
1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อถานอัลคาไลน ยี่หอ 

Panasonic ขนาด 2A (แพ็ค4

กอน)

           20,030.40  - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 20,030.40

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 20,030.40

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)694/2559  

ลว.3/5/59

2
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

สมุทรสาคร
           16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 16,050.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)695/2559  

ลว.3/5/59

3
จางพิมพซองจดหมาย สาขายอย

สุโขทัย
           18,190.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 18,190.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 18,190.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)696/2559  

ลว.3/5/59

4

จางพิมพแบบฟอรม

ใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู ตัด

ผานธนาคารพาณิชย

           28,355.00  - ตกลงราคา
บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

28,355.00

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

28,355.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)697/2559  

ลว.3/5/59

5

จางซอมทอน้ํา Drain ฝา 

Condenser She Chiller ตัวที่ 2 

อาคาร 1 และเปลี่ยนมอเตอร 

Actuator Chiller ตัวที่ 4 อาคาร 2

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

           55,664.61  - ตกลงราคา

บริษัท จอหนสัน 

คอนโทรลส อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

 จํากัด 55,664.61

บริษัท จอหนสัน 

คอนโทรลส อินเตอร

เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

 จํากัด 55,664.61

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)698/2559  

ลว.3/5/59

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

6

ซื้ออะไหลอุปกรณโถปสสาวะ

หองน้ําชาย อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

           39,911.00  - ตกลงราคา
บริษัท แซนมารท จํากัด 

39,911.00

บริษัท แซนมารท จํากัด 

39,911.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)699/2559  

ลว.3/5/59

7

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ 14หลัก ยี่หอ CASIO รุน

 DJ-240D PLUS จํานวน 2 

เครื่อง ใหกับฝายวิเคราะหสินเชื่อ

โครงการ

             1,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)701/2559  

ลว.4/5/59

8

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 

20 ฉบับ สาขากาฬสินธุ-สาขา

เพชรบุรี

                834.28  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 834.28

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 834.28

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)702/2559  

ลว.4/5/59

9

ซื้อเกาอี้สํานักงานจํานวน 1 ตัว 

ใหกับงานบริหารทั่วไป ฝาย

วิเคราะหสินเชื่อรายยอย

             5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด 5,885.00

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร (ประเทศ

ไทย)จํากัด 5,885.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)703/2559  

ลว.4/5/59

10

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง Sony รุน 

UX560F จํานวน 2 เครื่อง และ

กลองถายรูป EOS 750 kit  Len 

18-55  MM

           31,457.40  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 31,45740

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 31,45740

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)723/2559  

ลว.9/5/59
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

11

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จายตาม  

   ม.50 ทวิ แหงประมวลรัษฏากร

           48,150.00  - ตกลงราคา
บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

48,150.00

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

48,150.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)724/2559  

ลว.9/5/59

12

จางทําราวบันไดสแตนเลส พรอม

ติดตั้งบริเวณบันได ชั้น 1 ถึงชั้น 3

 อาคาร 2 ธอส.สนญ

           36,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 36,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 36,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)725/2559  

ลว.9/5/59

13

จางดําเนินโครงการมหกรรม

การเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16          (

 MONEY EXPO 2016)

      4,000,000.00        4,000,000.00 พิเศษ

บริษัท ดิออเดียนซ โมทิ

เวชั่น คอมปานี เอเชีย 

จํากัด 3,980,000.00

บริษัท ดิออเดียนซ โมทิ

เวชั่น คอมปานี เอเชีย 

จํากัด 3,980,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)726/2559  

ลว.9/5/59

14

จางบริการจัดหาพื้นที่งาน

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 16

 MONEY EXPO 2016

      3,424,000.00        3,424,000.00 พิเศษ
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต

เต็ด จํากัด 3,424,000.00

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต

เต็ด จํากัด 3,424,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)727/2559  

ลว.9/5/59

15

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑและบริการของ

ธนาคารฯ ผานนิตยสารโฮมบาย

เออรไกด (เชียงใหม)

         142,800.00           142,800.00 ตกลงราคา

บริษัท โฮมบายเออรไกด

(เชียงใหม)จํากัด 

142,800.00

บริษัท โฮมบายเออรไกด

(เชียงใหม)จํากัด 

142,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)728/2559  

ลว.9/5/59
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16 ซื้อผงหมึก Brother รุน TN-2280            85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 85,600.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 85,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)729/2559  

ลว.9/5/59

17

ซื้อเกาอี้ระดับผูจัดการ จํานวน 1 

ตัว เกาอี้ระดับหัวหนางาน จํานวน

 1 ตัว และเกาอี้ทํางานพนักพิง

เตี้ย จํานวน 7 ตัว รวมทั้งหมด 9 

ตัว

           71,765.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศ

ไทย)จํากัด 71,765.00

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศ

ไทย)จํากัด 71,765.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)730/2559  

ลว.9/5/59

18
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธี

ปฏิบัติในการทํานิติกรรม
           74,365.00  - ตกลงราคา

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด 

74,365.00

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด 

74,365.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)731/2559  

ลว.9/5/59

19
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

ฝายพิธีการสินเชื่อ
         176,665.00           176,665.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 176,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 176,550.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)732/2559  

ลว.9/5/59

20

จางขัดเคลือบเงาพื้นหินออนชั้น 

11 อาคาร 1 ธนาคารฯสํานักงาน

ใหญ

           31,000.00  - ตกลงราคา

หจก.ศิลป อุตสาหกรรม

ไทยหินออน(สํานักงาน

ใหญ) 31,000.00

หจก.ศิลป อุตสาหกรรม

ไทยหินออน(สํานักงาน

ใหญ) 31,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)733/2559  

ลว.9/5/59
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                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1
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21
ซื้อเครื่องสังฆภัณฑเพื่อใชใน

กิจกรรม CSR ของธนาคาร
           17,976.00  - ตกลงราคา

รานเจริญชัยการชาง 

17,976.00

รานเจริญชัยการชาง 

17,976.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)734/2559  

ลว.9/5/59

22 จางพิมพนามบัตร            13,260.00  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต

(2000) 13,260.00

รานฟงเกอร พริ้นต

(2000) 13,260.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)735/2559  

ลว.9/5/59

23

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง  Sony รุน 

ICD-TX650 จํานวน 1 เครื่อง

ใหกับงานบริหารทั่วไป ฝายสาขา

ภาคตะวันออกและภาคกลาง

             4,494.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,494.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,494.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)736/2559  

ลว.9/5/59



6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

24

จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ขนาด 

250 มล. ตราธนาคารอาคาร

สงเคราะห

         500,000.00 400,180.00 พิเศษ
บริษัท บานสวนธารน้ํา

ทิพย จํากัด 409,810.00

บริษัท บานสวนธารน้ํา

ทิพย จํากัด 409,810.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)737/2559  

ลว.10/5/59

25

จางพิมพแบบฟอรมการด

ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่ง

จาย

           16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 16,050.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 16,050.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)738/2559  

ลว.10/5/59

26
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร
             7,190.40  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 7,190.40

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 7,190.40

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)739/2559  

ลว.10/5/59

27
จางพิมพสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ

 ติดเครื่อง ATM
             6,099.00  - ตกลงราคา

บริษัท ทริพเปล พี พริ้นท

 จํากัด 6,099.00

บริษัท ทริพเปล พี พริ้นท

 จํากัด 6,099.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)740/2559  

ลว.10/5/59

28

ซื้อ DRUM เครื่องโทรสารยี่หอ 

Brother รุน MFC7470D จํานวน

 3 ตลับ ของสวนเรียกเก็บ ฝาย

ธุรกรรมการเงิน

             5,457.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 5,457.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 5,457.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)741/2559  

ลว.10/5/59



7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

29
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา
           10,100.80  - ตกลงราคา

 ME Publishing 

Co.,Ltd. 10,100.80

 ME Publishing 

Co.,Ltd. 10,100.80

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)742/2559  

ลว.10/5/59

30 ซื้อถังขยะพลาสติก 60 ลิตร            11,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท สีน้ํา พลาสติก

เวิลด จํากัด 11,700.00

บริษัท สีน้ํา พลาสติก

เวิลด จํากัด 11,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)743/2559  

ลว.10/5/59

31

จางพิมพซองหนาตางขาว 

สําหรับใชกับเครื่องบรรจุเอกสาร

อัตโนมัติ

           96,300.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟโนลา 

จํากัด 96,300.00

บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟโนลา 

จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)746/2559  

ลว.11/5/59

32
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1. 

สาขาถนนโรจนะ 2.สาขาบานฉาง
           44,940.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 44,940.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 44,940.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)747/2559  

ลว.11/5/59

33
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัต 

ใหกับสาขายอยมุกดาหาร
         150,000.00 135,194.50 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)748/2559  

ลว.11/5/59



8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

34
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย(รหัส11....)
         181,900.00           181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)749/2559  

ลว.11/5/59

35

จางพิมพใบปลิว และโปสเตอร

โครงการเงินฝากออมทรัพย

ดอกเบี้ยทวีคูณ

           54,243.65  - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด

 54,243.65

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด

 54,243.65

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)750/2559  

ลว.11/5/59

36
จางผลิต Roll Up พรอมโครงการ

เงินฝากออมทรัพยดอกเบี้ยทวีคูณ
             1,284.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

1,284.00

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

1,284.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)751/2559  

ลว.11/5/59

37

ซื้อระบบผานเขา-ออก อัตโนมัติ 

(Access Control) ติดตั้งใชงาน

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

           25,466.00  - ตกลงราคา
บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น 

จํากัด 25,466.00

บริษัท บี-เทค อินเทนชั่น 

จํากัด 25,466.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)752/2559  

ลว.11/5/59

38
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

แนะนํากรรมการผูจัดการธนาคารฯ
             9,854.70  - ตกลงราคา

 ME Publishing 

Co.,Ltd. 9,854.70

 ME Publishing 

Co.,Ltd. 9,854.70

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)753/2559  

ลว.11/5/59



9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

39 ซื้อขาแขวนผนังทีวี จํานวน 1 ชุด              2,140.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 2,140.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 2,140.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)754/2559  

ลว.12/5/59

40

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขาแจงวัฒนะ 2.สาขายอย

นครนายก 3.สาขาพหลโยธิน 4.

สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 

พระราม 9

           15,301.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 15,301.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 15,301.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)755/2559  

ลว.13/5/59

41

ซื้อแปนกดบัตรคิวสําหรับลูกคา 

จํานวน 1 เครื่อง ใหกับงาน

บริหารทั่วไป สํานักงานพระราม 9

             3,210.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 3,210.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 3,210.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)756/2559  

ลว.13/5/59



10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

42
จางปรับปรุงและตกแตงภายใน

ธนาคารฯ สาขาถนนโรจนะ
    18,200,000.00 10,530,000.00

ประกวดราคา 

(e-Auction)

1.บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด 10,440,000 บ  2.บ.

โชครุงเรืองการชาง จํากัด 

10,465,000 บ  .3.บ.โปร 

ฟายน เดคคอร จํากัด 

10,475,000 บ. 4.บ.ทูเมค

เกอร จํากั ด10,489,000 

บ.5.หจก.สือเจริญ แอนด 

พี.โปรดักส 10,500,000 บ.

6.บ.1555 บิซ จํากัด 

10,510,000 บ 7.หจก.

โภคะกิจกอสราง 

10,510,000 บ. 8.บ.บูรณ

รัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 

10,510,000 บ. 9.บ.เอส.พี.

เอ.อินทีเกรชั่น จํากัด 

10,510,000 บ. 10.บ.เวิรค

พาธ จํากัด 10,510,000 บ.

บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด 10,400,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)757/2559  

ลว.17/5/59

43

ซื้อกระดาษมวนชําระใชกับหอง

สุขาธนาคาร  TISSUE 

JUMBOROLL PLY (มีปรุ) 

จํานวน 2,400 กลอง

      1,200,000.00        1,200,000.00 สอบราคา

บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เท

รดดิ้ง จํากัด 

1,176,000.00

บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เท

รดดิ้ง จํากัด 

1,176,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)758/2559  

ลว.17/5/59



11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

44

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ 

ROTO รุน S500 SC-1 จํานวน 1 

เครื่อง

           35,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 35,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 35,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)759/2559  

ลว.17/5/59

45

จางผูตรวจประเมิน (ตรวจ

ติดตามผล) ระบบ ISO 14001 

และระบบ OHSAS18001 

ธนาคารฯ สนญ.

         199,020.00           199,020.00 ตกลงราคา
บริษัท เอเจเอ รีจีสตราส 

จํากัด 199,020.00

บริษัท เอเจเอ รีจีสตราส 

จํากัด 199,020.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)760/2559  

ลว.17/5/59

46

จางพิมพแบบฟอรม

ใบเสร็จรับเงินคาเชาทรัพยสิน

ธนาคารฯ

           51,360.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

51,360.00

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

51,360.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)761/2559  

ลว.17/5/59

47
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สํานักงานใหญ
           85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 85,600.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)762/2559  

ลว.17/5/59

48

เชาพื่นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธธนาคาร สาขา

ยอยหัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร

           53,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท หางเซ็นทรัลดีพาท

เมนทสโตร จํากัด 

53,500.00

บริษัท หางเซ็นทรัลดีพาท

เมนทสโตร จํากัด 

53,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)763/2559  

ลว.17/5/59



12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

49

ซื้อโปรเจคเตอร พรอมจอภาพ 

จํานวน 1 ชุด และซื้อโทรทัศนสี 

พรอมขาแขวน จํานวน 1 ชุด

           60,776.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเตมส

 จํากัด 60,776.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเตมส

 จํากัด 60,776.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)764/2559  

ลว.17/5/59

50
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอย

ซีคอน บางแค
             3,531.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 3,531.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 3,531.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)770/2559  

ลว.18/5/59

51

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ เคานเตอรการเงิน

 ไอที สแควร

           38,520.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไอที โปรเฟสชั่น

แนล จํากัด 38,520.00

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่น

แนล จํากัด 38,520.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)771/2559  

ลว.18/5/59

52 ซื้อกลองบรรจุของ พรอมฝาปด     11,956,133.00           166,920.00 ตกลงราคา

บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน 

แอนด ครีเอชั่น (ประเทศ

ไทย) จํากัด 166,920.00

บริษัท แอ็ดไมร ดีไซน 

แอนด ครีเอชั่น (ประเทศ

ไทย) จํากัด 166,920.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)772/2559  

ลว.18/5/59

53

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ

โก รุน MP201SPF จํานวน 1 

เครื่อง   ประจําสาขายอย

เซ็นทรัลพลาซาพระราม 9

 1,605 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

1,605 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเซ็นทรัล

พลาซาพระราม 9

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)773/2559  

ลว.18/5/59



13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

54

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น

ระบบเชา ริโก รุน MP201SPF 

จํานวน 1 เครื่อง   ประจําสาขา

ยอยเซ็นทรัลพลาซาพระราม 9

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเซ็นทรัล

พลาซาพระราม 9

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)774/2559  

ลว.18/5/59

55

ซื้อชั้นเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน

 พรอมติดตั้ง            จํานวน 1 ชุด

 เพื่อใชงานที่สาขายอยระนอง

           96,835.00  - ตกลงราคา
หจก.เบ เตก ลง 

96,835.00

หจก.เบ เตก ลง 

96,835.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)775/2559  

ลว.18/5/59

56

เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 1 

คูหา เพื่อใชเปนที่ทําการชั่วคราว

สาขายอยถนนโรจนะ

           90,000.00  - ตกลงราคา
คุณ วิทยา ภิรมยพานิช 

90,000.00

คุณ วิทยา ภิรมยพานิช 

90,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)786/2559  

ลว.18/5/59

57

ซื้อพารติชั่น เพื่อใชงานที่สวน

จัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการ

พัสดุ จํานวน 3 รายการ

           26,824.90  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.เฟอรนิเทค 

จํากัด 26,824.90

บ.ที.เอ็น.เฟอรนิเทค 

จํากัด 26,824.90

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)787/2559  

ลว.18/5/59

58
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 86 อัน
             5,868.95  - ตกลงราคา

เรืองศิลปตรายาง 

5,868.95

เรืองศิลปตรายาง 

5,868.95

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)788/2559  

ลว.18/5/59



14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

59

จางซอมสายน้ําดับเพลิง อาคาร 1

 และอาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

           17,013.00  - ตกลงราคา
หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 

17,013.00

หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 

17,013.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)796/2559  

ลว.18/5/59

60

ซื้อไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิง 

ติดตั้งใชงานชั้น16 อาคาร 2

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

           23,593.50  - ตกลงราคา
หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 

23,593.50

หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 

23,593.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)797/2559  

ลว.18/5/59

61

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ 

AMANO รุน EX-3500N จํานวน 

1 เครื่อง ใหกับ สาขาพระราม 2

           16,264.00  - ตกลงราคา

I-Time 

SUPPLY&SERVICE 

16,264.00

I-Time 

SUPPLY&SERVICE 

16,264.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)798/2559  

ลว.18/5/59

62
ซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่หอ Brother

 รุน MFC-260C
             5,317.90  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 5,317.90

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 5,317.90

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)800/2559  

ลว.23/5/59

63

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ JIMI 

รุน ZT-230T จํานวน 1 เครื่อง

ใหกับฝายทรัพยากรบุคคล สวน

การพนักงาน

             8,346.00  - ตกลงราคา
บริษัท I-Time SUPPLY&

 SERVICE 8,346.00

บริษัท I-Time SUPPLY&

 SERVICE 8,346.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)801/2559  

ลว.23/5/59



15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

64

ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว 

ใหกับฝายทรัพยากรบุคคล สวน

การพนักงาน

             5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศ

ไทย)จํากัด 5,885.00

บริษัท บริสโตล 

เฟอรนิเจอร(ประเทศ

ไทย)จํากัด 5,885.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)802/2559  

ลว.23/5/59

65
ซื้อกลองทรูดิจิทัล เอชดี จํานวน 4

 กลอง
             7,704.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินโนจิเนียริ่ง 

จํากัด 7,704.00

บริษัท อินโนจิเนียริ่ง 

จํากัด 7,704.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)803/2559  

ลว.23/5/59

66

จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธ

 พรอมบริการพื้นที่ออกบูธงาน

มหกรรมบาน ธอส.59 จังหวัด

ปราจีนบุรี

         280,500.50           280,500.50 พิเศษ
บริษัท พอทูลากา อะเลิท

 จํากัด 280,500.50

บริษัท พอทูลากา อะเลิท

 จํากัด 280,500.50

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)804/2559  

ลว.23/5/59

67

จางซอม Condenser Pump ตัวที่

 2 อาคาร 1 และอาคาร 2 และ

ซอม Softener Pump ตัวที่ 2 

อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ

         189,390.00           189,390.00 ตกลงราคา

บริษัท ยาสุ มอเตอร 

เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 

187,250.00

บริษัท ยาสุ มอเตอร 

เซอรวิส เซ็นเตอร จํากัด 

187,250.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)805/2559  

ลว.23/5/59

68
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ หลอดไฟ จํานวน

 2 รายการ
             9,737.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 

จํากัด 9,737.00

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 

จํากัด 9,737.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)806/2559  

ลว.23/5/59



16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

69
ซื้อวัสดุ/อุปกรณสิ้นเปลือง จํานวน

 4 รายการ
           18,134.36  - ตกลงราคา

บริษัท สมารทแอคเซสซอ

รีส จํากัด 18,134.36

บริษัท สมารทแอคเซสซอ

รีส จํากัด 18,134.36

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)807/2559  

ลว.23/5/59

70

จางซอมทอสงระบบกาซ พรอม

ทดสอบระบบทอสงกาซและ

อุปกรณ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ

           16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท ปโตรเลียมแกส 

เทคโนโลยี่แอนดเซอรวิส

จํากัด 16,050.00

บริษัท ปโตรเลียมแกส 

เทคโนโลยี่แอนดเซอรวิส

จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)808/2559  

ลว.23/5/59

71
ซื้อเทปลบคําผิดเครื่องพิมพดีด

ไฟฟาโอลิมเปย #7580
             6,500.00  - กรณีพิเศษ

องคการคาของ สกสค. 

6,500.00

องคการคาของ สกสค. 

6,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)809/2559  

ลว.24/5/59

72
ซื้อกระดาษเอกสาร  A3 / 80   แก

รม
           20,330.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 20,330.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 20,330.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)810/2559  

ลว.24/5/59

73
ซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2  1/4

 นิ้ว
           20,544.00  - ตกลงราคา

บริษัท วิน เปเปอร โปร

ดักส จํากัด 20,544.00

บริษัท วิน เปเปอร โปร

ดักส จํากัด 20,544.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)811/2559  

ลว.24/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

74

จางผูควบคุมงานกอสราง

โครงการปรับและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาถนนโรจนะ

         200,000.00           200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจ

เมนท จํากัด 200,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจ

เมนท จํากัด 200,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)812/2559  

ลว.24/5/59

75

ซื้อกลองถายรูป EOS 750 Kit 

Len 18-55 MM จํานวน 3 เครื่อง

และเครื่องดูดฝุนพานาโซนิค 

แบบถังลม ขนาด 2,200 วัตต

ความจุ 21.0 ลิตร จํานวน 3 

เครื่อง ใหกับสาขาตางๆ ของฝาย

สาขากทม.และปริมณฑล 1

           91,324.50  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 91,324.50

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 91,324.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)815/2559  

ลว.24/5/59

76 จางพิมพแฟมออน สีสม          158,360.00  - ตกลงราคา
บริษัท ชัยมั่นคง(1995) 

จํากัด 158,360.00

บริษัท ชัยมั่นคง(1995) 

จํากัด 158,360.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)816/2559  

ลว.24/5/59

77

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขาศรีราชา2.สาขายอยบาน

โปง3.สาขาภูเก็ต4.สาขาพัทลุง

           85,921.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 85,921.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 85,921.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)817/2559  

ลว.24/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

78
ซื้อพารติชั่น ใหกับสวนการ

พนักงาน ฝายทรัพยากรบุคคล
           32,699.20  - ตกลงราคา

บริษัท ที .เอ็น. เฟอรนิ

เทค จํากัด 32,699.20

บริษัท ที .เอ็น. เฟอรนิ

เทค จํากัด 32,699.20

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)818/2559  

ลว.24/5/59

79
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

จํานวน 5 หมายเลขพรอมเครื่อง
         240,000.00           240,000.00 พิเศษ

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

240,000.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

240,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)819/2559  

ลว.24/5/59

80
จางพิมพโปสเตอรคานิยมดาน

บริการเปนเลิศ(E)
             8,560.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

8,560.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

8,560.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)820/2559  

ลว.24/5/59

81

ซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ 

ชารป รุน SB-29S จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับฝายปฏิบัติการ

สารสนเทศ

             4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)821/2559  

ลว.24/5/59

82 ซื้อเสื้อกีฬาแบดมินตัน ธอส.            13,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท ซันไชน สเปอรต 

ติ้ง เฮาส (2009) จํากัด 

13,600.00

บริษัทซันไชน สเปอรตติ้ง 

เฮาส (2009) จํากัด 

13,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)822/2559  

ลว.24/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

83
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน 33 หมายเลขพรอมเครื่อง
         950,400.00           950,400.00 พิเศษ

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

950,400.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

950,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)823/2559  

ลว.25/5/59

84
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน 2 หมายเลขพรอมเครื่อง
           57,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

57,600.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

57,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)824/2559  

ลว.25/5/59

85

ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 8 ตู ใหกับ

สาขาตางๆ ของฝายสาขา กทม.

และปริมณฑล 1

         152,600.00           136,800.84 ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 136,800.84

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 136,800.84

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)826/2559  

ลว.25/5/59

86
ซื้อกลองกระดาษใสเอกสารฝา

ครอบ
           46,866.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส วี แอนด พี 

คารตั้น จํากัด 46,866.00

บริษัท เอส วี แอนด พี 

คารตั้น จํากัด 46,866.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)827/2559  

ลว.25/5/59

87

จางยายตําแหนงหัวรับน้ํา และ

หัวจายน้ําดับเพลิง บริเวณหลัง

ปอม รปภ. ทางออกดานชอง 9 

ธอส.สํานักงานใหญ

           49,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท 88 คอนโทรลซิส

เต็ม แอนด เซอรวิส จํากัด

 49,000.00

บริษัท 88 คอนโทรลซิส

เต็ม แอนด เซอรวิส จํากัด

 49,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)828/2559  

ลว.25/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

88 ซื้อตูชุดรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด            99,900.00  - ตกลงราคา
หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 

99,900.00

หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 

99,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)829/2559  

ลว.25/5/59

89

จางพิมพแผนพับ และโปสเตอร 

โครงการบาน ธอส.-กขบ.เพื่อที่

อยูอาศัยขาราชการ ครั้งที่ 12

         200,000.00           200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด

 154,545.45

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด

 154,545.45

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)830/2559  

ลว.25/5/59

90

จางพิมพ Inkjet โครงการ

บานธอส.-กบข.เพื่อที่อยูอาศัย

ขาราชการ ครั้งที่ 12

             3,177.90  - ตกลงราคา

บริษัท เจ. ดับบลิว.คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

3,177.90

บริษัท เจ. ดับบลิว.คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

3,177.90

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)831/2559  

ลว.25/5/59

91 จางพิมพนามบัตร              5,250.00  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต

(2000) 5,250.00

รานฟงเกอร พริ้นต

(2000) 5,250.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)832/2559  

ลว.25/5/59

92

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานนิตยสารอาคาร

วันนี้รายวัน

           16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิ

ฟายดส จํากัด 16,050.00

บริษัท วัฏฏะ คลาสสิ

ฟายดส จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)833/2559  

ลว.25/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

93 จางพิมพนามบัตร            17,160.00  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 17,160.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 17,160.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)834/2559  

ลว.26/5/59

94

จางพมพตราสารทางการเงน1.

สาขาระยอง2.สาขาลาดกระบัง3.

สาขายอยหัวหมากทาวนเซ็น

เตอร4.สาขายอยบิ๊กซีรังสิต 

คลอง6

             8,420.37  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 8,420.37

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 8,420.37

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)835/2559  

ลว.26/5/59

95
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย

ธุรกรรมการเงิน
           23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 23,540.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 23,540.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)836/2559  

ลว.26/5/59

96

จางติดตั้งฟลมใสกันความรอน

บริเวณผนังกระจกภายในอาคาร

สํานักงานธนาคารฯ สาขา

พระนครศรีอยุธยา

         150,000.00           120,000.00 ตกลงราคา
ราน อารที ออโต กลาส 

120,000.00

ราน อารที ออโต กลาส 

120,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)837/2559  

ลว.26/5/59

97
ซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร สูง 2 ม.x

ย.2.4ม.xก.50ซม.จํานวน 20 ชุด
         120,000.00           120,000.00 ตกลงราคา

รานชํานาญสแตนเสล 

120,000.00

รานชํานาญสแตนเสล 

120,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)842/2559  

ลว.26/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

98
ซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว 

(666)
           69,336.00  - ตกลงราคา

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 

จํากัด 69,336.00

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 

จํากัด 69,336.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)843/2559  

ลว.26/5/59

99

จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองหองชุด

เปนประกัน

           85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 85,600.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 85,600.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)844/2559  

ลว.26/5/59

100

จางพิมพแบบฟอรม

ใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู(ตัด

แผน)

         134,820.00           134,820.00 ตกลงราคา

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

134,820.00

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

134,820.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)845/2559  

ลว.27/5/59

101
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย(รหัส11....)
         181,900.00           181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181,900.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)846/2559  

ลว.27/5/59

102

จางพิมพแบบฟอรมคําขอจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ

การสอบสวนสิทธิในหองชุด

ประเภทจํานองเปนประกัน(อ.ช. 

๑๕)

           77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)847/2559  

ลว.27/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

103

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

สัญญาจํานองเปนประกัน(อ.ช.

๑๖)

           77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)848/2559  

ลว.27/5/59

104

จางพิมพหนังสือคูมือรายการ

ทรัพยงานมหกรรมบาน ธอส จ.

ปราจีนบุรี

           70,620.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 

จํากัด 70,620.00

บริษัท บพิธการพิมพ 

จํากัด 70,620.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)849/2559  

ลว.27/5/59

105

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 ชุด ใหกับสาขายอยสัน

ทราย

         200,000.00 170,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด

 172,000.00

บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด

 172,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)850/2559  

ลว.27/5/59

106

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยสะเดา-ดานนอก2.

สาขาลําพูน

             5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)851/2559  

ลว.27/5/59

107
จางพิมพนามบัตรธนาคาร 

จํานวน 4,300 ใบ
           16,770.00  - ตกลงราคา

ราน ฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 16,770.00

ราน ฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 16,770.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)852/2559  

ลว.27/5/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

108

จางปรับปรุงพื้นที่สํานักงานชั้น 15

 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

      4,000,000.00 3,798,000.00 ประกวดราคา

1.บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง

 จํากัด 2,930,000 บ  2.

หจก. สือเจริญ แอนด พี.

โปรดักส  3,170,000 บ. 3.

บ.อิง-คอน จํากัด 

3,200,000 บ. 4.มาสเตอร 

เมกเกอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 3,285,000 บ.5.บูรณรัตน

เอนยิเนียริ่ง จํากัด 

3,450,000 บ.6.บ.โชค

รุงเรืองการชาง จํากัด 

3,480,000 บ.7.บ.เอส.พี.

เอ.อินทีเกรชั่น  3,770,000

 บ.8.บ.โมชั่น คอนสทัคชั่น 

จํากัด 3,790,000 บ.9.หจก.

 โภคะกิจกอสราง 

3,791,000 บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 

2,930,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)854/2559  

ลว.27/5/59

109

ซื้อเกลือบริสุทธิ์ชั้นคุณภาพพิเศษ

แบบชื้น 97.5%สําหรับเติมถัง 

Softener อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

           10,807.00  - ตกลงราคา

บริษัท เกลือเจริญ 

อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด

 10,807.00

บริษัท เกลือเจริญ 

อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด

 10,807.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)861/2559  

ลว.30/5/59



25

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

110

ซื้อผงหมึก ยี่หอ Brother รุน 

MFC-8880DW จํานวน 2 ชุด 

ใหกับสวนฟองคดี ฝายกฏหมาย

             8,132.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 8,132.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส

 จํากัด 8,132.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)862/2559  

ลว.30/5/59

111 จางทําตรายางประเภทตางๆ            14,065.15  - ตกลงราคา
รานเรืองศิลปตรายาง 

14,065.15

รานเรืองศิลปตรายาง 

14,065.15

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)863/2559  

ลว.30/5/59

112

จางซอมชุดควบคุมปมน้ําระบาย

ความรอน (CDP No.3,4)ระบบ

ปรับอากาศ ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ อาคาร 2

           71,904.00  - ตกลงราคา

หจก. สยามเจริญ เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด ซัพพลาย 

71,904.00

หจก. สยามเจริญ เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด ซัพพลาย 

71,904.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)865/2559  

ลว.30/5/59

113
ซื้อเครื่องระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขายอยเกาะสมุย
         130,000.00           130,000.00 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,999.65

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,999.65

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)866/2559  

ลว.30/5/59

114
จางปรับปรุงเคานเตอรหองครัว 

บานพักธนาคาร (ทรัพยธนาคารฯ)
           59,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท โชครุงเรืองการชาง

 จํากัด 59,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง

 จํากัด 59,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)867/2559  

ลว.30/5/59



26

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

115

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด ใหกับสาขายอยบึง

สามพัน

           95,000.00  - ตกลงราคา

หจก.สากลเฟอรนิเจอร 

แอนด อิเล็คตริค 

95,000.00

หจก.สากลเฟอรนิเจอร 

แอนด อิเล็คตริค 

95,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)868/2559  

ลว.30/5/59

116
จางพิมพบัตรชําระเงินกู(GHB 

Pay Card)
         142,310.00           142,310.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 142,310.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 142,310.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)869/2559  

ลว.30/5/59

117
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ 

Double A
           44,405.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอเอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

บริษัท เอเอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)870/2559  

ลว.30/5/59

118
ซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว 

(655)
           69,336.00  - ตกลงราคา

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 

จํากัด 69,336.00

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 

จํากัด 69,336.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)871/2559  

ลว.30/5/59

119
ซื้อขายึดกลองจักรยานต(ขาแร็ค)

 wave 125i จํานวน 4 ชุด
             2,400.00  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

2,400.00

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

2,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)882/2559  

ลว.31/5/59



27

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2559                                           แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2559

120
จางรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่เชา 

ธอส.สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด
180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา

บ.บูรณรัตน เอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 180,000.00

บ.บูรณรัตน เอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 180,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)884/2559  

ลว.31/5/59

121

จางทําแผนเหล็กซิงคพับฉาก

พรอมติดทับดวยสติ๊กเกอรแสดง

สัญลักษณและขอความเตือนพื้น

ตางระดับ จํานวน 7 จุด ภายใน 

ธอส.สนญ.

41,000.00  - ตกลงราคา
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 41,000.00

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 41,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)885/2559  

ลว.31/5/59


