
1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

1

ซื �อผ้าหมกึริบบอน รุ่น EX 3000N (สีดํา) สําหรับ

เครื!องบนัทกึเวลา จํานวน 100 ตลบั
          113,420.00        113,420.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั

 113,420.00

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 

113,420.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1130/2559  

ลว.4/7/59

2

จ้างทาสีภายนอกและภายในอาคาร,ซ่อมแซม

ซิลิโคนพร้อมทําความสะอาดกระจก ของธนาคารฯ

 สาขาพระราม 2

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ภคนิน จํากดั 

197,000.00

บริษัท ภคนิน จํากดั 

197,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1131/2559  

ลว.4/7/59

3 จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่สมดุคู่ฝาก             37,450.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไอเดียคอส จํากดั 

37,450.00

บริษัท ไอเดียคอส จํากดั 

37,450.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1132/2559  

ลว.4/7/59

4

จ้างทํากระเป๋าอเนกประสงค์ "โครงการส่งเสริม

วินยัการเงินในชุมชนฯ" ( ปีที! 2)
          200,000.00        192,000.00 ตกลงราคา

บริษัท สยามยนูิคโปรดกัส์ 

จํากดั 192,000.00

บริษัท สยามยนูิคโปรดกัส์ 

จํากดั 192,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1133/2559  

ลว.4/7/59

5

ซื �อเครื!องคํานวณเลขแบบไม่มีกระดาษ 14 หลกั 

และเครื!องคํานวณเลขไฟฟ้าแบบมีจอภาพและ

กระดาษ 14 หลกั

            11,214.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากดั 

11,214.00

บริษัท นามทอง จํากดั 

11,214.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1134/2559  

ลว.4/7/59

6 ซื �อวสัดขุองใช้สิ �นเปลือง               8,550.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค.

8,550.00
องค์การค้าของสกสค.8,550.00 คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1135/2559  

ลว.4/7/59

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559



2

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

7 ซื �อผ้าหมกึเครื!องคํานวณเลข DIZE#51 ดําแดง             27,285.00  - ตกลงราคา
บริษัท กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 27,285.00

บริษัท กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 27,285.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1136/2559  

ลว.4/7/59

8

จ้างบริการเก็บและขนมลูฝอย ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่
              9,600.00  - กรณีพิเศษ

สํานกังานเขตห้วยขวาง

9,600.00

สํานกังานเขตห้วยขวาง

9,600.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1137/2559  

ลว.4/7/59

9 ซื �อสมดุทะเบยีนส่งหนงัสือกลาง             13,000.00  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง 13,000.00

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 

กรมการปกครอง 13,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1138/2559  

ลว.4/7/59

10

จ้างงานเปลี!ยนชื!อป้าย Roof Top Sign Type A (3

 ด้าน) ไฟ LED พร้อมติดตั �ง สาขานครปฐม
          198,500.00        198,500.00 ตกลงราคา

บริษัท โมบลิ ไซน์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 198,500.00

บริษัท โมบลิ ไซน์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 198,500.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1139/2559  

ลว.4/7/59

11 ซื �อพสัดเุครื!องเขียนแบบพิมพ์             89,733.50  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค. 

89,733.50

องค์การค้าของสกสค. 

89,733.50
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1140/2559  

ลว.4/7/59

12 ซื �อวสัดเุครื!องเขียนแบบพิมพิมพ์             89,550.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค.

89,550.00

องค์การค้าของสกสค.

89,550.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1141/2559  

ลว.5/7/59

13

จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์(รหสั 

11.....)
          181,900.00        181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1142/2559  

ลว.5/7/59



3

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

14 ซื �อพสัดเุครื!องเขียนแบบพิมพ์             82,719.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค. 

82,719.00

องค์การค้าของสกสค. 

82,719.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1143/2559  

ลว.5/7/59

15

จ้างจดัทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์โครงการ ธอส.

โรงเรียนการเงิน
            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชููส จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชููส จํากดั 41,548.10

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1144/2559  

ลว.5/7/59

16

เช่าเครื!องมลัติฟังก์ชั!นระบบเช่า ริโก้ รุ่น  

MP201SPF จํานวน 1 เครื!อง ประจําสาขาย่อย

แฟชั!นไอส์แลนด์

 1,605.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,605.00 บาท/เครื!อง

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั 1,605.00

 บาท/เครื!อง

ผ่านการคดัเลือกจากสาขา

สาขาย่อยแฟชั!นไอส์แลนด์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1145/2559  

ลว.5/7/59

17

จ้างบริการเครื!องมลัติฟังก์ชั!นระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF จํานวน 1 เครื!อง ประจําสาขาย่อย

แฟชั!นไอส์แลนด์

 0.37 บาท/แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น

ผ่านการคดัเลือกจากสาขา

สาขาย่อยแฟชั!นไอส์แลนด์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1146/2559  

ลว.5/7/59

18 ซื �อพสัดเุครื!องเขียนแบบพิมพ์             63,900.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค.

63,900.00

องค์การค้าของสกสค.

63,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1147/2559  

ลว.5/7/59

19 จ้างทําปลอกรัดธนบตัรชนิด 1000 บาท             39,376.00  - ตกลงราคา
บริษัท โพลีพลาสติก จํากดั 

39,376.00

บริษัท โพลีพลาสติก จํากดั 

39,376.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1148/2559  

ลว.5/7/59

20 จ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลใหญ่ขยายข้าง สํานกังานใหญ่           158,360.00        158,360.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 158,360.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 158,360.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1149/2559  

ลว.5/7/59
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ที	
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                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

21

ซื �อเครื!องทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น ยี!ห้อชาร์ป รุ่น SB-29S

 จํานวน 1 เครื!อง ให้กบัศนูย์ DE สํานกังานใหญ่ 

(ศนูย์ กทม.)

              4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั

 4,700.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1152/2559  

ลว.5/7/59

22

จ้างจดัทําแผ่น CD คู่มือประมลูขายบ้านมือสอง

ของธนาคาร ครั �งที! 2/2559
              9,844.00  - ตกลงราคา

บริษัท วี พลสั กรุ๊ป(ไทย

แลนด์) จํากดั 9,844.00

บริษัท วี พลสั กรุ๊ป(ไทยแลนด์) 

จํากดั 9,844.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1153/2559  

ลว.5/7/59

23

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.สาขาพิษณุโลก 2.

สาขาย่อยสมทุรสงคราม 3.สาขาย่อยนิคมพฒันา 

4.สาขาย่อยปลวกแดง

            22,042.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

22,042.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

22,042.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1154/2559  

ลว.5/7/59

24

ซื �ออะไหล่อปุกรณ์ฟลชัวาล์วชกัโครกห้องนํ �า 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่
            11,556.00  - ตกลงราคา

บริษัท คลินิกสขุภณัฑ์ จํากดั 

11,556.00

บริษัท คลินิกสขุภณัฑ์ จํากดั 

11,556.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1155/2559  

ลว.5/7/59

25

จ้างติดตั �งหลงัคาคลมุ Condensing Unit  และ

ซ่อมแซมประตทูางเข้า-ออก ชั �นดาดฟ้า ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขารังสิต

            80,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทเูมคเกอร์ จํากดั 

80,000.00

บริษัท ทเูมคเกอร์ จํากดั 

80,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1156/2559  

ลว.5/7/59

26

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบรุี
            96,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั 96,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี � โปรดกัส์

 จํากดั 96,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1157/2559  

ลว.5/7/59

27

ซื �อเครื!องทําลายเอกสาร ยี!ห้อ HSM SECURIO รุ่น

 B32 จํานวน 1 เครื!อง ให้กบัศนูย์ DE สํานกังาน

ใหญ่(ศนูย์ กทม.)

            31,565.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บสัซิเนส 

จํากดั 31,565.00

บริษัท ไทยโอเอ บสัซิเนส จํากดั

 31,565.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1158/2559  

ลว.5/7/59



5

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

28 ซื �อพสัดเุครื!องเขียนแบบพิมพ์             89,514.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค.

89,514.00

องค์การค้าของสกสค.

89,514.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1159/2559  

ลว.5/7/59

29

จ้างผลิตนํ �าดื!มชนิดขวด ขนาด 250 มล.ตรา

ธนาคารฯ
          597,600.00        597,600.00 พิเศษ

บริษัท บ้านสวนธารนํ �าทิพย์ 

จํากดั 433,534.90

บริษัท บ้านสวนธารนํ �าทิพย์ 

จํากดั 433,534.90
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1167/2559  

ลว.6/7/59

30 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบตัรลงเวลา             18,725.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

18,725.00

บริษัท เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 

18,725.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1168/2559  

ลว.6/7/59

31

 เช่าเครื!องมลัติฟังก์ชั!นระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF จํานวน 1 เครื!อง ประจําสาขาย่อย

โลตสั พระราม 4

 1,605 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 1,605 

บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 1,605 บาท/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขา

ย่อยโลตสั พระราม 4

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1169/2559  

ลว.6/7/59

32

จ้างบริการเครื!องมลัติฟังก์ชั!นระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF จํานวน 1 เครื!อง ประจําสาขาย่อย

โลตสั พระราม 4

 0.37 บาท/แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขา

ย่อยโลตสั พระราม 4

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1170/2559  

ลว.6/7/59

33 จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย สํานกังานใหญ่             85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 85,600.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 85,600.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1171/2559  

ลว.6/7/59

34

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และใบปลิวโครงการ ธอส.

โรงเรียนการเงิน
          600,000.00 598,841.02 ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

117,973.39

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

117,973.39

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1172/2559  

ลว.6/7/59



6

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

35

จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มแผนที!ตั �งสถานที!

ประกอบการ2.แบบฟอร์มใบคําขอเปลี!ยนแปลง

การกู้ เงิน3.แบบฟอร์มใบคําขอสินเชื!อสําหรับผู้ขอ

กู้ ร่วม

            71,583.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอย์  จํากดั 

71,583.00

บริษัท ฟลูพอย์  จํากดั 

71,583.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1173/2559  

ลว.6/7/59

36

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําแนะนําวิธีปฏิบตัิในการทํา

นิติกรรม
            74,365.00  - ตกลงราคา

บริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียว

ริตี �พริ �นท์ติ �ง จํากดั 74,365.00

บริษัท จนัวาณิชย์ ซีเคียว

ริตี �พริ �นท์ติ �ง จํากดั 74,365.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1174/2559  

ลว.6/7/59

37 จ้างพิมพ์แผ่นรองนําเสนองาน             72,225.00  - ตกลงราคา
บริษัท ชยัมั!นคง(1995) จํากดั

 72,225.00

บริษัท ชยัมั!นคง(1995) จํากดั 

72,225.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1175/2559  

ลว.6/7/59

38

จ้างจดัทําสื!อ Digital  Media งานประมลูบ้าน

ขายบ้านมือสองของธนาคารฯ ครั �งที! 2 /2559
            42,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไพร์ม เซิร์ฟ จํากดั 

42,800.00

บริษัท ไพร์ม เซิร์ฟ จํากดั 

42,800.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1176/2559  

ลว.6/7/59

39 จ้างพิมพ์นามบตัร             10,140.00  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์(2000) 

10,140.00

ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์(2000) 

10,140.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1177/2559  

ลว.6/7/59

40

จ้างพิมพ์ Roll Up และ X-Stand โครงการ ธอส.

โรงเรียนการเงิน
          600,000.00 598,841.020 พิเศษ

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั!น จํากดั 438,000.22

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั!น จํากดั 438,000.22

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1178/2559  

ลว.6/7/59

41

จ้างจดัพิมพ์หนงัสือคู่มือการประมลูขายบ้านมือ

สองครั �งที!2/2559
          400,000.00        400,000.00 พิเศษ

บริษัท บพิธการพิมพ์ จํากดั 

212,930.00

บริษัท บพิธการพิมพ์ จํากดั 

212,930.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1179/2559  

ลว.6/7/59



7

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

42

ซื �อมอเตอร์ประตกูระจกเปิด-ปิดอตัโนมตัิพร้อม

ติดตั �ง บริเวณชั �น1 อาคาร 2
            51,360.00  - ตกลงราคา

บริษัท นําชยั มาร์เก็ตติ �ง 

จํากดั 51,360.00

บริษัท นําชยั มาร์เก็ตติ �ง จํากดั 

51,360.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1180/2559  

ลว.6/7/59

43

ซื �ออปุกรณ์ทางการแพทย์ เวชภณัฑ์ วสัดสุิ �นเปลือง

 และยารักษาโรค
            37,869.01  - ตกลงราคา

บริษัท เอ็ม.ดี (2013) จํากดั 

37,869.01

บริษัท เอ็ม.ดี (2013) จํากดั 

37,869.01
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1183/2559  

ลว.7/7/59

44

จ้างบริการซกัแห้ง ผ้าสเกิร์ตติด Magic Tape 

และผ้าปโูต๊ะ
            15,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจซี เพอร์เฟค กรุ๊ป 

จํากดั 15,000.00

บริษัท เจซี เพอร์เฟค กรุ๊ป จํากดั

 15,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1184/2559  

ลว.7/7/59

45 จ้างทําสติqกเกอร์โลโก้ ธอส.               7,490.00  - ตกลงราคา
ME Publishing Co.,Ltd. 

7,490.00

ME Publishing Co.,Ltd. 

7,490.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1204/2559  

ลว.8/7/59

46

 จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่านหนงัสือ

ฉบบั "องค์กรคณุธรรม"
          300,000.00        300,000.00 พิเศษ

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 

300,000.00

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 

300,000.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1205/2559  

ลว.8/7/59

47

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่าน 

"นิตยสารดอกเบี �ยรายเดือน"และ"หนงัสือพิมพ์

ดอกเบี �ยธุรกิจ รายสปัดาห์"

          200,000.00        199,876.00 พิเศษ
บริษัท ดอกเบี �ย จํากดั 

199,876.00

บริษัท ดอกเบี �ย จํากดั 

199,876.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1206/2559  

ลว.8/7/59

48

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่าน  

นิตยสารTHAILAND  REFORM
          200,000.00        199,020.00 ตกลงราคา

บริษัท บเีจ อินเตอร์พริ �น 

จํากดั 199,020.00

บริษัท บเีจ อินเตอร์พริ �น จํากดั 

199,020.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1207/2559  

ลว.8/7/59



8

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

49  จ้างทําปิ! นโต 3 ชั �น พร้อมสกรีนโลโก้             66,126.00  - ตกลงราคา
บริษัท พี แอนด์ เจ อีนาเมล

แวร์ จํากดั 66,126.00

บริษัท พี แอนด์ เจ อีนาเมลแวร์

 จํากดั 66,126.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1208/2559  

ลว.8/7/59

50

จ้างติดตั �งและเดินสายระบบสื!อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาแฟชั!นไอส์

แลนด์

              7,704.00  - ตกลงราคา บริษัท อีไอบซิ จํากดั 7,704.00 บริษัท อีไอบซิ จํากดั 7,704.00
เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1209/2559  

ลว.8/7/59

51

ซื �อเครื!องปรับอากาศ จํานวน1 เครื!อง พร้อมงาน

รื �อถอนและอปุกรณ์ ให้กบัเพื!อใช้งานที!ห้องพสัดชุั �น

 G อาคาร 1

            47,000.00  - ตกลงราคา
หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ!ง 

47,000.00

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ!ง 

47,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1213/2559  

ลว.8/7/59

52

 จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่านทาง

รายการวิทย ุ"ดอกเบี �ย เรดิโอ"
            99,831.00  - ตกลงราคา

บริษัท พี .เอ.พริ �นท์ติ �ง เฮ้าส์ 

จํากดั 99,831.00

บริษัท พี .เอ.พริ �นท์ติ �ง เฮ้าส์ 

จํากดั 99,831.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1214/2559  

ลว.8/7/59

53

จ้างทําเสื �อโปโลสีส้ม โครงการ ธอส.โรงเรียน

การเงิน.
            80,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากดั 

80,000.00

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากดั 

80,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1215/2559  

ลว.8/7/59

54

จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มหนงัสือให้ความยินยอมใน

การเปิดเผยข้อมลูเครดิต2.แบบฟอร์มใบรายการ

อปุกรณ์และสิ!งอํานวยความสะดวก

            93,625.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

93,625.00

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

93,625.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1216/2559  

ลว.8/7/59

55 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้             98,440.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

98,440.00

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

98,440.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1217/2559  

ลว.8/7/59



9

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

56

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่านทางสื!อ

สถานีโทรทศัน์ Modernine TV
       1,600,000.00     1,500,000.00 พิเศษ

บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน)

 1,500,000.00

บริษัท อสมท จํากดั (มหาชน) 

1,500,000.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1220/2559  

ลว.8/7/59

57 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ               5,547.95  - ตกลงราคา
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

5,547.95
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,547.95

เป็นร้านที!มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1221/2559  

ลว.8/7/59

58

จ้างติดตั �งหลงัคาบริเวณจอดรถ สาขาศรีราชา 

ของธนาคารฯ
          195,000.00        195,000.00 ตกลงราคา

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 190,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 190,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1222/2559  

ลว.11/7/59

59 จ้างพิมพ์นามบตัร               6,630.00  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

6,630.00

ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

6,630.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการเงิน

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1223/2559  

ลว.11/7/59

60 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน             69,550.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1224/2559  

ลว.11/7/59

61 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน             69,550.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1225/2559  

ลว.11/7/59

62

จ้างพิมพ์1.สมดุทะเบยีนแคชเชียร์เช็คที!ออก2.

สมดุทะเบยีนจ่ายเช็คลกูค้า
            63,665.00  - ตกลงราคา

องค์การค้าของ สกสค. 

63,665.00

องค์การค้าของ สกสค. 

63,665.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1229/2559  

ลว.11/7/59



10

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

63  ซื �อกระดาษ A4 80 แกรม ยี!ห้อ Double A             44,405.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั!นเนอรี! จํากดั 44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั!นเนอรี! จํากดั 44,405.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1230/2559  

ลว.11/7/59

64

จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจที!ดิน2.

แบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจจดทะเบยีนห้องชุด
            89,880.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

89,880.00

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

89,880.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1231/2559  

ลว.12/7/59

65

ซื �อรถเข็นพื �นเหล็กชั �นเดียว มือจบั 2 ข้าง มีคอก

ล้อม จํานวน 1 คนั
              6,259.50  - ตกลงราคา

บริษัท เจนบรรเจิด จํากดั 

6,259.50

บริษัท เจนบรรเจิด จํากดั 

6,259.50
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1232/2559  

ลว.12/7/59

66

ซื �อกระดาษบนัทกึรายการ สําหรับเครื!องรับฝาก

เงิน/ ชําระเงินกู้อตัโนมตัิ (Cash deposit)
            21,400.00  - ตกลงราคา

บริษัท สขุสวสัดิ| คอนเวิร์ทติ �ง 

เซ็นเตอร์ จํากดั 21,400.00

บริษัท สขุสวสัดิ| คอนเวิร์ทติ �ง 

เซ็นเตอร์ จํากดั 21,400.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1233/2559  

ลว.12/7/59

67

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน (1.)สํานกัพระราม 9  

 (2).สาขาระยอง
            14,124.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

14,124.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

14,124.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1234/2559  

ลว.12/7/59

68

จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มใบแบง่งวดเงินกู้ เพื!อปลกู

สร้างอาคาร2.แบบฟอร์มแบบขอไถ่ถอนจํานอง3.

แบบฟอร์มบนัทกึต่อท้ายสญัญากู้ เงิน

            67,945.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

67,945.00

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

67,945.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1239/2559  

ลว.12/7/59

69

จ้างทําเข็มกลดัธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อม

กล่องกํามะหยี!
          150,000.00        150,000.00 ตกลงราคา

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี! จํากดั

(มหาชน) 145,831.37

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี! จํากดั

(มหาชน) 145,831.37
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1240/2559  

ลว.13/7/59



11

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

70 จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขาเพชรบรุี               9,095.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 9,095.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 9,095.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1241/2559  

ลว.13/7/59

71

จ้างจดัทําสื!อประชาสมัพนัธ์ โครงการสินเชื!อที!อยู่

อาศยัสําหรับสมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย
            70,951.70  - ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

70,951.70

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

70,951.70

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1242/2559  

ลว.13/7/59

72

จ้างติดตั �งอปุกรณ์ป้องกนันกแบบตาข่ายสีดํา 

(Bird-Net)บริเวณอาคารจอดรถกบัอาคาร 1 และ

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

          199,555.00        199,555.00 ตกลงราคา
บริษัท เทคโน-เบริ์ด จํากดั 

199,555.00

บริษัท เทคโน-เบริ์ด จํากดั 

199,555.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1243/2559  

ลว.13/7/59

73

จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มใบนําส่งค่าเช่าทรัพย์สิน

ธนาคาร 2.แบบฟอร์มใบสั!งซื �อนํ �ามนั
            11,984.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

11,984.00

บริษัท จูน พบัลิชชิ!ง จํากดั 

11,984.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1253/2559  

ลว.14/7/59

74

จ้างปรับปรุงต่อเติมกนัสาดด้านหน้าอาคาร

สํานกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหวัหิน
            70,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม 

จํากดั 70,000.00

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม 

จํากดั 70,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1254/2559  

ลว.14/7/59

75

ซื �อเครื!องทําลายเอกสาร ยี!ห้อ HSM SECURIO รุ่น

 B34จํานวน 1 เครื!อง ให้กบังานทั!วไปฝ่ายสาขา

ภาคเหนือ

            39,055.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จํากดั 39,055.00

บริษัท ไทยโอเอ บสิซิเนส จํากดั

 39,055.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1255/2559  

ลว.14/7/59

76

 จ้างปรับปรุงสีเครื!อง ATM ณ สาขาพะเยาและ

สาขาน่าน
            31,565.00  - ตกลงราคา

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 31,565.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 31,565.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1256/2559  

ลว.15/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

77

 ซื �ออปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ จํานวน 7 รายการ 

ของฝ่ายพฒันาและบริหารการเรียนรู้
          107,235.40  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 107,235.40

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 107,235.40
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1257/2559  

ลว.15/7/59

78

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน-กลาง /พีวีซี จํานวน 15 ตวั เพื!อ

ใช้งานที!สาขาตรัง
            95,921.76  - ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ!งมอลล์ 

จํากดั 95,921.76

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ!งมอลล์ 

จํากดั 95,921.76
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1260/2559  

ลว.15/7/59

79

ซื �อเก้าอี �ทํางานพนกัพิงเตี �ย (TAZ LOWBACK รุ่น 

TPQ3)จํานวน 6 ตวั
            29,664.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 

29,664.00

บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 29,664.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1261/2559  

ลว.15/7/59

80

จ้างบริการรักษาความสะอาด ประจําสาขาแจ้ง

วฒันะ
          184,887.96  - ตกลงราคา

บริษัท นิวอินเตอร์เนชั!นแน

ลเยนเนอรัล จํากดั 

184,887.96

บริษัท นิวอินเตอร์เนชั!นแนลเยน

เนอรัล จํากดั 184,887.96

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1263/2559  

ลว.15/7/59

81 จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ของส่วนสารบรรณ             53,767.50  - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จํากดั

 53,767.50

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จํากดั 

53,767.50

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1265/2559  

ลว.15/7/59

82

จ้างจดัทําสปอตรถแห่ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

ธอส.โรงเรียนการเงิน
            58,026.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชููส จํากดั 58,026.10 บริษัท ยชููส จํากดั 58,026.10

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1266/2559  

ลว.15/7/59

83

จ้างซ่อมเครื!องปรับสมดุคู่ฝากอตัโนมตัิ 

(PBM)ของสาขาย่อยมีนบรุี
            55,854.00  - ตกลงราคา

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซลัทิ!ง

 จํากดั 55,854.00

บริษัท พอยท์ ไอที คอนซลัทิ!ง 

จํากดั 55,854.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1267/2559  

ลว.15/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

84

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นปลิว โครงการเงินฝาก

ประจํา 8 เดือน
            53,528.89  - ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

53,528.89

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

53,528.89

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1268/2559  

ลว.15/7/59

85 จ้างจดัทํา Roll Up โครงการเงินฝากประจํา 8 เดือน               1,284.00  - ตกลงราคา
คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

1,284.00

คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

1,284.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1269/2559  

ลว.15/7/59

86

ซื �อเครื!องบนัทกึเสียง เครื!องบนัทกึเสียง Sony รุ่น 

ICD-TX650 จํานวน 1 เครื!อง ให้กบังานบริหาร

ทั!วไป ฝ่ายสาขาภาคเหนือ

              4,494.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,494.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั

 4,494.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1270/2559  

ลว.15/7/59

87

เช่าเครื!องมลัติฟังก์ชั!นสี ริโก้ รุ่น MPC3003SP 

จํานวน 2 เครื!อง
 4.28 บาท/เครื!อง  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 4.28 บาท/เครื!อง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 4.28 บาท/เครื!อง

ผ่านการคดัเลือกจาก ศนูย์

วิเคราะห์สินเชื!อ DATA 

ENTER สาขานครหลวง

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1271/2559  

ลว.15/7/59

88 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน             69,550.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

69,550.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1272/2559  

ลว.20/7/59

89 ซื �อฟิล์มกรองแสง พร้อมติดตั �ง สาขาพหลโยธิน           650,000.00        119,000.00 ตกลงราคา
บริษัท วรสิทธิ| เซอร์วิส จํากดั 

119,000.00

บริษัท วรสิทธิ| เซอร์วิส จํากดั 

119,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1273/2559  

ลว.20/7/59

90

จ้างเปลี!ยนวสัดพุื �นเป็นกระเบื �องยาง ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาสขุาภิบาล 3
          350,000.00        197,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ภคนิน จํากดั 197,000

 .00

บริษัท ภคนิน จํากดั 197,000 .

00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1274/2559  

ลว.20/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

91

จ้างงานซ่อมแซมเครื!องปรับอากาศ สาขา

พหลโยธิน
            61,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ปิยะสวสัดิ| เอ็นจิเนียริ!ง

 จํากดั 61,000.00

บริษัท ปิยะสวสัดิ| เอ็นจิเนียริ!ง 

จํากดั 61,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1275/2559  

ลว.20/7/59

92

จ้างออกแบบงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน 

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
            90,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค แอนด์

 คอนซลัแตนท์ จํากดั 

90,000.00

บริษัท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค แอนด์ 

คอนซลัแตนท์ จํากดั 90,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1276/2559  

ลว.20/7/59

93 จ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลใหญ่ สํานกังานใหญ่             98,440.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 98,440.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 98,440.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1277/2559  

ลว.20/7/59

94

ซื �อจกัรยานยนต์ ยี!ห้อ HONDA MOVE รุ่น 

NFC110BTF(TH) ล้อลวดจํานวน 1 คนั ให้กบั

สาขาถนนโรจนะ

            46,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท กปัตนัมอเตอร์เซลล์ 

จํากดั 46,900.00

บริษัท กปัตนัมอเตอร์เซลล์ 

จํากดั 46,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1278/2559  

ลว.20/7/59

95 ซื �อกระดาษทําปกสีเขียว 120 แกรม               9,720.00  - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค. 

9,720.00
องค์การค้าของสกสค. 9,720.00 คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1281/2559  

ลว.21/7/59

96

ซื �อตู้ทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น ยี!ห้อ ชาร์ป รุ่น SB-29S 

จํานวน 1 เครื!อง ให้กบัศนูย์ความมั!นคงปลอดภยั

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

              4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั

 4,700.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1282/2559  

ลว.21/7/59

97

จ้างพิมพ์ซองจดหมาย 1.สาขาเพชรบรูณ์ 2.สาขา

สกลนคร
            18,190.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 18,190.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 18,190.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1283/2559  

ลว.21/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

98

ซื �อตู้ชุดรางเลื!อนพร้อมติดตั �ง จํานวน 2 ชุด เพื!อใช้

งานที!สาขาย่อยอตุรดิตถ์
          200,000.00        180,000.00 ตกลงราคา

หจก.ประจกัษ์เฟอร์นิเจอร์ 

180,000.00

หจก.ประจกัษ์เฟอร์นิเจอร์ 

180,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1284/2559  

ลว.21/7/59

99 ซื �อวสัด-ุอปุกรณ์ จํานวน 20 รายการ           199,817.15        199,817.15 ตกลงราคา
บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 199,817.15

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 199,817.15
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1285/2559  

ลว.21/7/59

100

จ้างพิมพ์แผ่นพบัและโปสเตอร์ โครงการบ้าน ธอส 

เพื!อข้าราชการ
          235,000.00 231,559.77 ตกลงราคา

บริษัท มี พบัลิชชิ!ง จํากดั 

181,826.17

บริษัท มี พบัลิชชิ!ง จํากดั 

181,826.17

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1286/2559  

ลว.21/7/59

101

ซื �อ Dorma Ts73V EN2-4 HOA Door Closer 

Silver (ชนิดตั �งค้าง) จํานวน 4 ชุด เพื!อใช้งานที!

ห้องผู้บริหาร ชั �น 6

            21,631.91  - ตกลงราคา
บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 21,631.91

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 21,631.91
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1287/2559  

ลว.22/7/59

102 ซื �อตู้ เอกสารบานบนกระจกบานล่างไม้ จํานวน 2 ตู้             11,074.50  - ตกลงราคา
บริษัท ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน) 11,074.50

บริษัท ร้อกเวิธ จํากดั (มหาชน)

 11,074.50
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1288/2559  

ลว.22/7/59

103 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ             11,572.05  - ตกลงราคา
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

11,572.05

ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

11,572.05

เป็นร้านที!มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1289/2559  

ลว.22/7/59

104

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.สาขาย่อยศาลายา

 พทุธมณฑล สาย 4  2.สาขาเทพารักษ์ 3.สาขา

ปทมุธานี

              1,484.94  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

1,484.94

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

1,484.94

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1290/2559  

ลว.22/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

105 จ้างพิมพ์ Lnkjet โครงการบ้านธอส.เพื!อข้าราชการ               8,185.50  - ตกลงราคา
คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

8,185.50

คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

8,185.50

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1291/2559  

ลว.22/7/59

106

ซื �อเลเซอร์พอยต์เตอร์ จํานวน 1 ตวั และเสนิราคา

โทรศศัน์สี พร้อมขาแขวน และสาย HDMI จํานวน

 1 ชุด เพื!อใช้งานฝ่ายบริหารความเสี!ยง

            30,602.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 30,602.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 30,602.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1292/2559  

ลว.22/7/59

107

ซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 80แกรม ยี!ห้อ 

Double A
          177,620.00        177,620.00 ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั!นเนอรี! จํากดั 

177,620.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั!นเนอรี! จํากดั 177,620.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1293/2559  

ลว.22/7/59

108

เช่าให้บริการโทรศพัท์เคลื!อนที! จํานวน 2 

หมายเลข พร้อมเครื!อง
            57,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

57,600.00

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

57,600.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1294/2559  

ลว.22/7/59

109

จ้างทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์โครงการ

บ้านธอส. เพื!อข้าราชการ
            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชููส จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชููส จํากดั 41,548.10

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1295/2559  

ลว.22/7/59

110

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และใบปลิว โครงการเงินฝาก

ออมทรัพย์ 55 Plus
            53,528.89  - ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

53,528.89

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

53,528.89

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1296/2559  

ลว.22/7/59

111

จ้างจดัทํา Roll Up โครงการเงินฝากออมทรัพย์ 55

 Plus
              1,284.00  - ตกลงราคา

คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

1,284.00

คณุจุไรรัตน์ โชติกโกวิท 

1,284.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1297/2559  

ลว.22/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

112

จ้างทําการ์ด เพื!อใช้ในงานสมันา Closed 

Housing Savings Schemes
            12,840.12  - ตกลงราคา

บริษัท มี พบัลิชชิ!ง จํากดั 

12,840.12

บริษัท มี พบัลิชชิ!ง จํากดั 

12,840.12

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1315/2559  

ลว.26/7/59

113

จ้างซ่อมแซม AHU ห้องเครื!องลิฟต์ส่วนกลางและ

ห้องเครื!องลิฟต์ VIP อาคาร1 ธอส. สนญ.
            60,990.00  - ตกลงราคา

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ!ง 

60,990.00

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ!ง 

60,990.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1316/2559  

ลว.26/7/59

114

จ้างปรับปรุงสีเครื!อง ATM  ณ ที!ทําการสาขา 

จํานวน 4 แห่ง
            64,200.00  - ตกลงราคา

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 64,200.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 64,200.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1317/2559  

ลว.26/7/59

115

จ้างซ่อมแซมอาคารสํานกังาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาเซ็นต์หลยุส์ 3
          330,000.00 190,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ภคนิน จํากดั 

190,000.00

บริษัท ภคนิน จํากดั 

190,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1318/2559  

ลว.26/7/59

116

จ้างเป็นผู้ให้บริการจดัเก็บเอกสารหรือทรัพย์สิน

ใดๆ ของสาขาในสงักดัฝ่ายสาขาภาคเหนือ
          200,000.00        200,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั 

(มหาชน) 200,000.00

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั 

(มหาชน) 200,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1319/2559  

ลว.26/7/59

117

ซื �อ Panasonic LCD Projector PT-LB412A  

พร้อม Projiector Stand (ขาตั �ง) จํานวน 1 ชุด 

ให้กบัฝ่ายตรวจสอบสํานกังานใหญ่

            39,590.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 39,590.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 39,590.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1320/2559  

ลว.26/7/59

118

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์โลโก้โครงการ ธอส. 

โรงเรียนการเงิน
            10,000.00  - ตกลงราคา

ประธานโครงการตลาด

สร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที! 4 

10,000.00

ประธานโครงการตลาด

สร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที! 4 

10,000.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1321/2559  

ลว.26/7/59



18

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

119

ซื �อเครื!องคํานวณเลข ขนาดเล็ก ขนาด 14 หลกั 

จํานวน11เครื!อง
              6,380.00  - ตกลงราคา

บริษัท นามทอง จํากดั 

6,380.00
บริษัท นามทอง จํากดั 6,380.00 คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1322/2559  

ลว.26/7/59

120

จ้างบริการจดัหาพื �นที!งาน Thailand Smart  

Money 2016
       6,173,525.50     6,173,525.50 พิเศษ

บริษัท พี.เอ.พริ �นท์ติ �ง เฮ้าส์ 

จํากดั 2,337,575.50

บริษัท พี.เอ.พริ �นท์ติ �ง เฮ้าส์ 

จํากดั 2,337,575.50

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1323/2559  

ลว.26/7/59

121

จ้างดําเนินโครงการบธูงานมหกรรม ไตรมาสที! 3-4

 ประจําปี 2559
       7,500,000.00     7,500,000.00 พิเศษ

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบทิ จํากดั

 7,380,000.00

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบทิ จํากดั 

7,380,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1324/2559  

ลว.26/7/59

122

เช่าใช้อปุกรณ์หฟูัง เพื!อใช้ในงานสมัมนา  Closed

 Housing Saving Schemes
            19,260.00  - ตกลงราคา

บริษัท ที ไมค์ เซอร์วิส จํากดั 

19,260.00

บริษัท ที ไมค์ เซอร์วิส จํากดั 

19,260.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1330/2559  

ลว.27/7/59

123

จ้างจดัทําของที!ระลกึ เพื!อใช้ในงานสมัมนา 

Closed Housing Saving Schemes
            42,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท  เอ็นริช โกลบอล 

อินเตอร์เทรด จํากดั 

42,800.00

บริษัท  เอ็นริช โกลบอล 

อินเตอร์เทรด จํากดั 42,800.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1331/2559  

ลว.27/7/59

124

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ฝ่ายบริหารหนี � กทม.

และปริมณฑล
            50,825.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 50,825.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 50,825.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1332/2559  

ลว.27/7/59

125

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 20 ฉบบั (FAST 

CHQ)
            49,434.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

49,434.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

49,434.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1333/2559  

ลว.27/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

126

จ้างล่ามแปลภาษาจากไทยเป็นองักฤษ งาน

สมัมนา Closed Housing Saving Schemes
            35,000.00  - ตกลงราคา

คณุวรรณศรณ์ เครือหงส์ 

35,000.00

คณุวรรณศรณ์ เครือหงส์ 

35,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1339/2559  

ลว.27/7/59

127 จ้างพิมพ์นามบตัรธนาคาร จํานวน 2,300 ใบ               8,970.00  - ตกลงราคา
ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

8,970.00

ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

8,970.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1340/2559  

ลว.27/7/59

128

ซื �อตู้ชุดรางเลื!อนพร้อมติดตั �ง จํานวน 1 ชุด เพื!อใช้

งานที!สาขากาฬสินธุ์
            84,000.00  - ตกลงราคา

ร้านแสงจนัทร์เฟอร์นิเจอร์ 

84,000.00

ร้านแสงจนัทร์เฟอร์นิเจอร์ 

84,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1341/2559  

ลว.27/7/59

129

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่าน

โครงการสมัมนา "ผ่าตดัหนี �"
            53,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท มิราเคิล  ครีเอชั!น 

จํากดั 53,500.00

บริษัท มิราเคิล  ครีเอชั!น จํากดั

 53,500.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1342/2559  

ลว.27/7/59

130

จ้างประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่านนิตยสาร 

Bangkok Wealth & Biz จํานวน 1 ครั �ง
            53,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท แบง็คอก เวลท์ แอนด์ 

บชิ จํากดั 53,500.00

บริษัท แบง็คอก เวลท์ แอนด์ 

บชิ จํากดั 53,500.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1343/2559  

ลว.27/7/59

131

ซื �อไมค์โครโฟน(แบบก้านยาวสําหรับแท่นโพเดียม)

 ใช้งานภายในห้องประชุม 301 ชั �น 3 อาคาร 2 

จํานวน 2 ชุด

            22,470.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 22,470.00

บริษัท เวิลดไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 22,470.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1344/2559  

ลว.27/7/59

132

ซื �อเครื!องตดักระดาษ(แท่นตดักระดาษ) รุ่น DSB 

TM-20 จํานวน 1 เครื!อง
              1,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากดั

(มหาชน) 1,500.00

บริษัท ซีโอแอล จํากดั(มหาชน)

 1,500.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1345/2559  

ลว.27/7/59



20

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

133

จ้างปรับปรุงพื �นที!เก็บเอกสารและห้องประชุม ฝ่าย

วิเคราะห์สินเชื!อโครงการ ชั �น 15 อาคาร 2 ธอส. 

สนญ.

          579,000.00        579,000.00 พิเศษ
บริษัท นิชยา จํากดั 

466,000.00
บริษัท นิชยา จํากดั 466,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1346/2559  

ลว.28/7/59

134 ซื �อกญุแจล็อคเกอร์ จํานวน 30 ชุด               2,728.50  - ตกลงราคา
บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 2,728.50

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 2,728.50
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1350/2559  

ลว.28/7/59

135

ซื �อตู้ทํานํ �าร้อน-นํ �าเย็น ยี!ห้อชาร์ป รุ่น SB-29S 

จํานวน 1 เครื!อง ให้กบัฝ่ายการบญัชี
              4,700.00  - ตกลงราคา

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั  4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 

 4,700.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1351/2559  

ลว.28/7/59

136

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 33 ตวั เพื!อใช้งานที!

สาขานครปฐม
          223,000.01 223,000.01 พิเศษ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ!งมอลล์ 

จํากดั 223,000.01

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ!งมอลล์ 

จํากดั 223,000.01
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1353/2559  

ลว.28/7/59

137

จ้างปรับปรุงพื �นที!ทํางาน ชั �น 11 อาคาร 2 ฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่

          197,950.00 197,950.00 ตกลงราคา
บริษัท ทเูมคเกอร์ จํากดั 

197,950.00

บริษัท ทเูมคเกอร์ จํากดั 

197,950.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1354/2559  

ลว.28/7/59

138 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม จํานวน 40,000 แฟ้ม           158,360.00        158,360.00 ตกลงราคา
บริษัท ชยัมั!นคง (1995) จํากดั

 158,360.00

บริษัท ชยัมั!นคง (1995) จํากดั 

158,360.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1355/2559  

ลว.28/7/59

139

จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว สํานกังานใหญ่ จํานวน

 100,000 ซอง
            96,300.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 96,300.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 96,300.00

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1356/2559  

ลว.28/7/59



21

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

140

ซื �ออปุกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ จํานวน 5 

รายการ
            11,666.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน 

(ประเทศไทย) จํากดั  

11,666.00

บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน 

(ประเทศไทย) จํากดั  

11,666.00

คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1357/2559  

ลว.28/7/59

141

จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานกังาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองแขม
          300,000.00        300,000.00 พิเศษ

บริษัท ภคนิน จํากดั  

285,000.00

บริษัท ภคนิน จํากดั  

285,000.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1358/2559  

ลว.29/7/59

142

จ้างพิมพ์สื!อประชาสมัพนัธ์โครงการธอส. โรงเรียน

การเงิน จํานวน 7 รายการ
49,118.35  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิเคชั!น

 จํากดั 49,118.35

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิเคชั!น 

จํากดั 49,118.35

เป็นบริษัทที!มีความชํานาญ

ทางด้านสิ!งพิมพ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1359/2559  

ลว.29/7/59

143

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ผ่านงาน

สมัมนาพิเศษหวัข้อ " เสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้าง

เมกะโปรเจกต์ขบัเคลื!อนประเทศไทย"

          500,000.00        500,000.00 พิเศษ
บริษัท สยามรัฐ จํากดั  

500,000.00

บริษัท สยามรัฐ จํากดั  

500,000.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1360/2559  

ลว.29/7/59

144

ซื �อเครื!องบนัทกึเสียง จํานวน 5 ตวั เพื!อใช้งานที!

ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั  22,470.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

  22,470.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1361/2559  

ลว.29/7/59

145

จ้างทําเวทีขนาดเล็กห้องวิมานเมฆ(301) ชั �น 3 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สนญ.
18,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ!ง 

จํากดั 18,500.00

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ!ง 

จํากดั 18,500.00

เป็นบริษัทที!มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1362/2559  

ลว.29/7/59

146

ซื �อม่านปรับแสง พร้อมติดตั �ง ฝ่ายสื!อสารองค์กร 

ชั �น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สนญ.
138,900.00 138,860.36 ตกลงราคา

หจก. รุ่งสวสัดิ| การช่าง 54   

135,000.00

หจก. รุ่งสวสัดิ| การช่าง 54   

135,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1363/2559  

ลว.29/7/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงนิที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

                                         สรุปผลการดําเนินการจดัซื �อจดัจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559                        สขร. 1

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2559

147

ซื �อตู้รางเลื!อน เพื!อใช้งานสาขาย่อยชุมแพ จํานวน 

1 ชุด
76,900.00  - ตกลงราคา

หจก. ธงชยัโฮม 2007 

76,900.00

หจก. ธงชยัโฮม 2007 

76,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1364/2559  

ลว.29/7/59

148

ซื �อเครื!อง Projector และจอภาพพร้อมอปุกรณ์ 

จํานวน 1 ชุด เพื!อใช้งานที!ฝ่ายตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ชุด

77,896.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 77,896.00

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 77,896.00
คณุสมบตัิตรงตามที!ต้องการ

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1365/2559  

ลว.29/7/59

149

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ จํานวน 1 

ป้าย
100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา

ราชยานยนต์สมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ 100,000.00

ราชยานยนต์สมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ์ 100,000.00

เป็นบริษัทที!ดําเนินงานด้าน

สื!อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั!งซื �อเลขที! 

จพ.(สจท.)1366/2559  

ลว.29/7/59


