอพ จํากัด 85,600.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2760/2559 
ลว.13/12/2559

84
เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้นคร่ึง 
เปนท่ีจัดเก็บแฟมสินเชื่อเอกสาร
การเงิน ของสาขากําแพงเพชร

120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา
คุณเปมิกา พุมสุข  
120,000.00 บาท

คุณเปมิกา พุมสุข  
120,000.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขากําแพงเพชร

จพ.(สจท.)2761/2559 
ลว.13/12/2559

85
จางผลิตผาหมกันหนาว จํานวน 
3,500 ผืน

840,000.00 840,000.00 พิเศษ
บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด 
 840,000.00 บาท

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด 
 840,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2762/2559 
ลว.13/12/2559



26

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

86
ซื้อตะกราสุขภาพ 33563 (A33) 
จํานวน 30 ชุด

             83,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท สังคมสุขภาพ 
จํากัด  83,700.00 บาท

บริษัท สังคมสุขภาพ 
จํากัด  83,700.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2764/2559 
ลว.13/12/2559

87
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น ระบบเชาริ
โกรุนMP2501SPจํานวน1เคร่ือง
ประจําสาขาปลวกแดง

             80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2765/2559 
ลว.13/12/2559

88

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น 
ระบบเชาริโกรุนMP2501SP
จํานวน1เคร่ืองประจําสาขา
ปลวกแดง

0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2766/2559 
ลว.13/12/2559

89
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น ระบบเชาริ
โกรุนMP2501SPจํานวน1เคร่ือง
ประจําสาขาสัตหีบ

             80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสัตหีบ

จพ.(สจท.)2767/2559 
ลว.13/12/2559



27

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

90
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น 
ระบบเชาริโกรุนMP2501SP
จํานวน1เคร่ืองประจําสาขาสัตหีบ

0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสัตหีบ

จพ.(สจท.)2768/2559 
ลว.13/12/2559

91
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น ระบบเชาริ
โกรุนMP2501SPจํานวน1เคร่ือง
ประจําสาขาบุญสัมพันธ

             80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาบุญสัมพันธ

จพ.(สจท.)2769/2559 
ลว.13/12/2559

92

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น 
ระบบเชาริโกรุน MP2501SP
จํานวน 1 เคร่ืองประจําสาขาบุญ
สัมพันธ

0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาบุญสัมพันธ

จพ.(สจท.)2770/2559 
ลว.13/12/2559



28

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

93

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น ระบบเชาริ
โกรุนMP2501SP จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒนแหลมฉบัง

             80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน
แหลมฉบัง

จพ.(สจท.)2771/2559 
ลว.13/12/2559

94

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น 
ระบบเชาริโกรุนMP2501SP
จํานวน1เคร่ืองประจําสาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒนแหลมฉบัง

0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน
แหลมฉบัง

จพ.(สจท.)2772/2559 
ลว.13/12/2559

95
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุนMP2501SPจํานวน 1 
เคร่ืองประจําสาขาถนนโรจนะ

             80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาถนนโรจนะ

จพ.(สจท.)2773/2559 
ลว.13/12/2559



29

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

96

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุนMP2501SP
จํานวน 1 เคร่ือง ประจําสาขา
ถนนโรจนะ

0.37บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาถนนโรจนะ

จพ.(สจท.)2774/2559 
ลว.13/12/2559

97
ซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแกน

           300,000.00          300,000.00 พิเศษ
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด  248,381.78 บาท

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด  248,381.78 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2776/2559 
ลว.14/12/2559

98
จางพิมพแบบฟอรมคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม(ทด.1)

77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2780/2559 
ลว.14/12/2559

99
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
สัญญาจํานองท่ีดินเปนประกัน
(ทด.15).

77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2781/2559 
ลว.14/12/2559



30

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

100
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง
ตอทายสัญญาจํานองหองชุด
เปนประกัน

85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
 85,600.00 บาท

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
 85,600.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2782/2559 
ลว.14/12/2559

101
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง
ตอทายสัญญาจํานองเปนประกัน

85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  85,600.00 บาท

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  85,600.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2783/2559 
ลว.14/12/2559



31

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

102
จางปรับปรุงพื้นท่ีสํานักงาน ชั้น2
 อาคาร2ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

4,430,000.00 4,430,000.00 ประกวดราคา

1.) บริษัท วิชญธาดา 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
4,440,000 บาท 2.) 
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 4,504,000
 บาท 3.)บริษัท อิง-คอน 
จํากัด 4,550,000 บาท 
4.) หางหุนสวนจํากัด 
สือเจริญ แอนด พ.ีโปร
ดักส 4,650,000 บาท 5.)
 หางหุนสวนจํากัด ทอป 
เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร 
4,920,000 บาท 6.) 
หางหุนสวนจํากัด ปนรัก
 คอนสตรัคชั่น (2006) 
4,964,000 บาท 7.)หาง
หุนสวนจํากัด โภคะกิจ
กอสราง 4,994,000 บาท
 8.) บริษัท โปร-เพาเวอร
(1999) จํากัด ไมไดเขา

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด  ยินดีปรับ
ลดราคาคงเหลือ 
4,430,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2784/2559 
ลว.14/12/2559



32

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

103
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP201SPF จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขายอยชัยนาท

57,780.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด  
57,780.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด  
57,780.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยชัยนาท

จพ.(สจท.)2785/2559 
ลว.14/12/2559

104

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP 201SPF 
จํานวน 1 เคร่ือง  ประจําสาขา
ยอยชัยนาท

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยชัยนาท

จพ.(สจท.)2786/2559 
ลว.14/12/2559

105
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นสี รุน
MPC2004SPประจําฝาย
วิเคราะหสินเชื่อโครงการ

100,152.00 100,152.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
ฝายวิเคราะหสินเชื่อ
โครงการ

จพ.(สจท.)2787/2559 
ลว.14/12/2559

106
จางทําตรายางประเภทตางๆ 
จํานวน 567 อัน

64,151.85  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง  
64,151.85 บาท

เรืองศิลปตรายาง  
64,151.85 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2788/2559 
ลว.14/12/2559



33

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

107
จางพิมพนามบัตร จํานวน 1,500
 ใบ

5,850.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต(2000)  
5,850.00  บาท

ฟงเกอร พร้ินต(2000)  
5,850.00  บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2789/2559 
ลว.14/12/2559

108
จางขนยาย ปรับปรุงสี พรอม
ติดตั้งเคร่ือง ATM ของสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

16,545.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
16,545.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
16,545.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2790/2559 
ลว.14/12/2559

109
จางขนยาย ปรับปรุงสี พรอม
ติดตั้งเคร่ือง ATMของสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน

27,940.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
27,940.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส  
27,940.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2792/2559 
ลว.14/12/2559

110
จางร้ือถอน ขนยายเคร่ือง ATM
และCDM ของสาขาปทุมธานี

28,355.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด  
28,355.00 บาท

บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด  
28,355.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2793/2559 
ลว.14/12/2559



34

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

111

จางพิมพแบบฟอรมคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ
การสอบสวนสิทธิในหองชุด
ประเภทจํานองเปนประกัน(อ.ช.
15)

77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด
  77,040.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2794/2559 
ลว.14/12/2559

112
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
สัญญาจํานองเปนประกัน(อ.ช.
16)

77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  77,040.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  77,040.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2795/2559 
ลว.15/12/2559

113
จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาสุราษฎรธานี

        1,857,000.00 1,089,000.00 สอบราคา

1.) หางหุนสนจํากัด 
สือเจริญ แอนด พีโปร
ดักส  1,039,000.00 
บาท 2.) บริษัท คลอง
ชาญวัฒนา จํากัด 
1,056,357.46 บาท

หางหุนสนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พีโปรดักส  
ยินดีปรับลดราคา
คงเหลือ 1,034,000.00 
บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
จพ.(สจท.)2796/2559 
ลว.15/12/2559



35

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

114
ซื้อเกาอี้สํานักงาน (พนักพิงสูง)
จํานวน 59 ตัว ใหกับฝายจัดหา
และการพัสดุ

           350,000.00          350,000.00 พิเศษ

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด  347,215.00
 บาท

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด  347,215.00
 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2797/2559 
ลว.15/12/2559

115
จางพิมพบัตรชําระเงินกู(GHB 
Pay Card)

142,310.00 142,310.00 ตกลงราคา

1.)บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  142,310.00 
บาท 2.)บริษัท จัน
วาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด 
172,270.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  142,310.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2798/2559 
ลว.15/12/2559

116
จางงานติดตั้งประตูมวนเหล็ก 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
บุญศิริ

57,000.00  - ตกลงราคา
รานรุงทวีการชาง  
57,000.00 บาท

รานรุงทวีการชาง  
57,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2802/2559 
ลว.15/12/2559



36

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

117
ซื้อกระเชาของขวัญ จํานวน 24 
กระเชา

57,733.20  - ตกลงราคา
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม9  
57,733.20 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม9  
57,733.20 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2804/2559 
ลว.16/12/2559

118
ซื้อกระเชาของขวัญ จํานวน 41 
กระเชา

99,960.00  - ตกลงราคา
บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม 9  
99,960.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล
 จํากัด สาขาพระราม 9  
99,960.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2805/2559 
ลว.16/12/2559

119 จางทํารมกอลฟ ขนาด 34 น้ิว 99,510.00  - ตกลงราคา
บริษัท ล๊ักกี้เพนท จํากัด 
 99,510.00 บาท

บริษัท ล๊ักกี้เพนท จํากัด 
 99,510.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2806/2559 
ลว.16/12/2559

120
จัดจางทําคูมือการจัดการ
นวัตกรรม(GH Bank Innovation
 Booklet)

85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด  85,600.00 บาท

บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด  85,600.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2807/2559 
ลว.16/12/2559



37

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

121
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขานครปฐม

37,450.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  37,450.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  37,450.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2809/2559 
ลว.16/12/2559

122

จางพิมพ 1.) ใบบันทึกรายการ
(Slip)เคร่ืองATMยี่หอ Diebold 
NCR(กระดาษThermal) 2.) ใบ
บันทึกรายการ(Slip)เคร่ืองATM
ยี่หอWincor Nixdorf (กระดาษ
Thermal)

           179,760.00          179,760.00 ตกลงราคา
บริษัท สุขสวัสดิ์ คอน
เวิรทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 
 179,760.00 บาท

บริษัท สุขสวัสดิ์ คอน
เวิรทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด 
 179,760.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2810/2559 
ลว.16/12/2559

123
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือมอบ
อํานาจท่ีดิน

23,005.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 23,005.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 23,005.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2812/2559 
ลว.19/12/2559



38

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

124
ซื้อจักรยาน จํานวน 5 คัน (ชมรม
จักรยานธนาคารอาคาร
สงเคราะห)

49,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท ยูดับบลิวซี จํากัด
 49,500.00 บาท

บริษัท ยูดับบลิวซี จํากัด
 49,500.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2814/2559 
ลว.19/12/2559

125

ซื้อสายรัดขอมือเพื่อสุขภาพ
(M1Band2) จํานวน 10 ชิ้น
(ชมรมจักรยานธนาคารอาคาร
สงเคราะห)

19,790.00  - ตกลงราคา
คุณโยธิน แซบาน 
19,790.00 บาท

คุณโยธิน แซบาน 
19,790.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2815/2559 
ลว.19/12/2559

126
จางร้ือถอน ขนยาย ปรับปรุงสี 
พรอมติดตั้งเคร่ืองATM ของ
สาขาอางทอง (แหงใหม)

27,519.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
27,519.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
27,519.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2816/2559 
ลว.20/12/2559

127

จางเหมาดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขา
สุราษฏรธานี

           148,000.00          148,000.00 ตกลงราคา
รานเสริมอิเลคทริค 
148,000.00 บาท

รานเสริมอิเลคทริค 
148,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2818/2559 
ลว.20/12/2559



39

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

128

เชากลองโทรทัศนวงจรปด
(เพิ่มเติม)ติดตั้งใชงานประจํา
สาขาบอวิน สาขายอยปตตานี 
สาขาหนองแขม

36,915.00  - ตกลงราคา
บริษัท เปโตร ไอที จํากัด
 36,915.00 บาท

บริษัท เปโตร ไอที จํากัด
 36,915.00 บาท

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาบอวิน สาขายอย
ปตตานี สาขาหนอง
แขม

จพ.(สจท.)2819/2559 
ลว.20/12/2559

129
จางผลิตแจคเก็ตสูทผา SUKARU
 ญี่ปุนสําหรับผูบริหารระดับสูง
(GIVE)

74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทวินสูท จํากัด 
74,900.00 บาท

บริษัท ทวินสูท จํากัด 
74,900.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2820/2559 
ลว.20/12/2559

130
ซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน นํ้าเย็น ยี่หอ 
ชารป รุน SB29Sจํานวน 6เคร่ือง 
ใหกับฝายตางๆ

28,199.98  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 28,199.98 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 28,199.98 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2829/2559 
ลว.20/12/2559

131
จางปรับปรุงปายดาดฟาและ
ปายภายนอกของอาคาร
สํานักงานสาขา

      15,200,000.00 15,100,000.00 ประกวดราคา
บริษัท โมบิลไซน เซ็น
เตอร จํากัด 
14,500,000.00 บาท

บริษัท โมบิลไซน เซ็น
เตอร จํากัด 
14,500,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2830/2559 
ลว.20/12/2559



40

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

132
จางปรับปรุงพื้นทีทํางาน ชั้น8 
อาคาร2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ

7,699,000.00 7,699,000.000 ประกวดราคา

1.) บริษัท โชครุงเรือง
จํากัด 7,699,000.00 
บาท 2.) บริษัท วิชญ
ธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
 7,830,000.00 บาท 3.)
 บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
7,850,000.00 บาท 4.) 
บริษัท โปร-เพาเวอร
(1999) จํากัด 
7,898,000.00 บาท 5.) 
บริษัท อิง-คอน จํากัด 
7,999,000.00 บาท 6.) 
หางหุนสวนจํากัด พล
เฟอรนิเจอร 
8,185,000.00 บาท 7.) 
หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พ.ีโปรดักส 
8,400,000.00 บาท 8.) 
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 

บริษัท โชครุงเรืองจํากัด 
7,699,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2831/2559 
ลว.20/12/2559



41

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

133
จางทําซุมผา สําหรับกิจกรรม 
G-I- V- E Day

15,000.00  - ตกลงราคา
คุณอนิรุท ชุมมี 
15,000.00 บาท

คุณอนิรุท ชุมมี 
15,000.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2832/2559 
ลว.20/12/2559

134
จางพิมพ 1.) แบบฟอรมบัตรลง
เวลา 2.) แบบฟอรมกระดาษ
บันทึกขอความ A5

30,816.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 30,816.00 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 30,816.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2833/2559 
ลว.20/12/2559

135
ซื้อกระดาษถายเอกสารขนาด 
A3/80 แกรม จํานวน 100 รีม

20,330.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 20,330.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 20,330.00 บาท

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.)2834/2559 
ลว.20/12/2559

136
จางเหมาดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ของสาขา
พิษณุโลก

64,300.00  - ตกลงราคา
รานเซีย เซอรวิส กรุป  
64,300.00 บาท

รานเซีย เซอรวิส กรุป  
64,300.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2835/2559 
ลว.20/12/2559

137
จางออกแบบปายบิลบอรดเพื่อ
ประชาสัมพันธหนาสาขาของ
ธนาคาร จํานวน 1 ชิ้น

55,000.00  - ตกลงราคา
คุณนิธิชญาภาวิ์ ลือสิง
หนาท (เชง) 55,000.00 
บาท

คุณนิธิชญาภาวิ์ ลือสิง
หนาท (เชง) 55,000.00 
บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2836/2559 
ลว.21/12/2559



42

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

138
จางปรับปรุงพื้นท่ีทํางาน ชั้น4 
อาคาร2ธนาคารอาคาร
สงเคราะหสํานักงานใหญ

      16,300,000.00 10,280,000.00 ประกวดราคา

1.) บริษัท โชครุงเรือง
จํากัด 8,789,000.00 
บาท 2.) บริษัท วิชญ
ธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
 8,830,000.00 บาท 3.)
 บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
8,950,000.00 บาท 4.) 
บริษัท อิง-คอน จํากัด 
9,111,111.00 บาท   
5.)หางหุนสวนจํากัด พล
เฟอรนิเจอร 
9,188,000.00 บาท 6.) 
บริษัท โปร-เพาเวอร
(1999) จํากัด 
9,245,000.00 บาท 7.) 
บริษัท มาสเตอร เมก
เกอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 
8,789,000.00 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2851/2559 
ลว.21/12/2559



43

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

139
ซื้อเคร่ืองบันทึกเวลา ยี่หอ 
AMANO รุนEX3500 Nจํานวน3
เคร่ืองใหกับฝายตางๆ

48,792.00  - ตกลงราคา
I Time SUPPLY 
SERVICE 48,792.00 
บาท

I Time SUPPLY 
SERVICE 48,792.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2853/2559 
ลว.21/12/2559

140
จางร้ือถอนขนยายเคร่ือง ATM
ออกจากท่ีวาการอําเภอสัตหีบ

8,025.00  - ตกลงราคา
บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 8,025.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 8,025.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2857/2559 
ลว.21/12/2559

141
จางร้ือถอน ขนยายเคร่ืองATM 
ออกขากท่ีวาการอําเภอเวียงสระ

18,190.00  - ตกลงราคา
บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 18,190.00 บาท

บริษัท โกมล เวิรค จํากัด
 18,190.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2858/2559 
ลว.21/12/2559



44

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

142
จางเหมาบริหารอาคารธนาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

29,000,000.00 29,000,000.000 ประกวดราคา

1.) บริษัท สยามพร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแตนท 
จํากัด 23,625,396.00 
บาท 2.)บริษัท มารจินอล
 จํากัด 28,380,000.00 
บาท 3.) บริษัท อิน
โนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด
 28,895,000.00 บาท

บริษัท สยามพร็อพเพอร
ตี้ คอนซัลแตนท จํากัด 
ยินดีปรับลดราคา
คงเหลือ 23,400,000.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2860/2559 
ลว.21/12/2559

143
ซื้อเคร่ืองเลเซอรพร้ินเตอร จํานวน
 3 เคร่ือง พรอมผงหมึก จํานวน 3
 ตลับ ใหกับฝายตางๆ

24,717.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 24,717.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 24,717.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2862/2559 
ลว.23/12/2559



45

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

144
ซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาขาว 
รุน TF80150 จํานวน 2 ตัว 
ใหกับฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

8,244.35  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 8,244.35 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 8,244.35 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2863/2559 
ลว.23/12/2559

145
ซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง SONY รุน 
ICD TX650 จํานวน 7 เคร่ือง  
ใหกับฝายตางๆ

31,083.50  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด  31,083.50 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด  31,083.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2868/2559 
ลว.26/12/2559

146

จางพิมพ 1.) แบบฟอรมใบปะ
หนามัดธนบัตร 2.)  แบบฟอรม
การดบัญชียอย-เงินยืมทดรอง 3.)
 แบบฟอรมใบนําสงคาเชา
ทรัพยสินธนาคาร 4.) แบบฟอรม
ใบส่ังซื้อนํ้ามัน

36,950.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 36,950.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 36,950.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2869/2559 
ลว.26/12/2559



46

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

147

จางพิมพ1.) แบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกูรวม 2.)  
แบบฟอรมใบรายการอุปกรณ
และส่ิงอํานวยความสะดวก

74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด  
 74,900.00 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด  
 74,900.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2870/2559 
ลว.26/12/2559

148

จางพิมพ 1.) แบบฟอรมใบแบง
งวดเงินกูเพื่อปลูกสรางอาคาร  
2.)  แบบฟอรมบันทึกตอทาย
สัญญากูเงิน

88,810.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  88,810.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  88,810.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2871/2559 
ลว.26/12/2559

149

จางพิมพ 1.) แบบฟอรมหนังสือ
มอบอํานาจท่ีดิน 2.) แบบฟอรม
หนังสือมอบอํานาจจดทะเบียน
หองชุด

86,880.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด   86,880.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด   86,880.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2872/2559 
ลว.26/12/2559



47

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

150
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
สัญญากูเงิน

85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  85,600.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด  85,600.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2873/2559 
ลว.26/12/2559

151 จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน 36,380.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)36,380.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)36,380.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2874/2559 
ลว.26/12/2559

152
จางพิมพซองนิติกรรม(กระดาษ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสีสม) 
จํานวน 40,000 ซอง

           192,600.00          192,600.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร ซี เอ็น
เวลอพ จํากัด  
192,600.00 บาท

บริษัท เอส.อาร ซี เอ็น
เวลอพ จํากัด  
192,600.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2875/2559 
ลว.26/12/2559

153
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายตาม
 ม.50ทวิแหงประมวลรัษฏากร

48,150.00  - ตกลงราคา
บริษัท คอมฟอรม จํากัด 
48,150.00 บาท

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 
48,150.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2876/2559 
ลว.26/12/2559



48

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

154
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง
ชําระหน้ีเงินกู

           181,900.00          181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  181,900.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)  181,900.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2877/2559 
ลว.26/12/2559

155
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกู

           145,520.00          145,520.00 ตกลงราคา

1.) บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด  145,520.00 บาท
  2.) บริษัท พาพาส 
พร้ินทติ้ง จํากัด 
149,800.00 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด  
145,520.00 บาท

เปนบริษัทท่ีเสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2878/2559 
ลว.26/12/2559

156
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
ยอยบางบัวทอง

1,177.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,177.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,177.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2879/2559 
ลว.26/12/2559



49

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

157
จางพิมพแบบฟอรมใบชําระ
คาบริการรับคําขอตรวจสอบ
ขอมูลเครดิต

17,120.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 17,120.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 17,120.00 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2880/2559 
ลว.26/12/2559

158
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอย
เทสโก โลตัส พระราม 4

5,885.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 5,885.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 5,885.00 บาท

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2881/2559 
ลว.26/12/2559

159

จางจัดทําเฟอรนิเจอรชุดรับแขก 
เพื่อใชบริเวณพื้นท่ีรับรองผูมา
ติดตอ ชั้น 11 อาคาร 1  ธนาคาร
ฯ สํานักงานใหญ

94,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 94,160.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 94,160.00
 บาท

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2898/2559 
ลว.27/12/2559



50

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ธันวาคม - 30 ธันวาคม 2559

160

ซื้อเคร่ืองพิมพดีดไฟฟา ยี่หอ 
OLYMPIA รุน Compact5 
จํานวน 5 เคร่ือง ใหกับสาขา
ตาง ๆ

107,535.00 107,535.00 ตกลงราคา
บริษัท โอลิมเปยไทย 
จํากัด 107,535.00 บาท

บริษัท โอลิมเปยไทย 
จํากัด 107,535.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

จพ.(สจท.)2900/2559 
ลว.29/12/2559

161
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ในวารสารการเงินการ
คลัง จํานวน 4 คร้ัง

           102,000.00 102,000.00         กรณีพิเศษ
วารสารการเงินการคลัง 
102,000.00 บาท

วารสารการเงินการคลัง 
102,000.00 บาท

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2901/2559 
ลว.29/12/2559


