
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1
จางพิมพโปสเตอร และแผนปลิว
ประชาสัมพันธการประมูลขาย
ทรัพยสินธนาคารฯคร้ังท่ี3ป2559

18,939.00            - ตกลงราคา รานปรวาณิช 18,939.00 รานปรวาณิช 18,939.00
เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2149/2559 
ลว.4/10/2559

2
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย
ธุรกรรมการเงิน

23,540.00            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
23,540.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
23,540.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2150/2559 
ลว.4/10/2559

3
จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น
จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
จันทบุรี

5,090.00              - ตกลงราคา
บริษัท เอ็น เอ็น อิเล็คท
ริค จันทบุรี จํากัด 
5,090.00

บริษัท เอ็น เอ็น อิเล็คท
ริค จันทบุรี จํากัด 
5,090.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2154/2559 
ลว.4/10/2559

4

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขายอยบานบึง 2.สาขาชลบุรี 
3.สาขายอยศาลายาพุทธมณฑล
สาย4

64,272.55            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
64,272.55

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
64,272.55

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพสารสําคัญทาง
การเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2155/2559 
ลว.4/10/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

5
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
สําโรง

195,000.00         195,000.00         ตกลงราคา
บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ 
โปรดักส จํากัด 
195,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ 
โปรดักส จํากัด 
195,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2157/2559 
ลว.5/10/2559

6
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก MP201PF จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําเคานเตอรการเงินอัมพวา

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด  
57,780.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาอัมพวา

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2161/2559 
ลว.5/10/2559

7

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก MP201PF จํานวน
 1 เคร่ืองประจําเคานเตอร
การเงินอัมพวา

0.37                      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาอัมพวา

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2162/2559 
ลว.5/10/2559

8
จางผลิตนํ้าดื่มชนิดขวด ขนาด 
250 มล. ตราธนาคารอาคาร
สงเคราะห

491,265.00         491,265.00         สอบราคา
บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 491,265.00

บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 491,265.00

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2163/2559 
ลว.5/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

9
จางจัดทําของท่ีระลึกเปนแฟลช
ไดรฟ สําหรับงาน Outsource 
Day

38,520.00            - ตกลงราคา
บริษัท พรีเมี่ยม เพอรเฟค
 จํากัด 38,520.00

บริษัท พรีเมี่ยม เพอรเฟค
 จํากัด 38,520.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2164/2559 
ลว.6/10/2559

10

จางจัดพิมพคูมือแนวทางปฏิบัติ
สําหรับผูใหบริการจากภายนอก
ของธนาคารอาคารสงเคราะห 
สําหรับงาน Outsource Day

27,204.75            - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
27,204.75

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
27,204.75

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2165/2559 
ลว.6/10/2559

11

จัดซื้อโทรทัศน LED ยี่หอโซน่ีรุน 
KDL-42W800B ขนาด42น้ิว 
พรอมขายึดผนังทีวี และติดตั้ง 
จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
อางทอง

28,000.00            - ตกลงราคา
บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย
อางทอง(1991) จํากัด 
28,000.00

บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย
อางทอง(1991) จํากัด 
28,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2166/2559 
ลว.6/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

12
จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 
จํานวน 1 ตัว

4,100.00              - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 4,100.00

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 4,100.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2167/2559 
ลว.6/10/2559

13
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาเมกา
 บางนา

4,708.00              - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
4,708.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
4,708.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2174/2559 
ลว.7/10/2559

14

จางเปล่ียนคอมเพรสเซอร
เคร่ืองปรับอากาศ No.2 หอง
ดนตรีสากล ชั้น1 อาคาร2 
ธนาคารฯ

17,408.90            - ตกลงราคา
หจก.โกร กรุป เอ็นจิ
เนียร่ิง 17,408.90

หจก.โกร กรุป เอ็นจิ
เนียร่ิง 17,408.90

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2175/2559 
ลว.7/10/2559

15
จัดซื้อเกาอ้ีอเนกประสงค จํานวน
 8 ตัวและโตะ+เกาอ้ีขาว จํานวน
 1 ตัวรวมเปน 9 ตัว

9,350.03              - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 9,350.03

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 9,350.03

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2176/2559 
ลว.7/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

16
ซื้อถวยกาแฟพรอมจานรอง แพ็ค
คูบรรจุกลองกระดาษสา(รหัส 
SA022)

129,951.50         129,951.50         ตกลงราคา
บริษัท อินทราเซรามิค 
จํากัด 129,951.50

บริษัท อินทราเซรามิค 
จํากัด 129,951.50

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2177/2559 
ลว.4/10/2559

17
จัดซื้อตูรางเล่ือน จํานวน 1 ตูเพ่ือ
ใชงานสาขาราชบุรี(สังกัดฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค)

88,000.00            - ตกลงราคา
บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
88,000.00

บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
88,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2178/2559 
ลว.10/10/2559

18
จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย 
เวชภัณฑ วัสดุส้ินเปลือง และยา
รักษาโรค

61,810.37            - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ดี.(2103) 
จํากัด 61,810.37

บริษัท เอ็ม.ดี.(2103) 
จํากัด 61,810.37

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2180/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

19

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MPC306ZSPF จํานวน 1 
เคร่ืองประจําสาขายอยศาลายา 
พุทธมณฑลสาย4

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2181/2559 
ลว.10/10/2559

20

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MPC306ZSPF
 จํานวน 1 เคร่ืองประจําสาขา
ยอยศาลายา พุทธมณฑลสาย4

0.37                      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2182/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

21

จัดทําชุดกีฬาสําหรับผูเขารวม
โครงการ จํานวน 160 ชุด ชุดผู
ฝกสอน เจาหนาท่ีและทีมงาน 
จํานวน 30 ชุด พรอมพิมพโลโก

63,000.00            - ตกลงราคา
บริษัท แกรนดสปอรต 
กรุป จํากัด 63,000.00

บริษัท แกรนดสปอรต 
กรุป จํากัด 63,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2183/2559 
ลว.10/10/2559

22 จัดทําปาย Banner จํานวน 1 ผืน 642.00                 - ตกลงราคา
บริษัท โคโค แอดเวอรไท
ซิ่ง จํากัด 642.00

บริษัท โคโค แอดเวอรไท
ซิ่ง จํากัด 642.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2184/2559 
ลว.10/10/2559

23
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ 
Double A

44,405.00            - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 44,405.00

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2185/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

24

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP2501SP จํานวน 2 
เคร่ือง ประจําสาขาถนนมิตรภาพ
 ขอนแกน

161,784.00         161,784.00         ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
161,784.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
161,784.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาขอนแกน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2186/2559 
ลว.10/10/2559

25

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP2501SP 
จํานวน 2 เคร่ือง ประจําสาขา
ถนนมิตรภาพ ขอนแกน

0.37                      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาขอนแกน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2187/2559 
ลว.10/10/2559

26

จางทําปายบอกทาง เพ่ือ
ประชาสัมพันธศูนยใหบริการ
ทางการเงินและสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู
อาศัยใหมของธนาคาร

41,944.00            - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
41,944.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
41,944.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2188/2559 
ลว.10/10/2559

27
จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและ
ครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาชัยภูมิ
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

68,760.00            - ตกลงราคา
บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่ง
มอลล จํากัด 68,760.00

บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่ง
มอลล จํากัด 68,760.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2189/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

28

จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร ยี่หอ 
Brother MFC-L2740DW จํานวน
 1 เคร่ือง เพ่ือใชงานสาขาสงขลา
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

12,800.00            - ตกลงราคา
หจก.บี.พี.ไอที โซลูชั่น 
12,800.00

หจก.บี.พี.ไอที โซลูชั่น 
12,800.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2191/2559 
ลว.10/10/2559

29

จัดซื้อโทรทัศน LED ยี่หอ LG รุน
43UH650T จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือ
ใชงานสาขาสงขลา(สังกัดฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค)

23,990.00            - ตกลงราคา
หจก.โชคชัยสงขลาการ
ไฟฟา 23,990.00

หจก.โชคชัยสงขลาการ
ไฟฟา 23,990.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2192/2559 
ลว.10/10/2559

30

จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ 
OLYMPUS E-PL8 17-42MM 
จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
สงขลา(สังกัดฝายบริหารหน้ี
ภูมิภาค)

24,990.00            - ตกลงราคา
บริษัท บ๊ิก คาเมรา คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 24,990.00

บริษัท บ๊ิก คาเมรา คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 24,990.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2193/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

31

จัดซื้อบอรดประชาสัมพันธ 
จํานวน 1 บอรด เพ่ือใชงานสาขา
สงขลา (สังกัดฝายบริหารหน้ี
ภูมิภาค)

5,000.00              - ตกลงราคา
คุณสมพงศ คําภิธรรม 
5,000.00

คุณสมพงศ คําภิธรรม 
5,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2149/2559 
ลว.10/10/2559

32
จางพิมพซองใสโฉนด สวน
หลักทรัพย(แถบสีนํ้าตาล)

96,300.00            - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 96,300.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2195/2559 
ลว.10/10/2559

33 จางทําตรายางประเภทตางๆ 5,719.15              - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
5,719.15

เรืองศิลปตรายาง 
5,719.15

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2196/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

34
จางงานแกไขนํ้าร่ัวซึมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาฉะเชิงเทรา

500,000.00         195,000.00         ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 195,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 195,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2198/2559 
ลว.10/10/2559

35

จางออกแบบงานปรับปรุงและ
ตกแตงภายใน ธนาคารอารคา
รสงเคราะห สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซาปนเกลา

100,000.00          - ตกลงราคา
บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 100,000.00

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 100,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2199/2559 
ลว.10/10/2559

36
ซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 5 ตัว 
เพ่ือใชงานสาขากําแพงเพชร 
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

37,950.00            - ตกลงราคา
ราน อลังการ เฟอรนิเจอร
 37,950.00

ราน อลังการ เฟอรนิเจอร
 37,950.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2200/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

37
ซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ 
KOBRA รุน300.1 S4 จํานวน 1 
เคร่ืองใหกับฝายตรวจสอบสาขา

30,000.00            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 30,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 30,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2201/2559 
ลว.10/10/2559

38 จางพิมพนามบัตร 3,900.00              - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
3,900.00

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
3,900.00

เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2202/2559 
ลว.10/10/2559

39
 ส่ังจางพิมพแบบฟอรม
ใบเสร็จรับเงินออนไลน
คาธรรมเนียม(ขามเขต)

69,550.00            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
69,550.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2203/2559 
ลว.10/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

40
จางจัดทําส่ือ Digita Media งาน
ประมูลขายทรัพยสินธนาคาร
คร้ังท่ี 3 ป 2559

42,800.00            - ตกลงราคา
บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด
 42,800.00

บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด
 42,800.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2204/2559 
ลว.11/10/2559

41
จางจัดทําแผน CD คูมือประมูล
ขายบานมือสองของธนาคาร
อาคารสงเคราะห คร้ังท่ี3 ป 2559

10,058.00            - ตกลงราคา
บริษัท วี พลัส กรุป (ไทย
แลนด) จํากัด 10,058.00

บริษัท วี พลัส กรุป (ไทย
แลนด) จํากัด 10,058.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2205/2559 
ลว.11/10/2559

42
ซื้อตูรางเล่ือน จํานวน 1 ตู เพ่ือใช
งานสาขากาญจนบุรี (สังกัดฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค)

96,000.00            - ตกลงราคา
บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
96,000.00

บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
96,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2206/2559 
ลว.11/10/2559

43

ซื้อตูนํ้าดื่ม CLARTE SW333HC
 จํานวน 1 ตู เพ่ือใชงานสาขา
กาญจนบุรี (สังกัดฝายบริหารหน้ี
ภูมิภาค

7,390.00              - ตกลงราคา
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
7,390.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
7,390.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2207/2559 
ลว.11/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

44
ซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
เพ่ือใชงานสาขากาญจนบุรี 
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

11,500.00            - ตกลงราคา
รานศิริพรเฟอรนิเจอร 
11,500.00

รานศิริพรเฟอรนิเจอร 
11,500.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2208/2559 
ลว.11/10/2559

45
ซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 14 ตัว
 เพ่ือใชงานสาขาระยอง (สังกัด
ฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

87,900.00            - ตกลงราคา
ราน นครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 87,900.00

ราน นครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 87,900.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2209/2559 
ลว.11/10/2559

46
จางพิมพเช็คกระแสรายวันชนิด 
20 ฉบับ สาขาระยอง

217.64                 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 217.64

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 217.64

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2210/2559 
ลว.11/10/2559

47
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สํานักงานใหญ(สวนจัดการพัสดุฯ)

40,125.00            - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟนโนลา
 จํากัด 40,125.00

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟนโนลา
 จํากัด 40,125.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2211/2559 
ลว.12/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

48
จัดซื้อพรอมติดตั้งลิฟทสําหรับ
เคร่ือง Projector เพ่ือใชงานท่ี
หองประชุมชั้น10อาคาร1

49,755.00            - ตกลงราคา
บริษัท ออดิโอ เอ็นจิ
เนียร่ิง เซอรวิส จํากัด 
49,755.00

บริษัท ออดิโอ เอ็นจิ
เนียร่ิง เซอรวิส จํากัด 
49,755.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2212/2559 
ลว.12/10/2559

49 ซื้อถุงขยะสีดํา 56,389.00            - ตกลงราคา
บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 56,389.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 56,389.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2220/2559 
ลว.12/10/2559

50
ซื้อนํ้ายาลางจานไลปอนเอฟ 800
 มล.จํานวน 100 ขวด

4,000.00              - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 
4,000.00

องคการคา สกสค. 
4,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2221/2559 
ลว.12/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

51
จางพิมพหนังสือคูมือการประมูล
ขายบานมือสอง คร้ังท่ี3 ป 2559

400,000.00         235,400.00         พิเศษ
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 235,000.00

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 235,000.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2222/2559 
ลว.12/10/2559

52
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MPC306ZSPF จํานวน 1
เคร่ือง ประจําสาขายอยฉลอง

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยฉลอง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2223/2559
ลว.12/10/2559

53

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MPC306ZSPF
 จํานวน 1เคร่ือง ประจําสาขา
ยอยฉลอง

0.37                      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยฉลอง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2224/2559
ลว.12/10/2559

54
ซื้อแปนกดบัตรคิวสําหรับเรียก
ลูกคา จํานวน 2 เคร่ืองใหกับ
สาขาเพียวเพลสรามคําแหง 110

9,630.00              - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 9,630.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 9,630.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2225/2559
ลว.12/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

55
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner รุน
 TN-2280 จํานวน 50 กลองเพ่ือ
เก็บเขาสต็อก

93,625.00            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส
 จํากัด 93,625.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส
 จํากัด 93,625.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2226/2559
ลว.12/10/2559

56
จางยายเคร่ืองปรับอากาศพรอม
ติดตั้งหองประชุมฝายทรัพยากร
บุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

51,006.90            - ตกลงราคา
บริษัท ส.ผสาร การชาง 
จํากัด 51,006.90

บริษัท ส.ผสาร การชาง 
จํากัด 51,006.90

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2227/2559 
ลว.13/10/2559

57

 เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ริโก รุน MP201SPF จํานวน 1 
เคร่ืองประจําสาขายอยเซ็นทรัล
เฟสติวัลหาดใหญ

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเซ็นทรัลเฟส
ติวัล หาดใหญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2228/2559 
ลว.13/10/2559

58

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP201SPF 
จํานวน 1 เคร่ืองประจําสาขายอย
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ

0.37                      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยเซ็นทรัลเฟส
ติวัล หาดใหญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2229/2559 
ลว.13/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

59

ซื้อโทรทัศน LED ยี่หอ LG ขนาด
 42 น้ิว รุน LA690T จํานวน1
เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
ประจวบคีรีขันธ (สังกัดฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค)

27,990.00            - ตกลงราคา
หจก.สหประจวบการ
ไฟฟา 27,990.00

หจก.สหประจวบการ
ไฟฟา 27,990.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2230/2559 
ลว.13/10/2559

60

จัดซื้อตูนํ้าดื่ม ยี่หอ SHARP 
SB-210S จํานวน 1 เคร่ือง เพ่ือ
ใชงานสาขาประจวบคีรีขันธ 
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

5,190.00              - ตกลงราคา
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
5,190.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
5,190.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2231/2559 
ลว.13/10/2559

61

จัดซื้อเกาอ้ีสําหรับลูกคา รุน 
DRAGON จํานวน 6 ตัว เพ่ือใช
งานสาขาประจวบคีรีขันธ (สังกัด
ฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

27,000.00            - ตกลงราคา รานไทยสงวน 27,000.00 รานไทยสงวน 27,000.00
คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2232/2559 
ลว.13/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

62
จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 7 
ตัว เพ่ือใชงานสาขาเชียงใหม 
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

31,640.00            - ตกลงราคา
บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด
 31,640.00

บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด
 31,640.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2233/2559 
ลว.13/10/2559

63
จางจัดทําถวยกระดาษ หู ขนาด 
6 ออนซ (ทําใหคนไทยมีบาน)

44,940.00            - ตกลงราคา
บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจ
จิ้ง จํากัด 44,940.00

บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจ
จิ้ง จํากัด 44,940.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2234/2559 
ลว.13/10/2559

64
จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 
ตัว เพ่ือใชงานสาขาภูเก็ต (สังกัด
ฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

12,840.00            - ตกลงราคา
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 
12,840.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 
12,840.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2235/2559 
ลว.13/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

65
จัดซื้อเกาอ้ีสําหรับลูกคา จพนวน
 6 ตัว เพ่ือใชงานสาขาบานฉาง 
(สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

32,035.80            - ตกลงราคา
ราน นครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 32,035.80

ราน นครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 32,035.80

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2240/2559 
ลว.13/10/2559

66

จัดซื้อตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น ยี่หอ 
SHARP SB-29S จํานวน 1 ตู 
เพ่ือใชงานสาขาสระบุรี (สังกัด
ฝายบริหารหน้ีภูมิภาค)

4,990.00              - ตกลงราคา
หจก.วิชัยการไฟฟา
สระบุรี 4,990.00

หจก.วิชัยการไฟฟา
สระบุรี 4,990.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2241/2559 
ลว.13/10/2559

67

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน และเกาอ้ี
สําหรับลูกคา เพ่ือใชงานสาขา
สระบุรี (สังกัดฝายบริหารหน้ี
ภูมิภาค)

21,000.00            - ตกลงราคา
รานแตนํ่าไถ 2001 
21,000.00

รานแตนํ่าไถ 2001 
21,000.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2242/2559 
ลว.13/10/2559

68
จางปรับปรุงสีเคร่ือง ATM ณ ท่ี
ทําการสาขา จํานวน 4 แหง

56,175.00            - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
56,175.00

บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
56,175.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2243/2559 
ลว.14/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

69
 จางผลิตนํ้าดื่มชนิดขวด ขนาด 
350 มล. ตราธราคารอาคาร
สงเคราะห

500,000.00         462,240.00         พิเศษ
บริษัท นํ้าดื่มซอฟท 
จํากัด 462,240.00

บริษัท นํ้าดื่มซอฟท 
จํากัด 462,240.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2249/2559 
ลว.17/10/2559

1. บ.ที.เค.วายลีสซิ่ง 
25,210,000
 2.บ.ไทย เพรสทิจ เรนท 
เอ คาร 25,598,772
3. บ.กรุงไทยคารเรนท 
แอนด ลีส  25,611,948
4. บ.อาคเนยแคปปตอล 
 26,293,366.80

71 ซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 95,662.80            - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 
95,662.80

องคการคา สกสค. 
95,662.80

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2252/2559 
ลว.18/10/2559

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2251/2559 

ลว.17/10/2560
70 เชารถยนต 61 คัน 27,230,400.00    27,230,400.00    ประกวดราคา

บริษัท ที เค วาย ลีสซิ่ง 
จํากัด 25,188,120.00

เปนผูชนะการประกวด
ราคา



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

72

ซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง เคร่ือง
บันทึกเสียง Sony รุน 
ICD-UX560F จํานวน 1 เคร่ือง
ใหกับสวนบัญชีและคาใชจาย
ทรัพยสิน ฝายบริหาร NPA

3,852.00              - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,852.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 3,852.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2253/2559 
ลว.18/10/2559

73 จางพิมพนามบัตร 8,970.00              - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
8,970.00

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
8,970.00

เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2254/2559 
ลว.18/10/2559

1. บ.เมกา คลูฯ  621,712.80

2. บ.ปยะสวัสดิ์ฯ 626,427.86

3.หจก.โกร กรุปฯ480,000.00

74
จางเหมาบริการดูแลรักษา
เคร่ืองปรับอากาศของฝายสาขา 630,000.00         630,000.00         

หจก.โกร กรุป เอ็นจิ เปนผูผานคุณสมบัติ 
สอบราคา

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2255/2559 



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

4. บ.ทีเอ็นเอฯ 444,906 (ไม
ผานคุณสมบัติ)

5. บ.ส.ผสารการชาง 496,694

6. หจก.วสุ กรุป 630,385.15 
(ไมผานคุณสมบัต)ิ

1. บ. ส.ผสารการชาง 
550,000.00
2. บ.เมกา คลูฯ  581,652

3. บ.ปยะสวัสดิ์ฯ 642,688.92

4.บ.ทีเอ็นเอ 447,024.60   
(ไมผานคุณสมบัต)ิ

4. หจก..วสุกรุป 587,034.10 
(ไมผานคุณสมบัต)ิ

74 เคร่ืองปรับอากาศของฝายสาขา 
กทม.และปริมณฑล 1

630,000.00         630,000.00         
หจก.โกร กรุป เอ็นจิ
เนียร่ิง  480,000.00

เปนผูผานคุณสมบัติ 
และเสนอราคาต่ําสุด

เปนผูผานคุณสมบัติ 
และเสนอราคาต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2256/2559 
ลว.18/10/2559

สอบราคา

สอบราคา

จพ.(สจท.)2255/2559 
ลว.18/10/2559

บริษัท ส.ผสารการชาง 
จํากัด 550,000.00

75
จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศของฝายสาขา
กทม.และปริมณฑล 2

654,100.00         654,100.00         



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

76 จางตัดชุดเคร่ืองแบบปกติขาว 3,263.50              - ตกลงราคา
บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4
 จํากัด 3,263.50

บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4
 จํากัด 3,263.50

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2275/2559 
ลว.20/10/2559

77 จางทําตรายางประเภทตางๆ 11,604.15            - ตกลงราคา
เรืองศิลปจรายาง 
11,604.15

เรืองศิลปจรายาง 
11,604.15

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2276/2559 
ลว.20/10/2559

78

จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน และเกาอ้ี
สําหรับรับลูกคา เพ่ือใชงาน
สาขานครปฐม (สังกัดฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค)

84,102.00            - ตกลงราคา
บริษัท บัวหลวง
เฟอรนิเจอร จํากัด 
84,102.00

บริษัท บัวหลวง
เฟอรนิเจอร จํากัด 
84,102.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2277/2559 
ลว.20/10/2559

79
ซื้อเกาอ้ีและโตะพับอเนกประสงค
 รวมท้ังหมด 10 ตัว ของฝาย
สาขากทม. และปริมณฑล2

8,420.00              - ตกลงราคา
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
8,420.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
8,420.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2279/2559 
ลว.21/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

80 ซื้อธงชาติ และธงสัญลักษณ 43,500.00            - ตกลงราคา ราน สมใจ 43,500.00 ราน สมใจ 43,500.00
คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2284/2559 
ลว.21/10/2559

81
ซื้อแปนกดบัตรคิวสําหรับเรียก
ลูกคา จํานวน 1 เคร่ือง ใหกับ
สาขาวงศืสวาง ทาวน เซ็นเตอร

4,815.00              - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 4,815.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 4,815.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2285/2559 
ลว.25/10/2559

82

จัดซื้อตูรางเล่ือนระบบมือผลัก 
(ฐานรางลอย) พรอมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด ตามรูปแบบเพ่ือใช
งานท่ีสาขาสุขสวัสดิ์

41,195.00            - ตกลงราคา
บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
41,195.00

บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
41,195.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2292/2559 
ลว.25/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

83

จางบริการบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน
ฝงฝากระจายลม 4 ทิศทาง 
(Cassette Type) อาคาร 1 และ
อาคาร 2 ธนาคารฯสํานักงานใหญ

149,800.00         149,800.00         ตกลงราคา
บริษัท เคนกิ เทค จํากัด 
149,800.00

บริษัท เคนกิ เทค จํากัด 
149,800.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2295/2559 
ลว.25/10/2559

84
จางจัดทําเข็มกลัดธนาคาร
อาคารสงเคราะห(เพ่ือใชติดบน
บรรจุภัณฑท่ีใสผาไหม)

62,381.00            - ตกลงราคา
บริษัท คิวตี้ เลเซอร 
โปรดัคท จํากัด 
62,381.00

บริษัท คิวตี้ เลเซอร 
โปรดัคท จํากัด 
62,381.01

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2296/2559 
ลว.25/10/2559

85
จางร้ือถอน ขนยายเคร่ือง ATM 
ออกจากสาขาเพียวเพลส 
รามคําแหง 110

10,700.00            - ตกลงราคา
หจก.มณีวัฒนา ลอจิ
สติกศ 10,700.00

หจก.มณีวัฒนา ลอจิ
สติกศ 10,700.00

เปนผูท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2297/2559 
ลว.26/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

86
จางบํารุงรักษาเปล่ียนแปลงสาร
กรองเคร่ืองผลิตนํ้าดื่ม ธนาคารฯ
 สํานักงานใหญ

13,717.40            - ตกลงราคา
บริษัท คงคูลวอเตอร
จํากัด 13,717.40

บริษัท คงคูลวอเตอร
จํากัด 13,717.40

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2298/2559 
ลว.26/10/2559

87

จางพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิต
รายป 2559 และรายเดือน ป 
2560และหนังสือแจงการ
เปล่ียนแปลงขอเท็จจริงท่ีบางชี้
ถึงตัวลูกคารายเดือน

1,404,000.00      1,404,000.00      พิเศษ
บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
1,404,000.00

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
1,404,000.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2299/2559 
ลว.26/10/2559

88
 จางเปล่ียนสายเมนมอเตอร 
C00ling Torer No.3 อาคาร 1 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

96,300.00            - ตกลงราคา

บริษัท ยาสุ มอเตอร 
เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
96,300.00

บริษัท ยาสุ มอเตอร 
เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 
(สํานักงานใหญ) 
96,300.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2301/2559 
ลว.26/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

89

จางจัดทําของชํารวยประเภท
กระเปาสําหรับลูกคาซื้อทรัพย
งานประมูลขายทรัพยสินของ
ธนาคาร

297,192.50         297,192.50         พิเศษ
บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 297,192.50

บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 297,192.50

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2302/2559 
ลว.26/10/2559

90
จางจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 
Re-Finance สินเชื่อแฟลต

46,037.82            - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
46,037.82

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
46,037.82

เปนบริษัทท่ี
ดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2303/2559 
ลว.26/10/2559

91

ส่ังซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู 
และตูเซฟนิรภัย จํานวน 2 ตู รวม
 7 ตู ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา

79,431.45            - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 79,431.45

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ
 จํากัด 79,431.45

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2304/2559 
ลว.26/10/2559

92

จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเวลา ยี่หอ 
AMANO รุน EX-3500N จํานวน 
1 เคร่ือง ใหกับสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

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

I-Time SUPPLY  
SERVICE 16,264.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2307/2559 
ลว.27/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

93
ซื้อปากกาและกระดาษบันทึก
แรงดันระบบดับเพลิงประจํา
ธนาคารฯสํานักงานใหญ อาคาร 2

5,992.00              - ตกลงราคา
บริษัท ไตรภาค เซอรวิส 
แอนด แมนทาแนนซ 
จํากัด 5,992.00

บริษัท ไตรภาค เซอรวิส 
แอนด แมนทาแนนซ 
จํากัด 5,992.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2308/2559 
ลว.27/10/2559

94
ส่ังจางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขายอยถลาง

1,539.73              - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
1,539.73

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
1,539.73

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2309/2559 
ลว.27/10/2559

95

จางออกแบบงานปรับปรุงและ
ตกแตงภายใน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ขอนแกน

145,648.40         145,648.40         ตกลงราคา
บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 145,000.00

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 145,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2311/2559 
ลว.28/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

96

จางควบคุมงานกอสราง
โครงการปรับปรุงและตกแตง
ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สาขาอางทอง (แหงใหม)

100,000.00          - ตกลงราคา
บริษัท สตาร ซีวิลล จํากัด
 100,000.00

บริษัท สตาร ซีวิลล จํากัด
 100,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2312/2559 
ลว.28/10/2559

97
จางพิมพซองจดหมาย 1.สาขา
ตรัง 2.สาขานครปฐม

18,190.00            - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 18,190.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 18,190.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2313/2559 
ลว.28/10/2559

98

จางพิมพตราสารทางการเงิน1.
สาขายอยพนัสนิคม2.สาขายอย
พังงา3.สาขายอยปานโปง4.
สาขาสวนอุตสาหกรรม สหพัฒน
แหลมฉบัง

26,471.80            - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
26,471.80

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
26,471.80

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2314/2559 
ลว.28/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

99

จางจัดทําส่ือโปสเตอรโฆษณา 
เพ่ือประชาสัมพันธมาตรการจูง
ใจผูซื้อทรัพยธนาคาร โดยปลอด
อัตราดอกเบ้ียระยะเวลา 2 ป

17,120.00            - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 17,120.00

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 17,120.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2315/2559 
ลว.28/10/2559

100
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
ฝายพิธีการสินเชื่อ

176,550.00         176,550.00         ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
176,550.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
176,550.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2316/2559 
ลว.31/10/2559

101
จางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขานครปฐม

194,000.00         194,000.00         ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 194,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 194,000.00

เปนบริษัทท่ีมี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2322/2559 
ลว.31/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

102
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา
ศรีราชา (งานบริหารหน้ี)

32,100.00            - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 32,100.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทท่ีมีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2323/2559 
ลว.31/10/2559

103
จัดซื้อเคร่ืองตีเบอร 4 หลัก 
จํานวน 1 เคร่ือง ของฝาย
ประเมินราคาหลักทรัพย

590.00                 - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 590.00

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 590.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2324/2559 
ลว.31/10/2559

104

ส่ังซื้อเคร่ืองคํานวณเลขแบบไมมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 
CASIO รุน DJ-240D PLUS 8
เคร่ือง ใหกับฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 สวนบริหารท่ัวไป

4,640.00              - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
4,640.00

บริษัท นามทอง จํากัด 
4,640.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2325/2559 
ลว.31/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

105

ส่ังซื้อเคร่ืองคํานวณเลขแบบไมมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 
CASIO รุน DJ-240D PLUS 
จํานวน 6 เคร่ือง ใหกับฝาย
ประเมินราคาหลักทรัพย

3,480.00              - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
3,480.00

บริษัท นามทอง จํากัด 
3,480.00

คุณสมบัติตรงตามท่ี
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2326/2559 
ลว.31/10/2559

106
ส่ังซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80
 แกรม ยี่หอ Double A

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

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 177,620.00

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2327/2559 
ลว.31/10/2559

107
จางพิมพนามบัตร จํานวน 1,600
 ใบ

6,240.00              - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
6,240.00

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
6,240.00

เปนผูท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2329/2559 
ลว.31/10/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 
วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

1. บ. ไดโน อิเล็คทริคฯ 
307,753.40
2.หจก.เอบีซีฯ 399,974.03
3.บ.แสงมิตรฯ 311,126.04

4.หจก.เค.ที.เทค 348,820.00

5.บ.ทริปเปล อีฯ 443,250.00

6.บ.นิวศิริฯ 333,915.00

7. บ.เคเค เอ็มฯ 433,400.00

8. บ.ไทยสวัสดิ์ฯ 352,000.00

บริษัท ไดโน อิเล็คทริค 
จํากัด 307,753.40

เปนผูผานคุณสมบัติ 
และเสนอราคาต่ําสุด

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)2330/2559 
ลว.31/10/2559

สอบราคา108
จัดซื้อไฟฉุกเฉินพรอมติดตั้ง 
จํานวน 197 ชุด ประจําธนาคารฯ
 สํานักงานใหญ

462,000.00         462,000.00         


