
1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

รับรองภาพเช็ค(ฝายธุรกรรม

การเงิน)จํานวน 500 ชุด

16,050.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)  

16,050.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน)  

16,050.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)505/2559  

ลว.1/4/59

2
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขากระบี่ จํานวน 5 รีม
3,531.00  - ตกลงราคา

บ.เบสตบุกเคส จํากัด  

3,531.00

บ.เบสตบุกเคส จํากัด  

3,531.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)506/2559  

ลว.1/4/59

3

ซื้ออุปกรณระบบลิฟต ตัวที่ 3 

อาคาร 1 และระบบลิฟต ตัวที่ 1 

อาคาร 2 ธอส.(สนญ.)

          3,184.32  - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย) จํากัด  

3,184.32

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย) จํากัด  

3,184.32

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)507/2559  

ลว.4/4/59

4

จางทําปายชื่อหองทํางาน

ผูบริหารระดับสูง จํานวน 2 ปาย 

พรอมติดตั้ง ชั้น 11 อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.

        20,000.00  - ตกลงราคา
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด  20,000.00

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด  20,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)508/2559  

ลว.4/4/59

5

จางดําเนินการทดสอบและ

ตรวจสอบระบบทอกาซและ

อุปกรณ สถานประกอบกิจการ

ควบคุม ประเภทที่ 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สนญ.

        16,050.00  - ตกลงราคา

บ.ปโตรเลียมแกส เทค

โนโลยี่แอนดเซอรวิส 

จํากัด 16,050.00

บ.ปโตรเลียมแกส เทค

โนโลยี่แอนดเซอรวิส 

จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)509/2559  

ลว.4/4/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559



2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

6
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 139 อัน
          9,656.75  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง 

9,656.75

รานเรืองศิลปตรายาง 

9,656.75

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)510/2559  

ลว.4/4/59

7 จางพิมพนามบัตร         22,230.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต (2000) 

22,230.00

ฟงเกอร พริ้นต (2000) 

22,230.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)511/2559  

ลว.4/4/59

8
ซื้อกระดาษ A4  8 แกรม ยี่หอ 

Double A
        44,405.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)512/2559  

ลว.4/4/59

9
จางทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

โครงการบานประชารัฐ
        41,548.10  - ตกลงราคา

บริษัท ยูชูส จํากัด 

41,548.10

บริษัท ยูชูส จํากัด 

41,548.10

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)513/2559  

ลว.4/4/59

10

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.)514/2559  

ลว.4/4/59



3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

11

จางทําน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 350

 มล.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ

ออกรานกาชาด กระทรวงการคลัง

      200,000.00 192,600.00 ตกลงราคา
บริษัท น้ําดื่มซอฟท 

จํากัด 192,600.00

บริษัท น้ําดื่มซอฟท 

จํากัด 192,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)515/2559  

ลว.4/4/59

12
จางจัดพิมพโปสเตอร และใบปลิว

 สําหรับโครงการบานประชารัฐ
        71,690.00  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช 71,690.00 ราน ปรวาณิช 71,690.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)516/2559  

ลว.4/4/59

13
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

สําหรับโครงการบานประชารัฐ
      192,198.75        192,198.75 ตกลงราคา

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

101,248.75

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

101,248.75

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)517/2559  

ลว.4/4/59

14

จางเปนผูดําเนินการรื้อถอนงาน 

lnkjet สําหรับโครงการบาน

ประชารัฐ

        19,260.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

19,260.00

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

19,260.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)518/2559  

ลว.4/4/59

15
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 

20 ฉบับ
          7,254.60  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 7,254.60

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 7,254.60

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)519/2559  

ลว.4/4/59



4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

16

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ 14 หลัก จํานวน 4 

เครื่องและเครื่องคํานวณเลขแบบ

ไมมีกระดาษ 12 หลักจํานวน 5 

เครื่อง รวมทั้งหมด 9 เครื่อง 

ใหกับฝายบริหาร NPA

        12,981.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

12,981.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

12,981.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)521/2559  

ลว.5/4/59

17
ซื้อถังดับเพลิง จํานวน 2 ถัง 

พรอมติดตั้ง ใหกับสาขาบานแขก
          3,745.00  - ตกลงราคา

หจก.เอ บี ซี สันติไฟร 

3,745.00

หจก.เอ บี ซี สันติไฟร 

3,745.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)522/2559  

ลว.5/4/59

18
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือมอบ

อํานาจที่ดิน
        44,940.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 44,940.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 44,940.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)523/2559  

ลว.5/4/59

19

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

สัญญาจํานองเปนประกัน (อ.ช.

๑๖)

        77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท  จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

บริษัท  จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 77,040.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)524/2559  

ลว.5/4/59

20
จางพิมพซองรหัสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส(ATM)
      140,437.50        112,350.00 ตกลงราคา

บริษัท ดาตาโปรดักส 

ทอปปง ฟอรม จํากัด 

112,350.00

บริษัท ดาตาโปรดักส 

ทอปปง ฟอรม จํากัด 

112,350.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)538/2559  

ลว.8/4/59



5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

21 จางเปลี่ยนหลอดภาพและฟลเตอร         38,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 38,000.00

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

 38,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)539/2559  

ลว.8/4/59

22

ซื้อเครื่องเลเซอรพริ้นเตอร ริโก 

SP213SFNW จํานวน 7 เครื่อง

พรอมผงหมึก จํานวน 7 ตลับ

ใหกับสาขาตางๆของฝาย สป.2

        67,260.20  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

จํากัด 67,260.20

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

จํากัด 67,260.20

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)540/2559  

ลว.8/4/59

23

จางพิมพตราสาททางการเงิน1.

สาขาหาแยกปากเกร็ด        2.

สาขายอยฉลอง                   3.

สาขาถนนมิตรภาพ

        34,668.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 34,668.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 34,668.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)541/2559  

ลว.8/4/59



6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

24
ซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง จํานวน

 1 ชุด เพื่อใชงานที่สาขายอยทุงสง
        98,226.00  - ตกลงราคา

หจก. เบ เตก ลง 

98,226.00

หจก. เบ เตก ลง 

98,226.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)544/2559  

ลว.8/4/59

25
ซื้อบัตรชมภาพยนต และ 

Popcom Set
      196,000.00        196,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ

 กรุป จํากัด(มหาชน) 

196,000.00

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ

 กรุป จํากัด(มหาชน) 

196,000.00

เปนผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)545/2559  

ลว.8/4/59

26
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยถลาง
      130,000.00 129,844.500 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)546/2559  

ลว.8/4/59

27

จางเปลี่ยนวัสดุพื้นเปนพื้น

กระเบื้องยาง ธอส. สาขา

พหลโยธิน

      270,000.00        190,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ภคนิน จํากัด 

190,000.00

บริษัท ภคนิน จํากัด 

190,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)546/2559  

ลว.8/4/59

28
ซื้อกระดาษชําระมัวนเล็ก ยี่หอ 

เซลล็อกซ สเปเชียล แพ็ค 6 มวน
        62,060.00  - ตกลงราคา

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 

จํากัด 62,060.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 

จํากัด 62,060.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)550/2559  

ลว.8/4/59



7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

29

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ ขนาด14 หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DR-240TM จํานวน 

34 เครื่อง และเครื่องคํานวณแบบ

ไมมีกระดาษขนาด12 หลัก ยี่หอ

CASIO รุนDW-120MS จํานวน  

10 เครื่อง รวมทั้งหมด 44 เครื่อง

        91,326.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

91,326.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

91,326.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)551/2559  

ลว.8/4/59

30
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยสตูล
      130,000.00 129,844.500 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)552/2559  

ลว.8/4/59

31

จางพิมพงาน Roll Up  (เฉพาะ

ภาพพิมพ) โครงการบาน ธอส.

เพิ่มสุข

             636.65  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)553/2559  

ลว.11/4/59

32

จางพิมพแบบฟอรมบันทึก

ตอทายสัญญากูเงินลูกคาเดิม

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

        74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 74,900.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 74,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)559/2559  

ลว.11/4/59



8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

33
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 

สาขาอุดรธานี
        38,520.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 38,520.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 38,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)560/2559  

ลว.11/4/59

34
จางปรับปรุงหองเก็บเอกสาร 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
        65,000.00  - ตกลงราคา

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส 65,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส 65,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)561/2559  

ลว.11/4/59

35
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

สินเชื่อสําหรับผูขอกู
      145,520.00        145,520.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)562/2559  

ลว.11/4/59

36
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง

ชําระหนี้เงินกู
      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.)563/2559  

ลว.11/4/59

37
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

จันทบุรี
        38,520.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 38,520.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 38,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)564/2559  

ลว.11/4/59



9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

38

ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 40 ตัว 

เพื่อใชงานประจําสาขา

นครศรีธรรมราช

      188,623.50        188,623.50 ตกลงราคา
บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 188,623.50

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 188,623.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)565/2559  

ลว.11/4/59

39 ซื้อถวยกรวยน้ําดื่ม PANDA  มอก.         77,575.00  - ตกลงราคา
บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 

จํากัด 77,575.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 

จํากัด 77,575.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)568/2559  

ลว.11/4/59

40 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ         42,300.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

42,300.00

องคการคา สกสค. 

42,300.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)569/2559  

ลว.11/4/59

41

จางพิมพงาน Roll Up (เฉพาะ

ภาพพิมพ) งานอัตราดอกเบี้ยกู

พิเศษไตรมาส 2 พ.ศ.2559

             636.65  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)570/2559  

ลว.12/4/59

42
จางพิมพโปสเตอรโครงการบาน

ประชารัฐ (NPA)
          7,222.50  - ตกลงราคา รานปรวาณิช 7,222.50 รานปรวาณิช 7,222.50

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)571/2559  

ลว.12/4/59



10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

43

จางผลิตงานพิมพสําหรับ Roll Up

 โครงการ  "เงินฝากออมทรัพย 

The First Savings"

             636.65  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)572/2559  

ลว.12/4/59

44
จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธ

โครงการบานประชารัฐ (NPA)
        22,416.50  - ตกลงราคา

บริษัท โซดิแอด เอดี 

จํากัด 22,416.50

บริษัท โซดิแอด เอดี 

จํากัด 22,416.50

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)573/2559  

ลว.12/4/59

45
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

อุบลราชธานี
        16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 16,050.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)574/2559  

ลว.12/4/59

46
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด          "

 9x12  3/4 " สํานักงานใหญ
        92,020.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 92,020.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 92,020.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)595/2559  

ลว.18/4/59

47 จางพิมพโปสเตอร และใบปลิว       115,000.00 114,490.00 ตกลงราคา รานปรวาณิช 114,490.00 รานปรวาณิช 114,490.00
เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)596/2559  

ลว.18/4/59



11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

48
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

ยอยแมสาย
          9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 9,095.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)596/2559  

ลว.18/4/59

49
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา

สยามสแควร
          4,708.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 4,708.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 4,708.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)598/2559  

ลว.18/4/59

50
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 

สาขามหาสารคาม
          9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 9,095.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)599/2559  

ลว.18/4/59

51

เชาที่ดินราชพัสดุที่วาการอําเภอ

เมืองสิงหบุรี เพื่อติดตั้งเครื่อง

ฝาก-ถอนอัตโนมัติ ATM

        99,360.00  - ตกลงราคา
คุณวีณากร ศรีสมนึก 

99,360.00

คุณวีณากร ศรีสมนึก 

99,360.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)601/2559  

ลว.18/4/59

52
ซื้อแผน DVD-RW ยี่หอ Princo 

พรอมกลอง (1แผน/กลอง)
             460.10  - ตกลงราคา

หจก. เจมส โอเอ ซัพ

พลาย 460.10

หจก. เจมส โอเอ ซัพ

พลาย 460.10

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)603/2559  

ลว.19/4/59



12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

53
จางพิมพซองจดหมายขาว 

สํานักงานใหญ
        96,300.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 96,300.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)604/2559  

ลว.19/4/59

54
ซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 36 ตัว 

เพื่อใชงานประจําสาขายะลา
      189,000.00        186,540.00 ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 186,540.00

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 186,540.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)605/2559  

ลว.19/4/59

55
จางปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และ

เปลี่ยนสุขภัณฑ สาขารอยเอ็ด
        90,000.00  - ตกลงราคา

หจก.101 ภัทรกอสราง 

90,000.00

หจก.101 ภัทรกอสราง 

90,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)606/2559  

ลว.19/4/59

56

จางจัดพิมพโปสเตอรและแผน

ปลิวประชาสัมพันธโครงการบาน 

ธอส. เพิ่มสุข

        82,785.90  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

82,785.90

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

82,785.90

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)607/2559  

ลว.19/4/59

57

จางทําสปอตวิทยุ พรอมเขียนบท

โฆษณา "โครงการ เงินฝากออม

ทรัพย The First Saving"

        41,548.10  - ตกลงราคา
บริษัท ยูชูส จํากัด 

41,548.10

บริษัท ยูชูส จํากัด 

41,548.10

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)608/2559  

ลว.19/4/59



13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

58

จางเหมาปรับปรุงและตกแตง

ภายในธนาคารฯ สาขายอยแฟชั่น

ไอสแลนด

        2,910,000.00          2,910,000.00 พิเศษ

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 

2,910,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 

2,910,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)610/2559  

ลว.19/4/59

59
จางพิมพซองพลาสติกใสบัตร

บริการอิเล็กทรอนิกส (ATM)
        80,250.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไอเดียเอชั่นพลัส 

จํากัด 80,250.00

บริษัท ไอเดียเอชั่นพลัส 

จํากัด 80,250.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)611/2559  

ลว.19/4/59

60

จางจัดพิมพโปสเตอร และใบปลิว

 "เงินฝากออมทรัพย  The First 

Savings"

        55,094.30  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

55,094.30

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

55,094.30

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)612/2559  

ลว.19/4/59

61

จางจัดพิมพโปสเตอรและใบปลิว

ประชาสัมพันธงานอัตราดอกเบี้ย

กูพิเศษไตรมาส 2 พ.ศ.2559

        82,785.90  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

82,785.90

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

82,785.90

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)613/2559  

ลว.19/4/59

62

ซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ 

ชารป รุน SB-29S  จํานวน 1

เครื่อง ใหกับสวนบัญชีและขอมูล

ฝายกฏหมาย

          4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 4,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)614/2559  

ลว.19/4/59



14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

63

ซื้อเครื่องคํานวณแบบไมมี

กระดาษ ยี่หอ CASIO รุน 

DJ-240D PLUS  จํานวน 4 

เครื่อง ใหกับฝายวิเคราะหและ

วางแผนกลยุทธ

          2,320.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

2,320.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

2,320.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)615/2559  

ลว.19/4/59

64

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษขนาด ยี่หอ CASIO รุน 

DJ-240D PLUS จํานวน 5 เครื่อง

 ใหกับฝายจัดหาและการพัสดุ

          2,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

2,900.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

2,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)616/2559  

ลว.19/4/59

65

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษขนาด 14หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DJ-240D PLUS 

จํานวน 3 เครื่อง ใหกับฝาย

วิเคราะหสินเชื่อโครงการ

          1,740.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,740.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

1,740.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)617/2559  

ลว.20/4/59

66

ซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D PLUS

 จํานวน 2 เครื่อ งใหกับฝาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ

          1,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)618/2559  

ลว.20/4/59



15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

67

ซื้อ Tripod Projection Size 100 

(แบบขาตั้ง) (จอรับภาพ

โปรเจคเตอรขาตั้ง100นิ้ว) จํานวน

 1 อัน เพื่อใชงานที่ฝายพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

          5,029.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 5,029.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 5,029.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)619/2559  

ลว.20/4/59

68
ซื้อเกาอี้ผูบริหาร รุน  COMPOSIT

  จํานวน 1 ตัว
          5,900.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยออฟฟศโปร 

จํากัด (สนญ.) 5,900.00

บริษัท ไทยออฟฟศโปร 

จํากัด (สนญ.) 5,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)620/2559  

ลว.20/4/59

69
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 196 อัน
        21,287.65  - ตกลงราคา

รานเรือนศิลปตรายาง  

21,287.65

รานเรือนศิลปตรายาง  

21,287.65

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)621/2559  

ลว.20/4/59

70

ซื้อเครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 

เครื่อง และเครื่องเย็บกระดาษ 

จํานวน 1 เครื่อง ใหกับ สวน

จัดการทรัพยสิน ฝายบริหาร NPA.

          5,599.99  - ตกลงราคา
บ.ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 5,599.99

บ.ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 5,599.99

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)623/2559  

ลว.21/4/59

71

ซื้อเครื่องเย็บ อโรมา HD-1224 

จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชงานที่

สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

          2,199.99  - ตกลงราคา
บ.ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน)  2,199.99

บ.ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน)  2,199.99

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)624/2559  

ลว.21/4/59



16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

72
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขาอางทอง
      300,000.00 224,004.500 พิเศษ

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

217,000

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

217,000

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)625/2559  

ลว.21/4/59

73

ซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง จํานวน

 2 ชุด เพื่อใชงานที่สาขา

นครศรีธรรมราช

      300,000.00 298,458.310 พิเศษ
หจก.เบ เตก ลง 

298,458.31

หจก.เบ เตก ลง 

298,458.31

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)626/2559  

ลว.21/4/59

74

ซื้อกระเปาเอกสารสําหรับ

พนักงานเคลียริ่ง ฝาย สป.2 

จํานวน 90 ใบ

      184,500.00 184,500.00 ตกลงราคา

คุณวิลาวัณย                

ตั้งธนศฤงคาร  

184,500.00

คุณวิลาวัณย                

ตั้งธนศฤงคาร  

184,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)627/2559  

ลว.21/4/59

75

ซื้อตูน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ ชารป 

จํานวน 1 เครื่อง และโทรศัพทตั้ง

โตะแบบไรสาย จํานวน 15 เครื่อง

        30,380.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 30,380.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 30,380.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)628/2559  

ลว.21/4/59

76

จางพิมพซองหนาตางขาว 

สําหรับใชกับเครื่องบรรจุเอกสาร

อัตโนมัติ

        1,330,000.00          1,330,000.00 สอบราคา

1.บ.เอส.อาร.ซี.เอ็น

เวลอพ จํากัด 2.บ.เจน

เนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด 3.บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโน

ลา จํากัด 1,059,300.00

บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟโนลา 

จํากัด 1,059,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)629/2559  

ลว.21/4/59



17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

77
ซื้ออุปกรณสํานักงาน         

จํานวน 3 รายการ
        40,173.15  - ตกลงราคา

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 40,173.15

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 40,173.15

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)630/2559  

ลว.21/4/59

78

จางจัดพิมพหนังสือคูมือการ

ประมูลขายบานมือสองครั้งที่ 

1/2559

      400,000.00        293,180.00 พิเศษ
บริษัท บพิธการพิมพ 

จํากัด 293,180.00

บริษัท บพิธการพิมพ 

จํากัด 293,180.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)632/2559  

ลว.22/4/59

79
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยสระแกว
      150,000.00 130,000.00 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)636/2559  

ลว.25/4/59

80
จางพิมพวองจดหมาย สาขา

อุดรธานี
      115,667.00        115,667.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 

115,667.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 

115,667.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)637/2559  

ลว.25/4/59

81

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.)638/2559  

ลว.25/4/59



18

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

82

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-787 พรอม 

CUSTOMER DISPLAY จํานวน 

1 เครื่อง

        49,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 49,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 49,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)639/2559  

ลว.25/4/59

83

เชาพรอมจางบริการเครื่องมัลติ

ฟงกชั่นสี รุน MPC4503SP 

ประจําฝายสาขาภาคเหนือ

 5,671.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 5,671.00 บาท/

เดือน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 5,671.00 บาท/

เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาภาคเหนือ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)640/2559  

ลว.25/4/59

84

ซื้อจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี 

ยี่หอ HONDA รุน WAVE125I     

 ดิสเบรกหนา สตารทมือ-ลอซี่ลวด

 จํานวน 2 คัน ใหกับสาขา

ปทุมธานีและสาขายอยบางบัว

ทอง

      120,000.00        110,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

110,000.00

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

110,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)641/2559  

ลว.25/4/59

85
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยระนอง
      130,000.00 129,844.500 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)642/2559  

ลว.25/4/59

86

ซื้อกลองเหล็กขาสปริง  36 วัตต  

(รางเปลา)  จํานวน 100 ชุด    

(โคมไฟแสงสวาง)

          8,025.00  - ตกลงราคา

บริษัท รุงเกษมอินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (สนญ.)

 8,025.00

บริษัท รุงเกษมอินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (สนญ.)

 8,025.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)643/2559  

ลว.25/4/59



19

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

87
จางทําปลอกรัดธนบัตรชนิด 

1,000 บาท
        39,376.00  - ตกลงราคา

บริษัท โพลีพลาสติก 

จํากัด 39,376.00

บริษัท โพลีพลาสติก 

จํากัด 39,376.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)644/2559  

ลว.25/4/59

88
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ โครงการบานประชารัฐ
      246,100.00        246,100.00 พิเศษ

บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 246,100.00

บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 246,100.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)645/2559  

ลว.25/4/59

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ โครงการบานประชารัฐ
      300,000.00        300,000.00 พิเศษ

บริษัท วิไลเซ็นเตอร

แอนดซันส จํากัด 

300,000.00

บริษัท วิไลเซ็นเตอร

แอนดซันส จํากัด 

300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)646/2559  

ลว.25/4/59

90
ซื้อโพเดี่ยมอะคริลิคใส จํานวน 2 

ตัว
        48,080.00  - ตกลงราคา

รานอุทัยฟารมโฆษณา 

48,080.00

รานอุทัยฟารมโฆษณา 

48,080.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)647/2559  

ลว.26/4/59

91

จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ขนาด 

250 มล. ตราธนาคารอาคาร

สงเคราะห

      400,180.00        400,180.00 พิเศษ
บริษัท บานสวนธารน้ํา

ทิพย จํากัด 400,180.00

บริษัท บานสวนธารน้ํา

ทิพย จํากัด 400,180.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)648/2559  

ลว.26/4/59



20

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

92
ซื้อผงหมึกสีเครื่อง Printer Richo

 จํานวน 3 ตลับ
          8,827.50  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 8,827.50

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 8,827.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)649/2559  

ลว.26/4/59

93

ซื้อเครื่องรัดธนบัตร ยี่หอ YULIM 

รุน YL-203S จํานวน 1 เครื่อง

ใหกับสาขารอยเอ็ด

        38,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 38,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 38,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)652/2559  

ลว.26/4/59

94

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL รุน PV-30 จํานวน

 1 เครื่อง ใหกับสาขาหาดใหญ

        72,760.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 72,760.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 72,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)653/2559  

ลว.26/4/59

95

ซื้อจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี 

ยี่หอ HONDA รุน WAVE125I    

ดิสเบรกหนา สตารทมือ-ลอซี่ลวด

 จํานวน 2 คัน ใหกับสาขา   ราช

ดําเนิน และสาขาเซ็นหลุยส 3

      120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

110,000.00

บริษัท เวิลดสปด เซลส 

แอนด เซอรวิส จํากัด 

110,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)654/2559  

ลว.26/4/59

96

จางพิมพโปสเตอร และแผนพับ

โครงการ GHB Home&Family 

Plus

      145,000.00 111,494.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

109,996.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

109,996.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)655/2559  

ลว.26/4/59



21

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

97

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น (A3)  ริโก 

 MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยตราด

 2,782.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

2,782.00  บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

2,782.00  บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยตราด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)656/2559  

ลว.26/4/59

98

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น  ริโก

 MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยตราด

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยตราด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)657/2559  

ลว.26/4/59

99
ซื้อเครื่องระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขายอยพังงา
      130,000.00 129,844.500 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

บริษัท อินฟนิท 

เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 

จํากัด 129,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)658/2559  

ลว.26/4/59

100
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา

เพชรบุรีตัดใหม
          5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 5,885.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)659/2559  

ลว.27/4/59

101

จางบริษัททัวรดําเนินการจัด

ประชุมผูบริหารสัญจร ครั้งที่ 

1/2559 ณ จังหวัด ภูเก็ต

        6,800,000.00          6,800,000.00 พิเศษ

บริษัท เจ็ท อินเตอรเนชั่น

แนล ทราเวล จํากัด 

6,795,330.00

บริษัท เจ็ท อินเตอรเนชั่น

แนล ทราเวล จํากัด 

6,795,330.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)660/2559  

ลว.27/4/59

102
จางปรับปรุงสีเครื่อง ATM ณ ที่

ทําการสาขาของธนาคารฯ
        94,467.00  - ตกลงราคา

หจก.มณีวัฒนา ลอจิ

สติกส 94,467.00

หจก.มณีวัฒนา ลอจิ

สติกส 94,467.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)661/2559  

ลว.27/4/59



22

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

103
จางปรับปรุงสีเครื่อง ATM ณ ที่

ทําการสาขาของธนาคารฯ
        77,575.00  - ตกลงราคา

บริษัท พรอมเซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด 

77,575.00

บริษัท พรอมเซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด 

77,575.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)662/2559  

ลว.27/4/59

104

 จางโฆษณาประชาสัมพันธ

โครงการบานประชารัฐ ผานสื่อ

วิทยุ จส.100 คลื่นจราจร และ

ขาวกรมประชาสัมพันธ 147 

สถานีทั่วประเทศ

      665,721.90        665,721.90 พิเศษ
บริษัท คีย ทู ซัคเซส 

จํากัด 665,721.90

บริษัท คีย ทู ซัคเซส 

จํากัด 665,721.90

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)663/2559  

ลว.28/4/59

105

 จางโฆษณาประชาสัมพันธ

โครงการบานประชารัฐ ผาน

สถานีวิทยุคลื่นลูกทุงเน็ตเวิรก

และคลื่น BIG FM

      500,000.00        500,000.00 พิเศษ
บริษัท ลูกทุงเน็ตเวิรก 

จํากัด 500,000.00

บริษัท ลูกทุงเน็ตเวิรก 

จํากัด 500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)664/2559  

ลว.28/4/59

106
จางพิมพ Tent Card โครงการ 

GHB Home & Family Plus
        26,643.00  - ตกลงราคา

บริษัท มิตรสัมพันธการ

พิมพ จํากัด 26,643.00

บริษัท มิตรสัมพันธการ

พิมพ จํากัด 26,643.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)666/2559  

ลว.28/4/59

107
ซื้อกระดาษ A4  80 แกรม ยี่หอ 

Double  A
        44,405.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 44,405.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)667/2559  

ลว.28/4/59



23

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

108
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.)668/2559  

ลว.28/4/59

109

จางบริการเขาดําเนินการเปลี่ยน

เครื่องบันทึกภาพ DVR ระบบ

โทรทัศนวงจรปดสาขายอย ทรง

วาดและทําสําเนาภาพของ

ธนาคารฯ สาขายอยชุมแพ

          7,490.00  - ตกลงราคา
บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 

7,490.00

บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 

7,490.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)670/2559  

ลว.29/4/59

110

 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ

โก รุน MP4054SP จํานวน 1

เครื่อง ประจําฝายจัดหาและการ

พัสดุ

 5,671.00 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

5,671.00  บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด 

5,671.00  บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายจัดหาและการพัสดุ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)671/2559  

ลว.29/4/59

111

 จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น

ระบบเชา ริโก รุน MP4054SP 

จํานวน 1 เครื่อง ประจําฝาย

จัดหาและการพัสดุ

 0.35 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายจัดหาและการพัสดุ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)672/2559  

ลว.29/4/59

112
ซื้ออุปกรณตูควบคุมระบบแจง

เหตุเพลิงไหม อาคาร 2
        12,037.50  - สอบราคา

บริษัท นิวศิริ วิศวการ 

จํากัด 12,037.50

บริษัท นิวศิริ วิศวการ 

จํากัด 12,037.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)673/2559  

ลว.29/4/59



24

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

113

ซื้ออะไหลอุปกรณฟลัชวาลชัก

โครกหองน้ํา อาคาร 1 และอาคาร

 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

          7,490.00  - ตกลงราคา
บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ 

จํากัด 7,490.00

บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ 

จํากัด 7,490.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)674/2559  

ลว.29/4/59

114

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 

ศาลายา 2.สาขาตรัง 3.สาขาบอ

วิน

        27,178.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

27,178.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

27,178.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)675/2559  

ลว.29/4/59

115
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขายอยพนมสารคาม
          5,125.30  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 5,125.30

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 5,125.30

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)676/2559  

ลว.29/4/59

116

ซื้อผงหมึกเครื่องสแกนเนอร ยี่หอ

 Brother รุน TN-2380 จํานวน 10

 ตลับ ใหกับสวนวางแผนกลยุทธ

ลูกคาสัมพันธ

        18,725.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 18,725.0

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 18,725.0

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)679/2559  

ลว.29/4/59

117

ซื้อประกัยภัยภาคสมัครใจ 

(ประเภท 1) รถจักรยานยนต

ธนาคาร จํานวน 3 คัน

        14,640.81  - ตกลงราคา
บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 14,640.81

บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 14,640.81

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)680/2559  

ลว.29/4/59



25

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

118
จางพิมพนามบัตรธนาคาร 

จํานวน 3,600 ใบ
        14,040.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 14,040.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 14,040.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)681/2559  

ลว.29/4/59

119

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อใชงานประจําสาขา

อางทอง

      130,000.00 118,760.00 ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

 121,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

 121,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)683/2559  

ลว.29/4/59

120

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 2 เครื่อง และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น จํานวน 1 

เครื่อง เพื่อใชงานประจําสาขา

พัทยา

      190,000.00 164,760.00 ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

170,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

170,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)684/2559  

ลว.29/4/59

121

ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขารอยเอ็ด จํานวน 1 

ระบบ

      100,000.00 98,440.00 ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

98,440.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

98,440.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)685/2559  

ลว.29/4/59

122

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL รุน P-30 จํานวน 1

 เครื่อง ใหกับสาขารอยเอ็ด

        72,760.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

72,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

72,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)686/2559  

ลว.29/4/59



26

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

123

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น จํานวน 1 

เครื่อง ใหกับสาขาภูเก็ต

      496,500.00 121,760.000 ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

121,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

121,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)687/2559  

ลว.29/4/59



27

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

124

จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองหองชุด

เปนประกัน จํานวน 200 รีม

        49,220.00  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด  

49,220.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด  

49,220.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)688/2559  

ลว.29/4/59

125

ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 

แกรม ยี่หอ Double A จํานวน 

1,000 รีม

      177,620.00        177,620.00 ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

177,620.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

177,620.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)689/2559  

ลว.29/4/59

126

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

สัญญาจํานองที่ดินเปนประกัน 

(ท.ด ๑๕) จํานวน 200 รีม

        77,040.00  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

77,040.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

77,040.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)690/2559  

ลว.29/4/59

127

ซื้อบัตร Starbuck Card เพื่อใช

ในการทํากิจกรรมสงเสริมการขาย

 เงินฝากออมทรัพย จํานวน 

1,000 ใบ

120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา

บ.สตารบัคส คอฟฟ 

(ประเทศไทย) 

114,000.00

บ.สตารบัคส คอฟฟ 

(ประเทศไทย) 

114,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)691/2559  

ลว.29/4/59

128

ซื้อกระเปาปกนิคอเนกประสงค 

พรอมเสื่อ (ฝายลูกคาสัมพันธ) 

จํานวน 200 ใบ

59,920.00  - ตกลงราคา
บ.เงินนําโชค กรุป จํากัด 

59,920.00

บ.เงินนําโชค กรุป จํากัด 

59,920.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)692/2559  

ลว.29/4/59



28

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 เมษายน -29 เมษายน 2559

129
จางทําตรายางประเภทตางๆ 

จํานวน 61 อัน
3,846.65  - ตกลงราคา

เรืองศิลปตรายาง 

3,846.65

เรืองศิลปตรายาง 

3,846.65

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)693/2559  

ลว.29/4/59


