
1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อ External Hard disk จํานวน 3

 ตัว เพื่อใชงานที่ฝายการตลาด

และพันธมิตร

6,901.50  - ตกลงราคา
บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

6,901.50

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

6,901.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)182/2559 

ลว.02/02/59

2

ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 

แกรม ยี่หอ Double A จํานวน 

2,000 รีม

177,620.00 177,620.00 ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด  

177,620.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด  

177,620.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)183/2559 

ลว.02/02/59

3

ซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ

ชารป รุน SB-29S จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับงานบริหารทั่วไป 

สํานักพระราม 9

           4,700.00  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)184/2559 

ลว.02/02/59

4

ซื้อรถเข็นเอกสาร จํานวน 2 ตัว  

เพื่อใชงานที่ ฝายบังคับคดีและ

หนี้สวนขาด

           7,115.50  - ตกลงราคา
บ.เจนบรรเจิด จํากัด 

7,115.50

บ.เจนบรรเจิด จํากัด 

7,115.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)185/2559 

ลว.02/02/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559



2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

5

จัดซื้อตูน้ําเย็นรอน-น้ําเย็นชารป 

รุน SB-29S จํานวน 1 เครื่องเพื่อ

ใชงานที่ฝายบังคับคดีและหนี้

สวนขาด

           4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)186/2559 

ลว.02/02/59

6

ซื้อมอเตอรประตูกระจกเปด-ปด 

อัตโนมัติ ทางเขาโถงหนาลิฟต 

พรอมติดตั้ง ชั้น 1 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.

         51,360.00  - ตกลงราคา
บริษัท นําชัยมารเก็ตติ้ง 

จํากัด 51,360.00

บริษัท นําชัยมารเก็ตติ้ง 

จํากัด 51,360.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)187/2559 

ลว.03/02/59

7
จางพิมพซองจดหมาย สาขา 

พิษณุโลก
         28,890.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)188/2559 

ลว.03/02/59



3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

8

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

จอภาพและกระดาษ ขนาด 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240TM

 จํานวน 5 เครื่อง ใหกับงาน

บริหารทั่วไป สํานักพระราม 9

         12,570.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

12,570.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

12,570.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)189/2559 

ลว.03/02/59

9

ซื้อ DRUM เครื่องโทรสารยี่หอ 

Brother รุน MFC-7470D จํานวน

 2 ตลับ

           3,638.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 3,638.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 3,638.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)190/2559 

ลว.05/02/59

10

ซื้ออะไหลอุปกรณหองน้ํา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

         27,713.00  - ตกลงราคา
บริษัท แซนมารท จํากัด 

27,713.00

บริษัท แซนมารท จํากัด 

27,713.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)191/2559 

ลว.05/02/59



4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

11

จัดซื้อตูเซฟนิรภัยยี่หอ 

KINGDOM รุน SA-2012 จํานวน

 1 ตู

         15,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 15,800.00

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 15,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)192/2559 

ลว.05/02/59

12

ซื้อโทรทัศนสี Sony Bravia Smart

 LED TV ขนาด 40 นิ้วรุน

KDL-40W700C จํานวน 1 เครื่อง

         16,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 16,500.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 16,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)193/2559 

ลว.05/02/59

13

ซื้อโทรทัศนสี Sony Bravia Smart

 LED TV ขนาด 40 นิ้วรุน 

KDL-40W700C จํานวน 1 เครื่อง

         16,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 16,500.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 16,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)194/2559 

ลว.05/02/59



5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

14

ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับ 

2 ขาง มีคอกลอม(HB-213N) 

รหัส A011900002 จํานวน 1 คัน

           5,992.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด

 5,992.00

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด

 5,992.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)195/2559 

ลว.05/02/59

15

เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน 953 หมายเลข พรอม

เครื่อง เปนระยะเวลา 2 ป

      36,347,208.00  - พิเศษ
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

36,347,208.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

36,347,208.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)196/2559 

ลว.05/02/59

16

ซื้อเครื่องมัดธนบัตร ยี่หอ YULIM 

รุน YL-203S จํานวน 1 เครื่อง 

และ เครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ 

ROTO รุน S500 SC-1  จํานวน 1

 เครื่อง

         73,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 73,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 73,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)197/2559 

ลว.05/02/59



6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

17
ซื้อชั้นเหล็กฉากขนาด 

4x120x180(5ชั้น) จํานวน 9 ตัว
         38,250.00  - ตกลงราคา รานโหงวกิม 38,250.00 รานโหงวกิม 38,250.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)198/2559 

ลว.05/02/59

18

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาพิษณุโลก จํานวน 20,000 

ชุด

         74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด 74,900.00

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด 74,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)199/2559 

ลว.05/02/59

19

เชาบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นขาว

ดํา ระบบเชา ริโก จํานวน 35 

เครื่อง

 81,600.00 

บาท/ป/ 5 เครื่อง

 81,600.00 

บาท/ป/ 5 เครื่อง
ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 81,600.00 บาท/ป

 / 5 เครื่อง

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 81,600.00 บาท/ป

 / 5 เครื่อง

เปนบริษัทที่ผานการ

คัดเลือกฝายตางๆ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)200/2559 

ลว.05/02/59

20

จางพิมพตราสารทางการเงิน

(1).สาขาเพชรบุรี (2).สาขาหนอง

แขม(3).สาขาฉะเชิงเทรา 

(4).สาขายอยถลาง

         28,355.00  - ตกลงราคา

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

28,355.00

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

28,355.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)201/2559 

ลว.05/02/59



7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

21
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 

20 ฉบับ สาขาเพชรบุรี
              544.10  - ตกลงราคา

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

544.10

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

544.10

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)202/2559 

ลว.05/02/59

22

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 

(ฝายธุรกรรมการเงิน)

         23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

23,540.00

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้

 พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

23,540.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)203/2559 

ลว.05/02/59

23
จางเปนที่ปรึกษากลุมงาน

ตรวจสอบ
       960,000.00         960,000.00 พิเศษ

ศ.เกียรติคุณ เกษรีณรงค

เดช 960,000.00

ศ.เกียรติคุณ เกษรีณรงค

เดช 960,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)204/2559 

ลว.05/02/59

24

จางรักษาความปลอดภัย         

ธนาคารฯ  ประจําสาขาหลักและ

สาขายอยในสังกัดเขต 5 

หาดใหญ ระยะเวลา 2 ป

9,384,000.00 9,384,000.00 ประกวดราคา

บ.ซีเคียว สเปเชียลการด 

กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

 9,049,488.00

บ.ซีเคียว สเปเชียลการด 

กรุป (ประเทศไทย) จํากัด

 9,049,488.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)206/2559 

ลว.09/02/59



8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

25

จางเหมาบุคคลภายนอกลูกจาง

ใหมาชวยปฏิบัติงานบริการ 2558

 ทดแทนลูกจางที่ขอลาออก

           9,800.00  - ตกลงราคา
นางสาว ศิวพร ตี๊ตาวงศ 

 9,800.00

นางสาว ศิวพร ตี๊ตาวงศ 

 9,800.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)207/2559 

ลว.09/02/59

26

ซื้อกระดาษถายเอกสาร ยี่หอ 

Double A ขนาด A4/80 แกรม 

จํานวน 15,000 รีม

1,332,150.00 1,332,150.00 พิเศษ

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด  

1,332,150.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด  

1,332,150.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)208/2559 

ลว.09/02/59

27

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯผานงานสัมมนาใหญ

ประจําป 2559

53,500.00  - ตกลงราคา
สมาคมอสังหาริมทรัพย

ไทย 53,500.00

สมาคมอสังหาริมทรัพย

ไทย 53,500.00

เปนบริษัทที่

ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)209/2559 

ลว.09/02/59



9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

28

จัดซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงเตี้ย 

TEAM MID BACK CHAIR 

(GSTI2) รวม 6 ตัว เพื่อใชงานที่

งานบริหารทั่วไป

         35,310.00  - ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร

(ประเทศไทย)จํากัด 

35,310.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร

(ประเทศไทย)จํากัด 

35,310.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0210/2559 

ลว.09/02/59

29
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ
       150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา

บ.อปท.นิวส จํากัด 

150,000.00

บ.อปท.นิวส จํากัด 

150,000.00

เปนบริษัทที่

ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0211/2559 

ลว.09/02/59

30

จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว               

 อัตโนมมัติ ใหกับสาขาลําปาง 

จํานวน 1 ระบบ

150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

149,800.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

149,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0212/2559 

ลว.09/02/59



10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

31

จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย(รหัส 11....) จํานวน 

20,000 เลม

       181,900.00 181,900.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซิเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

181,900.00

บ.ไทยบริติชซิเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0213/2559 

ลว.10/02/59

32

จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ จํานวน 20,000 

เลม

181,900.00 181,900.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซิเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

181,900.00

บ.ไทยบริติชซิเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0214/2559 

ลว.10/02/59

33

จางพิมพตราสารทางการเงิน

(1)สาขายอยปตตานี(2)สาขายอย

เซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยา(3)สาขา

ยอยเลย รวม 4 รายการ

         47,882.50  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

47,882.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

47,882.50

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานตรา

สารทางการเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0215/2559 

ลว.10/02/59



11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

34

จางพิมพโปสเตอร และแผนปลิว

ประชาสัมพันธการประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2559

         18,939.00  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช  18,939.00 ราน ปรวาณิช  18,939.00
เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0216/2559 

ลว.10/02/59

35

จางบริการ บํารุงรักษาและ

ซอมแซมแกไขเครื่องนับธนบัตร 

ยี่หอ  GLORY รุน  GFS-120 

ของสํานักพระราม 9  จํานวน 1 

เครื่อง

         19,260.00  - ตกลงราคา
บ.ครีเอตุส คอรโปเรชั่น 

จํากัด 19,260.00

บ.ครีเอตุส คอรโปเรชั่น 

จํากัด 19,260.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0217/2559 

ลว.10/02/59

36
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 275 อัน
         28,355.00  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง 

28,355.00

รานเรืองศิลปตรายาง 

28,355.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)219/2559 

ลว.11/02/59



12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

37

จางมาชวยปฏิบัติงานที่สวนบัญชี

เงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ จํานวน 1

 คน

           9,800.00  - ตกลงราคา
นางสาวปวริศา  รัตน

ภิญโญกุล 9,800.00

นางสาวปวริศา  รัตน

ภิญโญกุล 9,800.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)222/2559 

ลว.11/02/59

38

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริ

โก" รุน MP201SPF ประจําสาขา

หนองคาย จํานวน 1 เครื่อง

 1,605.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโกเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เดือน

บ.ริโกเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาหนองคาย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)223/2559 

ลว.11/02/59

39

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น

ระบบเชา "ริโก" รุน MP201SPF 

ประจําสาขาหนองคาย จํานวน 1 

เครื่อง

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บ.ริโก(ประเทศไทย)จํากัด

 0.37 บาท/แผน

บ.ริโก(ประเทศไทย)จํากัด

 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาหนองคาย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)224/2559 

ลว.11/02/59

40

จางผลิตงานพิมพปายแบบเนอร 

งานประมูลขายทรัพยสิน            

ธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2559

         30,821.35  - ตกลงราคา
บ.โซดิแอด เอดี จํากัด 

30,821.35

บ.โซดิแอด เอดี จํากัด 

30,821.35

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)225/2559 

ลว.11/02/59



13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

41

เชากลองโทรทัศนวงจรปดติดตั้ง

ใชงานเพิ่มเติม ประจําสาขาบอวิน

,สาขายอยปตตานี และสาขา

หนองแขม

         34,930.15  - ตกลงราคา
บ.เปโตร ไอที จํากัด  

34,930.15

บ.เปโตร ไอที จํากัด  

34,930.15

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขาบอวิน,สาขายอย

ปตตานี และสาขา

หนองแขม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)226/2559 

ลว.11/02/59

42
จางพิมพซองจดหมาย(1)สาขา

ราชบุรี(2)สาขายอยปตตานี
         28,890.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 28,890.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 28,890.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)227/2559 

ลว.12/02/59



14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

43

จางซอม Overhaul Motor 

Ejector Pump No.1,3,5 และ 

Return Sludge Pump No.2 

ระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

         69,721.02  - ตกลงราคา

บ. ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 

69,721.02

บ. ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 

69,721.02

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)228/2559 

ลว.12/02/59

44
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ จํานวน 4 

รายการ
         42,703.70  - ตกลงราคา

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 42,703.70

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 42,703.70

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)229/2559 

ลว.12/02/59

45

จางซอมเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวน ชั้น 2,ชั้น 11 อาคาร 1 

และ ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สนญ.

         49,760.00  - ตกลงราคา
หจก. นิว บริดจ เอ็นจิ

เนียริ่ง 49,760.00

หจก. นิว บริดจ เอ็นจิ

เนียริ่ง 49,760.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)230/2559 

ลว.12/02/59



15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

46

ซื้ออะไหลอุปกรณหองน้ํา อาคาร

 1 และ อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สนญ.

         55,319.00  - ตกลงราคา
บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 

55,319.00

บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด 

55,319.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)231/2559 

ลว.12/02/59

47
จางจัดพิมพวารสารธนาคาร

อาคารสงเคราะห ป 2559
    1,650,000.00      1,500,000.00 พิเศษ

บ.คัลเลอร มายด ดีไซด 

จํากัด 1,500,000.00

บ.คัลเลอร มายด ดีไซด 

จํากัด 1,500,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)232/2559 

ลว.15/02/59

48
สั่งจางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน

ฝากประจํา
       181,900.00         181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด

(มหาชน) 181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด

(มหาชน) 181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)233/2559 

ลว.15/02/59

49
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ
       720,000.00         720,000.00 พิเศษ

บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้

 จํากัด 720,000.00

บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้

 จํากัด 720,000.00

เปนบริษัทที่

ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)234/2559 

ลว.15/02/59



16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

50

ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา 

ยี่หอ XXL Power SL-15V BT 

จํานวน 1 ชุด

           9,095.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 9,095.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 9,095.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)235/2559 

ลว.15/02/59

51
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย

ธุรกรรมการเงิน จํานวน 200 เลม
         23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 23,540.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 23,540.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)236/2559 

ลว.15/02/59

52

จางพิมพซองหนาตางขาว 

สําหรับใชกับเครื่องบรรจุเอกสาร

อัตโนมัติ จํานวน 120,000 ซอง

         96,300.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟโนลา 

จํากัด 96,300.00

บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟโนลา 

จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)237/2559 

ลว.15/02/59

53

ซื้อเสากั้นทางเดิน จํานวน 16 อัน

 พรอมสายกํามะหยี่ จํานวน 8 อัน

 เพื่อใชงานที่งานบริหารทั่วไป 

สํานักพระราม9

         34,668.00  - ตกลงราคา
บริษัท สมารท เบสท

บายส จํากัด 34,668.00

บริษัท สมารท เบสท

บายส จํากัด 34,668.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)238/2559 

ลว.15/02/59



17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

54

ซื้อเครื่องทําความเย็นระบบไอน้ํา

 มาสเตอรคูล ไอ-คูล รุน 70EX 

(MIK-70EX) จํานวน 2 เครื่อง 

เพื่อใชงานที่งานบริหารทั่วไป 

สํานักพระราม 9

         38,930.00  - ตกลงราคา

บริษัท มาสเตอรคลู 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 38,930.00

บริษัท มาสเตอรคลู 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

 38,930.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)239/2559 

ลว.15/02/59

55

จางเปลี่ยนวัสดุพื้นเปนพื้น

กระเบื้องยาง ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาบุญศิริ

         63,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ภคนิน จํากัด 

63,000.00

บริษัท ภคนิน จํากัด 

63,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)240/2559 

ลว.15/02/59

56

จางทําสติ๊กเกอรและบัตรอนุญาต

ชั่วคราวผานเขา-ออกธนาคาร 

สํานักงานใหญ

         22,256.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโพรดักส พลัส

 จํากัด 22,256.00

บริษัท ไทยโพรดักส พลัส

 จํากัด 22,256.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)241/2559 

ลว.16/02/59

57
จางพิมพนามบัตรธนาคาร 

จํานวน 1,300 ใบ
           5,070.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 5,070.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 5,070.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)242/2559 

ลว.16/02/59



18

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

58
จางพิมพนามบัตรธนาคาร 

จํานวน 3,300 ใบ
         12,870.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 12,870.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 12,870.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)243/2559 

ลว.16/02/59

59

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

(1).สาขาพัทยา (2).สาขาสี่แยก

บานแขก (3).สาขากระบี่

         42,158.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 42,158.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 42,158.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)244/2559 

ลว.16/02/59

60
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน 23 

รายการ
       186,661.50  - ตกลงราคา

บริษัท เอส แอนด เอส 

เจอเนอรัล จํากัด 

186,661.50

บริษัท เอส แอนด เอส 

เจอเนอรัล จํากัด 

186,661.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)245/2559 

ลว.16/02/59

61

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

 ประกันภัยรถยนต (ภาคสมัครใจ)

 และตอภาษี รถ Mobile Banking

 ของธนาคาร จํานวน 5 คัน

       164,432.23         164,432.23 ตกลงราคา

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

115,672.23

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

115,672.23

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)246/2559 

ลว.17/02/59



19

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

62
จางเปนผูดําเนินการจัดทํา

รายงานประจําป 2558
       980,000.00         980,000.00 พิเศษ

บริษัท ฟกเกอร เบรน 

จํากัด 980,000.00

บริษัท ฟกเกอร เบรน 

จํากัด 980,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)247/2559 

ลว.17/02/59

63

เชาบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นสี 

(A3) รุน MPC4503SP จํานวน 1 

เครื่อง ประจําฝายกํากับฯ

 5,350.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 5,350.00 บาท/

เดือน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 5,350.00 บาท/

เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายกํากับฯ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)248/2559 

ลว.17/02/59

64 จางทําตรายางประเภทตางๆ          13,166.35  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 

13,166.35

เรืองศิลปตรายาง 

13,166.35

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)249/2559 

ลว.17/02/59

65

 จางจัดทําเสื้อยืดโปโลสีสม 

สําหรับกีฬารัฐวิสาหกิจ ประจําป

2559

       155,235.60         155,235.60 ตกลงราคา
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด

 155,235.60

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด

 155,235.60

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทําเสื้อยืดโปโล

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)250/2559 

ลว.17/02/59



20

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

66

 จางบริการจัดหาพื้นที่งาน

มหกรรมการเงินพัทยา และ

มหกรรมการเงินหาดใหญ 

ประจําป 2559

    1,797,600.00      1,797,600.00 พิเศษ
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต

เต็ด จํากัด 1,527,960.00

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต

เต็ด จํากัด 1,527,960.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)251/2559 

ลว.17/02/59

67

 เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา 

สาขายอยเพียวเพลส รามคําแหง

 110

         27,285.00  - ตกลงราคา

บริษัท เพียวสัมมากร ดี

เวลลอปเมนท จํากัด 

27,285.00

บริษัท เพียวสัมมากร ดี

เวลลอปเมนท จํากัด 

27,285.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)252/2559 

ลว.17/02/59

68

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น (A3) ริโก 

รุน MP4002 จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําฝายบริหารความเสี่ยง

 5,671.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

5,671.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

5,671.00 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือก จาก

ฝายบริหารความเสี่ยง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)253/2559 

ลว.17/02/59

69

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น  ริโก

 รุน MP4002 จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําฝายบริหารความเสี่ยง

 0.35 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.35 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.35 บาท/แผน

ผานการคัดเลือก จาก

ฝายบริหารความเสี่ยง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)254/2559 

ลว.17/02/59



21

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

70

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น (A3) ริโก 

รุน MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยหนองบัวลําภู

 2,247.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,247.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,247.00 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือก จาก 

ประจําสาขายอย

หนองบัวลําภู

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)255/2559 

ลว.17/02/59

71

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น ริโก

 รุน MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง

 ประจําสาขายอยหนองบัวลําภู

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือก จาก 

ประจําสาขายอย

หนองบัวลําภู

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)256/2559 

ลว.17/02/59

72
ซื้อปอมยามหนาธนาคาร จํานวน

 1 หลังใหกับสาขาอางทอง
         55,789.80  - ตกลงราคา

บริษัท เดอะอินเตอร

เนชั่นแนล ซีคอรส จํากัด 

(สนญ.) 55,789.80

บริษัท เดอะอินเตอร

เนชั่นแนล ซีคอรส จํากัด 

(สนญ.) 55,789.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)257/2559 

ลว.17/02/59

73
ซื้อปลั๊กไฟรางคู 3 ขา 6 จุด 5 หลา

 2 สวิทซ
           9,630.00  - ตกลงราคา

หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย

 สนญ. 9,630.00

หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย

 สนญ. 9,630.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)258/2559 

ลว.18/02/59



22

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

74
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง สาขาสําโรง
         11,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด 

11,000.00

บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด 

11,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)259/2559 

ลว.18/02/59

75
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาสมุทรสาคร
         15,301.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 15,301.00

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 15,301.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)260/2559 

ลว.23/02/59

76
จางพิมพซองจดหมาย1.สาขา

เพชรบุรี 2.สาขาสมุทรสาคร
         28,890.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)261/2559 

ลว.23/02/59

77

สั่งซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงเตี้ย 

TEAM MID BACK CHAIR 

(GSTI2)จํานวน 4 ตัว เพื่อใชงาน

ที่สวนสารบรรณ ฝายบริหาร

สํานักงานและกิจการสาขา

         23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศไทย)

 จํากัด 23,540.00

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศไทย)

 จํากัด 23,540.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)262/2559 

ลว.23/02/59



23

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

78

สั่งซื้อ External Hard disk W-D 

MyBook Essential HD 

3TB,3.5''USB3.0External 

จํานวน 1 ตัว

           4,499.35  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 4,499.35

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 4,499.35

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)263/2559 

ลว.23/02/59

79

จัดทําเสื้อสีสม จํานวน 50 ตัว 

และเสื้อสีเขียว จํานวน 50 ตัว 

รวม100 ตัว (ชมรมกีฬาโบวลิ่ง)

         30,000.00  - ตกลงราคา
คุณ ลักษวงศ ภิรมยเรือง

ดล 30,000.00

คุณ ลักษวงศ ภิรมยเรือง

ดล 30,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)264/2559 

ลว.23/02/59

80
จัดซื้อเสื้อกีฬาชมรมเทนนิส 

จํานวน 27 ตัว
         13,500.00  - ตกลงราคา

คุณจารีย เกตุอรุณ 

13,500.00

คุณจารีย เกตุอรุณ 

13,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)265/2559 

ลว.23/02/59



24

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

81
ซื้อเสื้อโปโลมีปกพรอมปก จํานวน

 60 ตัว (ชมรมกีฬายิงปน)
         18,000.00  - ตกลงราคา

รานสปอรตชารม 

18,000.00

รานสปอรตชารม 

18,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)266/2559 

ลว.23/02/59

82

จางที่ปรึกษา โครงการ

ผลประโยชนพนักงานสําหรับป

2559-2561

       600,000.00         600,000.00 พิเศษ

บริษัท ดีลอยท ทูช 

โมธมัทสุ ไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากัด 

500,000.00

บริษัท ดีลอยท ทูช 

โมธมัทสุ ไชยยศ ที่

ปรึกษา จํากัด 

500,000.00

เปนผูที่มีความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)267/2559 

ลว.23/02/59

83

ซื้อเสื้อ Short Sleeve Golf Polo 

Shirt with Sublimation Printing 

จํานวน 20 ตัว (กีฬากอลฟ)

         11,898.40  - ตกลงราคา
Logonet (Thailand) 

Co.,Ltd 11,898.40

Logonet (Thailand) 

Co.,Ltd 11,898.40

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)268/2559 

ลว.23/02/59

84
จางพิมพ Roll Up อัตราดอกเบี้ย

เงินกูพิเศษไตรมาส 1 ป 2559
           1,909.95  - ตกลงราคา

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

1,909.95

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

1,909.95

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)269/2559 

ลว.23/02/59



25

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

85

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู สาขา เพชรบุรีตัด

ใหม

           8,025.00  - ตกลงราคา

บริษัท กูด เพลท 

คอนโทรล จํากัด 

8,025.00

บริษัท กูด เพลท 

คอนโทรล จํากัด 

8,025.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)270/2559 

ลว.24/02/59

86

 จางตัดเย็บเสื้อพิมพลาย ธอส. 

จํานวน 42 ตัว (ชมรมกีฬาเทเบิล

เทนนิส)

         12,600.00  - ตกลงราคา
คุณประยูรปติ คณานุรักษ

 12,600.00

คุณประยูรปติ คณานุรักษ

 12,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)271/2559 

ลว.24/02/59

87 ซื้อริบบอนสีพรอมฟลม          17,655.00  - ตกลงราคา

บริษัท ดาตาโปรดักส 

ทอปปง ฟอรม จํากัด 

17,655.00

บริษัท ดาตาโปรดักส 

ทอปปง ฟอรม จํากัด 

17,655.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)272/2559 

ลว.24/02/59

88

ซื้อเสื้อโปโลผา TC ตัดตอสีสมดํา

 พรอมปก 2 จุด จํานวน 40 ตัว 

(ชมรมกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร)

         12,000.00  - ตกลงราคา
ราน เนเชอรัล อารต 

12,000.00

ราน เนเชอรัล อารต 

12,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)273/2559 

ลว.24/02/59



26

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

89
ซื้อกระดาษเช็ดมือรุน L-FORD 

จํานวน 1,080 กลอง
    1,271,160.00      1,271,160.00 สอบราคา

บริษัท วินเนอร เปเปอร 

จํากัด 970,704.00

บริษัท วินเนอร เปเปอร 

จํากัด 970,704.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)274/2559 

ลว.24/02/59

90

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ "เปดสนามขาว

เศรษฐกิจ"

       500,000.00         500,000.00 พิเศษ
บริษัท สวางดี มีเดีย 

จํากัด 497,550.00

บริษัท สวางดี มีเดีย 

จํากัด 497,550.00

เปนบริษัทที่

ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)275/2559 

ลว.24/02/59

91
ซื้อปอมยามหนาธนาคาร จํานวน

 1 หลัง ใหกับสาขายอยสิงหบุรี
         52,000.00  - ตกลงราคา

บ.ซีแทค เดคคอเรชั่น 

กรุป จํากัด  52,000.00

บ.ซีแทค เดคคอเรชั่น 

กรุป จํากัด  52,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)276/2559 

ลว.24/02/59

92
จางบริการจัดเก็บเอกสารและ

บริการรับ-สงเอกสารของธนาคารฯ
    6,300,000.00      6,300,000.00 พิเศษ

บริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) 

6,300,000.00

บริษัท ทรัพยศรีไทย 

จํากัด (มหาชน) 

6,300,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)277/2559 

ลว.24/02/59



27

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

93

จัดซื้อประกันอุบัติเหตุ(คุมครอง

ภัยกอการราย)สําหรับพนักงาน

และพนักงานสัญญาจางที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 4

จังหวัดชายแดนภาคใต

       405,000.00         405,000.00 พิเศษ

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

405,000.00

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 

405,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)278/2559 

ลว.24/02/59

94

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการวิทยุ"รูออม

 รูลงทุน" ทางสถานี FM 90.5 

MHz.

       250,000.00         250,000.00 พิเศษ
บริษัท วรุณนันท มีเดีย 

จํากัด 239,252.00

บริษัท วรุณนันท มีเดีย 

จํากัด 239,252.00

เปนบริษัทที่

ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)279/2559 

ลว.24/02/59

95

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น (A3) รุน 

MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําฝายบริหาร NPA

 2,247.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด   

2,247.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด   

2,247.00 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 

ประจําฝายบริหาร NPA

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)280/2559 

ลว.24/02/59



28

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

96

 จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น 

(A3) รุน MP2501SP จํานวน 1 

เครื่อง ประจําฝายบริหาร NPA

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก 

ประจําฝายบริหาร NPA

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)281/2559 

ลว.24/02/59

97
จางพิมพแบบฟอรมใบแจง

เงินเดือน
         55,640.00  - ตกลงราคา

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นติ้ง จํากัด 

55,640.00

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นติ้ง จํากัด 

55,640.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)282/2559 

ลว.24/02/59

98
ซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร รหัส 

GR8-SB
         41,462.50  - ตกลงราคา

บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 41,462.50

บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 41,462.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)283/2559 

ลว.24/02/59

99

จางเหมาจัดทําปายบอกบริการ 

(EIB) พรอมติดตั้ง  ณ ธนาคารฯ 

สนญ.

         99,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็น

เตอร จํากัด 99,000.00

บริษัท โมบิล ไซน เซ็น

เตอร จํากัด 99,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)284/2559 

ลว.24/02/59



29

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

100 จางทําตรายางประเภทตางๆ            2,787.35  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 

2,787.35 บาท

เรืองศิลปตรายาง 

2,787.35 บาท

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)285/2559 

ลว.25/02/59

101

จางขนยายเครื่อง ATM จากชั้น 5

 อาคาร 2 เพื่อนําไปติดตั้งชั้น 19 

อาคาร 2

         16,050.00  - ตกลงราคา
หจก.มณีวัฒนา ลอจิ

สติกส 16,050.00

หจก.มณีวัฒนา ลอจิ

สติกส 16,050.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)286/2559 

ลว.25/02/59

102

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา

รอยเอ็ด สาขาอุบลราชธานี 

สาขายอยปลวกแดง

           6,202.69  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 6,202.69

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 6,202.69

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)287/2559 

ลว.25/02/59

103
ซื้อวัสดุ / อุปกรณ จํานวน 2 

รายการ
         23,005.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส แอนด เจอ

เนอรัล จํากัด 23,005.00

บริษัท เอส แอนด เจอ

เนอรัล จํากัด 23,005.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)288/2559 

ลว.26/02/59



30

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

104

เชาพรอมจางบริการเครื่อง           

 มัลติฟงกชั่น  "ริโก" ระยะเวลา 10

 วัน

 0.46 บาท/แผน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด คาขนสง 2,000 

บาท ,0.46 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด คาขนสง 2,000 

บาท ,0.46 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายตรวจสอบสาขา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)289/2559 

ลว.26/02/59

105
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน 5 

รายการ
         19,982.25  - ตกลงราคา

บริษัท สมารทแอคเซสซอ

รีส จํากัด 19,982.25

บริษัท สมารทแอคเซสซอ

รีส จํากัด 19,982.25

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)290/2559 

ลว.26/02/59

106  จางตัดชุดเครื่องแบบ G Boy.          17,450.00  - ตกลงราคา
คุณนิวัฒน มนตพิพัฒน 

17,450.00

คุณนิวัฒน มนตพิพัฒน 

17,450.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)291/2559 

ลว.26/02/59

107

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ 14 หลัก ยี่หอ CASIO 

รุน DR-240TM จํานวน 2 เครื่อง

           5,028.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

5,028.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

5,028.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)292/2559 

ลว.29/02/59



31

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

108
ซื้อเสื้อกีฬาชมรมจักรยานจํานวน

 37 ตัว
         22,200.00  - ตกลงราคา

รานทริปเปลเอส 

22,200.00

รานทริปเปลเอส 

22,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)293/2559 

ลว.29/02/59

109
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู พระราม2
         14,241.70  - ตกลงราคา

บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด 

14,241.70

บริษัท บั๊ค บี กอน จํากัด 

14,241.70

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)294/2559 

ลว.29/02/59

110
ซื้อบัตรพลาสติก สําหรับทําบัตร

รัฐวิสาหกิจ
         23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินเทค การด 

เทคโนโลยี จํากัด 

23,540.00

บริษัท อินเทค การด 

เทคโนโลยี จํากัด 

23,540.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)295/2559 

ลว.29/02/59

111
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอย

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3
           5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)296/2559 

ลว.29/02/59

112

จางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 16 อาคาร 2

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

    5,900,000.00      5,900,000.00 พิเศษ
บริษัท เซาทเทอรน ซิส

เท็ม จํากัด 5,850,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิส

เท็ม จํากัด 5,850,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)297/2559 

ลว.29/02/59



32

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

113

จางจัดโครงการมหกรรมการเงิน

พัทยา หาดใหญ ประจําป2559 

และมหกรรมบานและคอนโด 

ครั้งที่34

    2,375,000.00      2,375,000.00 พิเศษ

บริษัท มันส อีเวนท ออร

กาไนซเซอร จํากัด 

2,375,000.00

บริษัท มันส อีเวนท ออร

กาไนซเซอร จํากัด 

2,375,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)297/2559 

ลว.29/02/59

นายกสามคมธุรกิจบาน

จัดสรร 182,970.00

นายกสามคมธุรกิจบาน

จัดสรร 182,970.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)299/2559 

ลว.29/02/59

นายกสมาคม

อสังหาริมทรัพยไทย 

181,900.00

นายกสมาคม

อสังหาริมทรัพยไทย 

181,900.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)300/2559 

ลว.29/02/59

115
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธอัตรา

ดอกเบี้ยกูพิเศษไตรมาส 1 ป2559
       217,000.00 216,434.25 พิเศษ

บริษัท ฟลูพอยท จํากัด 

213,144.00

บริษัท ฟลูพอยท จํากัด 

213,144.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)301/2559 

ลว.29/02/59

จางบริการจัดหาพื้นที่งาน

มหกรรมบานและคอนโด ครั้งที่ 

34 (โซน NPA,โซน สินเชื่อ)

       355,240.00         355,240.00 พิเศษ114



33

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 กุมภาพันธ - 29 กุมภาพันธ 2559

116

 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น ริโก รุน 

MP2501SPจํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยเกาะสมุย

 2,247.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,247.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,247.00 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยเกาะสมุย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)302/2559 

ลว.29/02/59

117

 จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น ริโก

 รุน MP2501SPจํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยเกาะสมุย

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
 บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

 บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยเกาะสมุย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)303/2559 

ลว.29/02/59
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