
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

1
จัดซื้อตูเตี้ยโลง (ชั้นวางของ
อเนกประสงค) 3 ชั้น จํานวน 20 ตู

          7,300.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
7,300.00

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
7,300.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2331/2559 
ลว.1/11/2559

2

จางผลิตงานพิมพสําหรับ Roll 
Up โครงการเงินฝากออมทรัพย 
SENIOR PROMPTPAY จํานวน
 1 แผน

             636.65  - ตกลงราคา
บริษัทเจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

บริษัทเจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 636.65

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2332/2559 
ลว.1/11/2559

3
จางออกแบบส่ือส่ิงพิมพ จํานวน 
5 คร้ัง

        30,000.00  - ตกลงราคา
นางสาวนิธิชญาภาวิ์ ลือ
สิงหนาท 30,000.00

นางสาวนิธิชญาภาวิ์ ลือ
สิงหนาท 30,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2333/2559 
ลว.1/11/2559

4

จางพิมพโปสเตอร และใบปลิว
ประชาสัมพันธ เงินฝากออม
ทรัพย SENIOR PROMPTPAY  
จํานวน 2 รายการ

47,930.65         - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิซซิ่ง จํากัด
 47,930.65

บริษัท มี พับลิซซิ่ง จํากัด
 47,930.65

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2334/2559 
ลว.1/11/2559

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

5

จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและ
ครุภัณฑ เพื่อใชงานสาขานาน 
(สังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค) 
จํานวน 3 รายการ

        48,800.00  - ตกลงราคา
รานรวมมิตรสรรพสินคา 
48,800.00

รานรวมมิตรสรรพสินคา 
48,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2335/2559 
ลว.1/11/2559

6

จัดซื้อตูทําน้ํารอน-เย็น ยี่หอ อิ
มาเฟล็ก IF102 จํานวน 1เคร่ือง 
เพื่อใชงานสาขานาน (สังกัดฝาย
บริหารหนี้ภูมิภาค)

          4,500.00  - ตกลงราคา
รานกิตติชัยพาณิชยนาน
 4,500.00

รานกิตติชัยพาณิชยนาน
 4,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2336/2559 
ลว.1/11/2559

7

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกูรวม2.
แบบฟอรมใบคําขอเปล่ียนแปลง
การกูเงิน จํานวน 2 รายการ

        47,294.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
47,294.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
47,294.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2337/2559 
ลว.1/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

8
ซื้อน้ําสบู รุน RC118 จํานวน 20 
โหล

        42,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท เร็นโทคิล อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,800.00

บริษัท เร็นโทคิล อินนิ
เชียล (ประเทศไทย) 
จํากัด 42,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2338/2559 
ลว.1/11/2559

9
จางทําตรายางประเภทตางๆ 
จํานวน 55 อัน

          3,188.60  - ตกลงราคา
รานเรืองศิลปตรายาง 
3,188.60

รานเรืองศิลปตรายาง 
3,188.60

เปนรานที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2339/2559 
ลว.1/11/2559

10

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน และเกาอี้
รับรองลูกคา เพื่อใชงานสาขา
ขอนแกน (สังกัดฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค) จํานวน 2 รายการ

      166,000.00            166,000.00 ตกลงราคา
บริษัท บุญมาครอง 
จํากัด 125,200.00

บริษัท บุญมาครอง 
จํากัด 125,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2340/2559 
ลว.1/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

11

จัดซื้อเคร่ืองโทรสารมัลติฟงกชัน 
SAMSUNG#CLX4195FW 
จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อใชงาน
สาขาขอนแกน (สังกัดฝาย
บริหารหนี้ภูมิภาค)

        16,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ออฟฟซ คลับ 
(ไทย) จํากัด 16,000.00

บริษัท ออฟฟซ คลับ 
(ไทย) จํากัด 16,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2341/2559 
ลว.1/11/2559

12

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 
20 ฉบับ สาขาสวนอุตสาหกรรม 
สหพัฒน แหลมฉบัง จํานวน 10 
เลม

             362.73  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 362.73

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 362.73

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2344/2559 
ลว.2/11/2559

13
จางเหมาตรวจสอบโครงสราง
อาคารธนาคารฯ

8,000.00           - ตกลงราคา
บริษัท เอ็น เอส พลัส 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
8,000.00

บริษัท เอ็น เอส พลัส 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
8,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2345/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

14

จัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู และตูน้ํา
รอน-น้ําเย็น จํานวน 1 ตู รวม 2 ตู
 ใหกับสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา จํานวน 2 รายการ

        19,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 19,400.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 19,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2346/2559 
ลว.2/11/2559

15

จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟา
แบบมีกระดาษ จํานวน 4เคร่ือง 
และเคร่ืองคํานวณเลขแบบไมมี
กระดาษ จํานวน 3 เคร่ือง รวม 7 
เคร่ือง ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล 
พลาซา ปนเกลา รวม จํานวน 2 
รายการ

        11,796.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
11,796.00

บริษัท นามทอง จํากัด 
11,796.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขที่ 
จพ.(สจท.)2347/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

16

จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้ง
โตะ ยี่หอ SEETECH รุน ST-150
 Series พรอม CUSTOMER 
DISPLAY จํานวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งพื้น ยี่หอ
 TRANS-WORLD รุน TW-600A
 จํานวน 1 เคร่ือง และเคร่ืองมัด
ธนบัตร ยี่หอ YULIM รุน 
YL-203S จํานวน 1 เคร่ือง เพื่อ
ใชง

      170,000.00            122,000.00 ตกลงราคา
บริษทไทยพิมพ สัมผัส 
จํากัด 122,000.00

บริษทไทยพิมพ สัมผัส 
จํากัด 122,000.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2348/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

17

จางบริการรักษาความสะอาด 
ประจําสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา
 ปนเกลา จํานวน 1 คน 
ระยะเวลาจาง 15 เดือน 19 วัน

      186,271.23 186,271.23 ตกลงราคา
บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนล เยนเนอรัล จํากัด 
186,271.23

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนล เยนเนอรัล จํากัด 
186,271.23

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2349/2559 
ลว.2/11/2559

18
ตัดชุดเคร่ืองแบบปกติขาว 
จํานวน 7 ชุด ใหกับพนักงาน
สํานักกรรมการผูจัดการ

        24,317.50  - ตกลงราคา
บริษัท ทรงสมัยโชคชัย4
จํากัด 24,317.50

บริษัท ทรงสมัยโชคชัย4
จํากัด 24,317.50

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2350/2559 
ลว.2/11/2559

19
จางพิมพตรายางทางการเงิน (1)
 สาขาสยามสแควร(2)สาขา
สมุทรสาคร จํานวน 2 รายการ

        11,770.00  - ตกลงราคา
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)
 11,770.00

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)
 11,770.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2351/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

20
จางผลิตสปอตโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคาร ความ
ยาว 15 วินาที

          5,350.00  - ตกลงราคา
บริษัทเอเล่ียน สกิล 
จํากัด 5,350.00

บริษัทเอเล่ียน สกิล 
จํากัด 5,350.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2352/2559 
ลว.2/11/2559

21
ซื้อเกาอี้ขาว/เขียว จํานวน 100 
ตัว เกาอี้ขาว/สมจํานวน 100 ตัว 
รวมทั้งส้ิน 200 ตัว

      171,200.00 171,200.000 ตกลงราคา
บริษัทไพโอเนีย 
เฟอรนิเจอร จํากัด 
171,200.00

บริษัทไพโอเนีย 
เฟอรนิเจอร จํากัด 
171,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2353/2559 
ลว.2/11/2559

22
จางพิมพแบบฟอรม
ใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู (ตัด
แผน) จํานวน 3,000 หอ

      134,820.00 134,820.00 ตกลงราคา
บริษัท เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด 
134,820.00

บริษัท เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด 
134,820.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2354/2559 
ลว.2/11/2559

23

ส่ังซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125
 ซีซี ยี่หอ HONDA รุนWAVE125I
 ดิสเบรกหนา สตารทมือ-ลอซี่
ลวด จํานวน 1 คัน ใหกับสาขา
ยอยเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา

        55,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดสปด เซลส 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
55,000.00

บริษัท เวิลดสปด เซลส 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
55,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2355/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

24
จางทํารมเคลือบยูวี ขนาด 22 นิ้ว
 จํานวน 1,818 คัน

200,000.00      199,980.00          ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
199,980.00

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
199,980.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2356/2559 
ลว.2/11/2559

25
จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาปราจีนบุรี

      425,000.00 425,000.00 สอบราคา

1.) หางหุนสวนจํากัด 
สือเจริญ แอนดพีโปรดักส
 425,000.00        2.)
บริษัท มาสเตอร เมก
เกอร เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
442,076.32

หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนดพีโปรดักส 
425,000.00

เปนผูที่เสนอราคาต่ําสุด
จพ.(สจท.)2358/2559 
ลว.2/11/2559

26

จางซอมทอน้ําดีและฝาเพดาน
บริเวณหนาหองน้ําชาย-หญิง ชั้น
 3 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

        73,126.03  - ตกลงราคา
บริษัท 88 คอนโทรลซิส
เต็ม แอนด เซอรวิส 
จํากัด 73,126.03

บริษัท 88 คอนโทรลซิส
เต็ม แอนด เซอรวิส 
จํากัด 73,126.03

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2359/2559 
ลว.2/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

27
จางปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาสุขาภิบาล 1

      185,000.00 185,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ภคนิน จํากัด 
185,000.00

บริษัท ภคนิน จํากัด 
185,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2360/2559 
ลว.2/11/2559

28

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบ
มีจอภาพและกระดาษ ขนาด 14
 หลัก ยี่หอ CASIO รุน 
DR-240TM จํานวน 10 เคร่ือง 
ใหกับฝายพิธีการสินเชื่อ

        25,140.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
25,140.00

บริษัท นามทอง จํากัด 
25,140.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2361/2559 
ลว.3/11/2559

29
ซื้อสเปรยฉีดลางหนาคอนแทค 
ยี่หอ Lynex ขนาด 500G จํานวน
 12 กระปอง

          3,210.00  - ตกลงราคา
บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 3,210.00

บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 3,210.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2362/2559 
ลว.3/11/2559

30
ซื้อวัสดุของใชส้ินเปลือง จํานวน 2
 รายการ

        27,000.00  - ตกลงราคา
ผูอํานวยการองคการคา
ของสกสค. 27,000.00

ผูอํานวยการองคการคา
ของสกสค. 27,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2363/2559 
ลว.3/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

31
จางพิมพRoll Up และ X-Stand 
โครงการบานกตัญูเล้ียงดู
บุพการี

          4,815.00  - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท 
4,815.00

คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท 
4,815.00

เปนผูที่มีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2364/2559 
ลว.3/11/2559

32
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP2501SP จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขาถนนจอมพล

        80,892.00  - ตกลงราคา
บริษัทริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00

บริษัทริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2366/2559 
ลว.3/11/2559

33

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก          รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขาถนนจอมพล

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัทริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัทริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2365/2559 
ลว.3/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

34

จัดซื้อกลองดิจิตอล Canon EOS
 700D+Len 18-55IS แถมฟรี SD
 CARD 16GB จํานวน 1 เคร่ือง 
ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 
ปนเกลา

        25,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 25,000.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง
 จํากัด 25,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2367/2559 
ลว.3/11/2559

35

จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร RICOH 
AFICIO SP211SF จํานวน 1 
เคร่ือง และToner For Printer 
SP211SF จํานวน 1เคร่ือง ใหกับ
สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา ปน
เกลา รวม 2 รายการ

          8,806.10  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย)จํากัด 8,806.10

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย)จํากัด 8,806.10

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2368/2559 
ลว.3/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

36

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานนิตยสารไลฟ
แอนดโฮม ประจําเดือนธันวาคม 
2559

        74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท อะโกร มีเดีย 
จํากัด 74,900.00

บริษัท อะโกร มีเดีย 
จํากัด 74,900.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2369/2559 
ลว.3/11/2559

37

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานนิตยสาร
ศิลปวัฒนธรรม ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2559

        50,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท มติมหาชน จํากัด 
(มหาชน) 50,000.00

บริษัท มติมหาชน จํากัด 
(มหาชน) 50,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2371/2559 
ลว.3/11/2559

38
จางจัดทําสปอตวิทยุ พรอมเขียน
บทโฆษณา โครงการบานกตัญู
เล้ียงดูบุพการี

        41,548.00  - ตกลงราคา
บริษัท ูชูส จํากัด 
41,548.00

บริษัท ูชูส จํากัด 
41,548.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2373/2559 
ลว.3/11/2559

39
จางจัดทําโปสเตอรและแผนพับ 
โครงการบานกตัญูเล้ียงดู
บุพการี

      210,000.00 160,668.530 ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด
 159,320.33

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด
 159,320.33

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2374/2559 
ลว.3/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

40

จางร้ือถอน ขนยาย ปรับปรุงสี 
พรอมติดตั้งเคร่ือง ATMเคร่ือง 
CDM และเคร่ือง PBM ของสาขา
เมกา บางนา (รูปแบบใหม)

        58,770.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
58,770.00

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
58,770.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2375/2559 
ลว.3/11/2559

41

จางร้ือถอน ขนยาย ปรับปรุงสี 
พรอมติดตั้งเคร่ือง ATMเคร่ือง 
CDM ของสาขาฟวเจอร พารค 
รังสิต (รูปแบบใหม)

        38,440.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
38,440.00

หางหุนสวนจํากัด มณี
วัฒนา ลอจิสติกส 
38,440.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2376/2559 
ลว.3/11/2559

42
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 
ตัว เพื่อใชงานสาขากาฬสินธุ 
(สังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค)

31,200.00         - ตกลงราคา
บริษท บุญมาครอง 
จํากัด 31,200.00

บริษท บุญมาครอง 
จํากัด 31,200.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2377/2559 
ลว.3/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

43

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP2501SP ระยะเวลา 3 
ป จํานวน 1 เคร่ือง ประจําสาขา
สัตหีบ

        92,448.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย)จํากัด 
92,448.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย)จํากัด 
92,448.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสัตหีบ

จพ.(สจท.)2378/2559 
ลว.3/11/2559

44

 จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP2501SP 
ระยะเวลา 3 ป จํานวน1เคร่ือง 
ประจําสาขาสัตหีบ

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสัตหีบ

จพ.(สจท.)2379/2559 
ลว.3/11/2559

45
จางทําภาพจิตรกรรมไทย จํานวน
 4 ภาพ

   1,412,400.00         1,412,400.00 พิเศษ
บริษัทไชยศรี จํากัด 
1,177,000.00

บริษัทไชยศรี จํากัด 
1,177,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2380/2559 
ลว.4/11/2559

46

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP2501SPจํานวน 1 
เคร่ือง ระยะเวลา 3 ป ประจํา
สํานักพระราม 9

        80,892.00              80,892.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย)จํากัด 
80,892.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย)จํากัด 
80,892.00

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2381/2559 
ลว.4/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

47

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP2501SP
จํานวน1 เคร่ือง ประจําสํานัก
พระราม9

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2382/2559 
ลว.4/11/2559

48
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาแพร

      400,000.00            400,000.00 สอบราคา
บริษัท มาสเตอร เมก
เกอร เอ็นจิเนียร่ิง 
387,500.00

บริษัท มาสเตอร เมก
เกอร เอ็นจิเนียร่ิง 
387,500.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2383/2559 
ลว.4/11/2559

49
จางพิมพบัตรชําระเงินกู (GHB 
Pay Card) จํานวน 70,000 ใบ

      142,310.00 142,310.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 142,310.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 142,310.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2384/2559 
ลว.4/11/2559

50
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ พิมพ
ไทยรายวัน

        68,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท หนังสือพิมพ พิมพ
ไทยรายวัน จํากัด 
68,000.00

บริษัท หนังสือพิมพ พิมพ
ไทยรายวัน จํากัด 
68,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2385/2559 
ลว.4/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

51

จางทําเส้ือโปโลสีขาว สําหรับ
รวมกิจกรรมมอบอาคารหองสมุด
โรงเรียนบานวังน้ําขาว จ.
นครสวรรค จํานวน 200 ตัว

        59,920.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด
 59,920.00

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด
 59,920.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2386/2559 
ลว.4/11/2559

52
จางพิมพซองจดหมาย 1.สาขา
ยอยเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา 2.
สาขาสกลนคร รวม 2 รายการ

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

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

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2387/2559 
ลว.7/11/2559

53
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขาสมุทรสาคร จํานวน 50 รีม

        15,301.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 15,301.00

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 15,301.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2388/2559 
ลว.7/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

54

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขาบอวิน 2.สาขาปราจีนบุรี 3.
สาขายอยปากชอง 4.สาขาระยอง
 รวม 5 รายการ

        22,625.77  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริตีชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,625.77

บริษัท ไทยบริตีชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,625.77

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2389/2559 
ลว.7/11/2559

55
ซื้อแกวน้ําใสพรอมพิมพโลโก 
และจานรองแกวน้ํา จํานวน 216 
ใบ

        14,618.34  - ตกลงราคา
บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) 
14,618.34

บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) 
14,618.34

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2390/2559 
ลว.7/11/2559

56
จัดซื้อตูรางเล่ือน จํานวน 2ตู เพื่อ
ใชงานสาขาประจวบคีรีขันธ 
(สังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค)

      200,000.00 162,000.000 ตกลงราคา
ผูจัดการรานศิริพร
เฟอรนิเจอร 162,000.00

ผูจัดการรานศิริพร
เฟอรนิเจอร 162,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2392/2559 
ลว.7/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

57

ซื้อแปลงลบกระดาน คละสี ตรา
มา H-01รหัส7000888จํานวน
15อัน ใหกับฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ

             374.93  - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน) 374.93

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
(มหาชน) 374.93

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2394/2559 
ลว.7/11/2559

58
จางจัดทําตาลปตรและยามเพื่อ
ใชในกิจกรรม CSRดานศาสนา
ของธนาคารอาคารสงเคราะห

      123,050.00 123,050.00 ตกลงราคา
รานเจริญชัยการชาง 
123,050.00

รานเจริญชัยการชาง 
123,050.00

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2403/2559 
ลว.7/11/2559

59
จัดซื้อโตะประชุม และตูใตโตะ
ของฝายส่ือสารองคกร

        46,545.00  - ตกลงราคา
บริษัท เดอะ แกรนด ยูบี 
จํากัด 46,545.00

บริษัท เดอะ แกรนด ยูบี 
จํากัด 46,545.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2404/2559 
ลว.7/11/2559

60
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงานธนาคารฯสาขายอยตาก

      185,900.00 132,800.000 ตกลงราคา
คุณศิริชัย ตันคําสืบ 
132,800.00

คุณศิริชัย ตันคําสืบ 
132,800.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2406/2559 
ลว.7/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

61
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาชุมพร

      118,000.00 109,794.84 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนดพ.ีโปรดักส 
109,794.84

หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนดพ.ีโปรดักส 
109,794.84

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2409/2559 
ลว.7/11/2559

62
จางเปนผูใหบริการรักษาความ
สะอาดประจําสาขาในสังกัด
สํานักงานเขต1 สมุทรสาคร

   4,860,000.00         4,860,000.00 พิเศษ
บริษัท ฟลูฟาซิลิตี้ จํากัด
 4,134,240.00

บริษัท ฟลูฟาซิลิตี้ จํากัด
 4,134,240.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2411/2559 
ลว.8/11/2559

63
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานนิตยสารแพรว

        62,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท อมรินทรพร้ินติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 62,700.00

บริษัท อมรินทรพร้ินติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด 
(มหาชน) 62,700.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2413/2559 
ลว.8/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

64

ซื้อตูเย็นมิตซูบิชิ2ประตู ขนาด
9.7คิวรุน MR-FV29Jจํานวน2
เคร่ืองและไมโครเวฟซัมซุง ขนาด
 23ลิตร ลูกบิด รุน 
MG23F301EASSTจํานวน2
เคร่ืองใหกับฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ

        25,428.21  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอนเทรดดิ้ง 
จํากัด 25,428.21

บริษัท เพ็นนอนเทรดดิ้ง 
จํากัด 25,428.21

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2414/2559 
ลว.8/11/2559

65

ซื้อโซฟาเบด WINCHEST PU 
ดํายี่หอ ALLUSION รหัส 
1043370จํานวน 2 ตัวเพื่อใช
งานที่ฝายบริหารโครงการ
สารสนเทศ

        11,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฮมโปรดักส เว็น
เตอร จํากัด(มหาชน) 
11,800.00

บริษัท โฮมโปรดักส เว็น
เตอร จํากัด(มหาชน) 
11,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2415/2559 
ลว.8/11/2559

66
ซื้อถวยกาแฟพรอมจานรอง 
สกรีนโลโก

        68,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท รอยัล ปอรซเลน 
จํากัด(มหาชน) 
68,800.00

บริษัท รอยัล ปอรซเลน 
จํากัด(มหาชน) 
68,800.00

เปนผูผลิตและจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.)2416/2559 
ลว.8/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

67
จางทําปายติดถาวร โครงการ
อาคารหองสมุดโรงเรียนบานวัง
น้ําขาว จ.นครสวรรค

        75,970.00  - ตกลงราคา
บริษัท ต เอกศิลป 
อลูมิเนียม จํากัด 
75,970.00

บริษัท ต เอกศิลป 
อลูมิเนียม จํากัด 
75,970.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2417/2559 
ลว.8/11/2559

68

จางทําปายประชาสัมพันธ 
โครงการอาคารหองสมุด
โรงเรียนบานวังน้ําขาวจ.
นครสวรรค

          6,157.85  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
6,157.85

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
6,157.85

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2418/2559 
ลว.8/11/2559

69
ซื้อแกวน้ําใสพรอมพิมพโลโก 
และจานรองแกวน้ํา

             812.13  - ตกลงราคา
บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) 812.13

บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) 812.13

เปนผูผลิตและจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.)2419/2559 
ลว.9/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

70

ซื้อชุดกาแฟ Royal Bone China
 Grade A รหัส0113 0112 
สกรีนโลโกใหแกสาขายอย
เซ็นทรัลปนเกลา

          4,416.96  - ตกลงราคา
บริษัทรอยัล ปอรซเลน 
จํากัด(มหาชน) 4,416.96

บริษัทรอยัล ปอรซเลน 
จํากัด(มหาชน) 4,416.96

เปนผูผลิตและจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.)2420/2559 
ลว.9/11/2559

71 จางพิมพแคชเชียรเช็คสาขาพัทยา           2,354.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
2,354.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
2,354.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2421/2559 
ลว.9/11/2559

72
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
เชียงราย

        11,770.00  - ตกลงราคา
บริษัทไทยบริติซซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)
 11,770.00

บริษัทไทยบริติซซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)
 11,770.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2422/2559 
ลว.9/11/2559

73
จางจัดทําชุดของขวัญ Extra Size
 Gift set พรอมติดสติกเกอรหนา
กลอง

        45,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม 
จํากัด 45,000.00

บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม 
จํากัด 45,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2423/2559 
ลว.9/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

74
จางทําแฟลชไดรการด UC01 
ความจุ16GB

        31,297.50  - ตกลงราคา
บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม 
จํากัด 31,297.50

บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม 
จํากัด 31,297.50

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2424/2559 
ลว.9/11/2559

75
ซื้อชุดรางเล่ือนพรอมติดตั้ง 
จํานวน1ชุดเพื่อใชงานที่สาขา
ถนนโรจนะ

      250,000.00 134,448.71 ตกลงราคา
บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
131,000.00

บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
131,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2426/2559 
ลว.9/11/2559

76
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง
ชําระหนี้เงินกู

      181,900.00            181,900.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2427/2559 
ลว.10/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

77

จางบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู ยุง และหมัด 
ประจําสํานักงานใหญ อาคาร1 
อาคาร2 และที่จอดรถ ประจําป 
2560

        86,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท อัลกาลาม คอนส 
แอนด เซิรฟ จํากัด 
86,700.00

บริษัท อัลกาลาม คอนส 
แอนด เซิรฟ จํากัด 
86,700.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2428/2559 
ลว.10/11/2559

78

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุนMP201SPFจํานวน 1
เคร่ืองประจําสาขาสวน
อุตสาหกรรม สหพัฒน แหลมฉบัง

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด  
57,780.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวนอุตสาหกรรม
 สหพัฒน

จพ.(สจท.)2430/2559 
ลว.10/11/2559

79

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุนMP201SPF
จํานวน 1เคร่ืองประจําสาขาสวน
อุตสาหกรรม สหพัฒน แหลมฉบัง

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวนอุตสาหกรรม
 สหพัฒน

จพ.(สจท.)2429/2559 
ลว.10/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

80
จัดซื้อบัตรของขวัญ (Gift 
Voucher S&P)

      200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) 
199,500.00

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) 
199,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2431/2559 
ลว.10/11/2559

81
จัดซื้อชุดขาวอิ่มมหาสารคาม 
สําหรับเดินสายสวัสดีปใหม
ส่ือมวลชน ประจําป 2559-2560

      120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เกษตรเขมแข็ง 
จํากัด 120,000.00

บริษัท เกษตรเขมแข็ง 
จํากัด 120,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2432/2559 
ลว.10/11/2559

82

ซื้อแบตเตอร่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สํารอง อาคาร 1 และอาคาร2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

      111,066.00            111,066.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด สยาม
แบตเตอรร่ีอิเลคทรอนิคส
 111,066.00

หางหุนสวนจํากัด สยาม
แบตเตอรร่ีอิเลคทรอนิคส
 111,066.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2433/2559 
ลว.10/11/2559

83
จางพิมพนามบัตร จํานวน 2,100
 ใบ

          8,190.00  - ตกลงราคา
ราน ฟงเกอร พร้ินต
(2000) 8,190.00

ราน ฟงเกอร พร้ินต
(2000) 8,190.00

เปนผูที่มีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2434/2559 
ลว.11/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

84
จางพิมพสติกเกอรติดรถโมบาย
(เพิ่มเติม)

          7,238.55  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด7,238.55

บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด7,238.55

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2435/2559 
ลว.11/11/2559

85

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธ
การประมูลขายทรัพยสินธนาคาร
 คร้ังที่ 3/2559 ผานหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ

        86,456.00  - ตกลงราคา
บริษัท สปริงนิวสคอร
ปอเรชั่น 86,456.00

บริษัท สปริงนิวสคอร
ปอเรชั่น 86,456.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2436/2559 
ลว.11/11/2559

86

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธ
การประมูลขายทรัพยสินธนาคาร
 คร้ังที่ 3/2559 ผานหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ

      200,000.00 192,426.66 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด ซูนา 
แอดเวอรไทซิ่ง 
192,426.66

หางหุนสวนจํากัด ซูนา 
แอดเวอรไทซิ่ง 
192,426.66

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2437/2559 
ลว.11/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

87

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธ
การประมูลขายทรัพยสินธนาคาร
 คร้ังที่ 3/2559 ผานหนังสือพิมพ
มติชน

        52,965.00  - ตกลงราคา
บริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) 52,965.00

บริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) 52,965.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2438/2559 
ลว.11/11/2559

88 จางทําตรายาง จํานวน 256 อัน         45,384.05  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
45,384.05

เรืองศิลปตรายาง 
45,384.05

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2440/2559 
ลว.11/11/2559

89
 จางทําปายบอกทางที่จอดรถ
ธนาคารฯสํานักงานใหญ

        11,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
11,000.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
11,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2441/2559 
ลว.14/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

90

จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขากาฬสินธุ สาขายอยนิคม
อุตสาหกรรม304 สาขาสัตหีบ 
สาขาส่ีแยกบานแขก สาขาราช
ดําเนิน

        12,495.46  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
12,495.46

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
12,495.46

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2442/2559 
ลว.14/11/2559

91

จัดซื้อเคร่ืองโทรสารBrother FAX
 MFC-L274DW จํานวน 1เคร่ือง 
เพื่อใชงานสาขาพัทลุง(สังกัด
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค)

        12,800.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด บ.ีพ.ี 
ไอที โซ,ชั่น 12,800.00

หางหุนสวนจํากัด บ.ีพ.ี 
ไอที โซ,ชั่น 12,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2444/2559 
ลว.14/11/2559

92

จัดซื้อ DRUM เคร่ืองFAXยี่หอ 
Brotherรุน DR-2025 จํานวน 5
ตลับ เพื่อใชงานที่ฝายพิธีการ
สินเชื่อ

        14,980.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโฮเอ บิสซิเนส
 จํากัด 14,980.00

บริษัท ไทยโฮเอ บิสซิเนส
 จํากัด 14,980.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2445/2559 
ลว.14/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

93
จางพิมพแบบฟอรมการด
ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจส่ัง
จาย

        16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 16,050.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2446/2559 
ลว.14/11/2559

94
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา
โรจนะ(งานบริหารหนี)้

        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
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2447/2559 
ลว.14/11/2559

95

ซื้อแปนกดบัตรคิวสําหรับเรียก
ลูกคา จํานวน 2 เคร่ือง พรอม
ติดตั้งและset ระบบ เพื่อใชงานที่
สาขาเมกาบางนา

        18,190.00  - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 18,190.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 18,190.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2448/2559 
ลว.14/11/2559

96
ซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ
(ประเภท1) รถจักรยานยนต
ธนาคาร จํานวน 1คัน

          2,027.65  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 2,027.65

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 2,027.65

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2449/2559 
ลว.14/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

97
จางพิมพซองใสโฉนด สวน
หลักทรัพย(แถบสีเขียว)581u

182,970.00 182,970.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 
182,970.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็น
เวลอพ จํากัด 
182,970.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2450/2559 
ลว.14/11/2559

98

จางเปล่ียนไสกรองY-Stainer
ของทอ CDP หองปม Chiller
อาคาร 1และอาคาร 2 ธนาคารฯ
สํานักงานใหญ

33,705.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด โกร 
กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 
33,705.00

หางหุนสวนจํากัด โกร 
กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 
33,705.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2465/2559 
ลว.15/11/2559

99 ซื้อกรวยน้ําดื่ม จํานวน 100 กลอง         77,575.00  - ตกลงราคา
บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 77,575.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 77,575.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2466/2559 
ลว.15/11/2559

100
จางจัดกิจกรรตอบแทนลูกคาใบ
รับเงินฝากประจําป (FDR)

      152,421.50 152,421.500 ตกลงราคา
บริษัท โอเอชทีแอล 
จํากัด (มหาชน) 
152,421.50

บริษัท โอเอชทีแอล 
จํากัด (มหาชน) 
152,421.51

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2468/2559 
ลว.15/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

101
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
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2467/2559 
ลว.15/11/2559

102
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา
ราชบุรี(งานบริหารหนี)้

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

บริษัท เอส.อาร ซี เอ็น
เวลอพ จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2469/2559 
ลว.15/11/2559

103
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกู

147,660.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
147,660.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
147,660.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2470/2559 
ลว.15/11/2559

104

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น (A3) ริโก 
รุน MPC2004SPจํานวน1เคร่ือง
 ประจําสาขาสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน แหลมฉบัง

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
100,152.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน 
แหลมฉบัง

จพ.(สจท.)2471/2559 
ลว.15/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

105

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น 
(A3)ริโก รุน MPC200SP จํานวน
 1เคร่ือง ประจําสาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน แหลมฉบัง

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน 
แหลมฉบัง

จพ.(สจท.)2472/2559 
ลว.15/11/2559

106
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขาสุพรรณบุรี 2.สาขาถนน
มิตรภาพ ขอนแกน

24,824.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
24,824.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
24,824.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2473/2559 
ลว.15/11/2559

107

เชารถยนย ยี่หอ TOYOTA NEW
 COROLLA ALTIS SO 
EXCITED1.6 G เกียรออโต 
จํานวน 1คัน

412,920.00 412,920.00 พิเศษ
บริษัท ท.ีเค.วาย.ลิสซิ่ง 
จํากัด 412,920.00

บริษัท ท.ีเค.วาย.ลิสซิ่ง 
จํากัด 412,920.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขที่ 
จพ.(สจท.)2474/2559 
ลว.15/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

108
จางจัดทําคูมือการบริหารจัดการ
ความรูและนวัตกรรมองคกร (KM
 Manual) จํานวน 1,500 เลม

64,200.00  - ตกลงราคา
บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด 64,200.00

บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด 64,200.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2476/2559 
ลว.15/11/2559

109
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP2501SPจํานวน1เคร่ือง
 ประจําสาขาปลวกแดง

92,448.00  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2477/2559 
ลว.16/11/2559

110

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP2501SP 
จํานวน1เคร่ือง ประจําสาขา
ปลวกแดง

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาปลวกแดง

จพ.(สจท.)2478/2559 
ลว.16/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

111
ซื้อกระเชาของขวัญ จํานวน 30 
กระเชา

        76,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท เดอะมอลล กรุป 
76,800.00

บริษัท เดอะมอลล กรุป 
76,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2480/2559 
ลว.16/11/2559

112
จางดูแลสนามหญาและตนไม 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
เชียงใหม

      190,000.00 180,000.00 ตกลงราคา
คุณกฤษฏ นวลเมือง 
180,000.00

คุณกฤษฏ นวลเมือง 
180,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2483/2559 
ลว.16/11/2559

113

ซื้อแปนกดบัตรคิวสําหรับเรียก
ลูกคา จํานวน 1 เคร่ือง พรอมคา
ติดตั้งและ set ระบบ เพื่อใชใน
สาขายอยฟวเจอร พารค รังสิต

11,770.00  - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 11,770.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 11,770.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2485/2559 
ลว.17/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

114

ซื้อแผนกรอง จํานวน 4 กลอง 
และคารบอน จํานวน 4 กลอง 
สําหรับเคร่ืองฟอกอากาศ ยี่หอ 
HealthWay เพื่อใชในสํานัก
พระราม 9

        30,420.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอกลักษณ 
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
 30,420.00

บริษัท เอกลักษณ 
เซอรวิส แอนด ซัพพลาย
 30,420.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2486/2559 
ลว.17/11/2559

115

จางซักพรมปูพื้นบริเวณทางเดิน
ชั้น3และหองประชุมชั้น3อาคาร2
ธนาคารอาคารสงเคราะห
สํานักงานใหญ

199,876.00 199,876.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด พัช
รินทร เทรดดิ้ง 
199,876.00

หางหุนสวนจํากัด พัช
รินทร เทรดดิ้ง 
199,876.00

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2487/2559 
ลว.17/11/2559

116
จางจัดทํากระเปาสําหรับใส
เอกสารเพื่อรับ-สงเอกสารสาขา 
ในสังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

        74,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
74,900.00

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
74,900.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2488/2559 
ลว.17/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

117

จางติดตั้งทอรอยสายไฟฟาใต
ดินและรางไฟฟาแรงสูงเขา 
อาคาร1(แบบขุดเปดหนาดิน)
ธนาคารฯ

      293,836.02            293,836.02 พิเศษ
บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 290,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการ
ชาง จํากัด 290,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2491/2559 
ลว.17/11/2559

118
จัดซื้อเคร่ืองจัดระบบคิดอัตโนมัติ
 ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา
 ปนเกลา

      300,000.00            258,244.50 พิเศษ
บริษัทอินฟนิท เทคโนโลยี
 คอรปอเรชั่น จํากัด 
240,161.50

บริษัทอินฟนิท เทคโนโลยี
 คอรปอเรชั่น จํากัด 
240,161.50

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2492/2559 
ลว.17/11/2559

119
จางเหมาตรวจสอบโครงสราง
อาคารของธนาคารฯ

8,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ็น เอส พลัส 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
8,000.00

บริษัท เอ็น เอส พลัส 
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
8,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2493/2559 
ลว.18/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

120
ซื้อแบตเตอร่ีเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง
 อาคาร1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

25,680.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 25,680.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 25,680.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2494/2559 
ลว.18/11/2559

121

จางทําฐานรององคพระคลังมหา
สมบัติและฐานรองแจกันพรอม
ติดตั้งบริเวณโถง ชั้น11 อาคาร1 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

71,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 71,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 71,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2495/2559 
ลว.18/11/2559

122

จางซอมแซมหองเก็บพัสดุ
บริเวณชั้น Gอาคาร1และ
ปรับปรุงหองเก็บพัสดุ บริเวณชั้น
Bอาคารจอดรถธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

103,790.00 103,790.00 ตกลงราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
103,790.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
103,790.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2496/2559 
ลว.18/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

123
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขานครศรีธรรมราช

      267,000.00            118,138.45 ตกลงราคา
บริษัทเซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 116,000.00

บริษัทเซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 116,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2497/2559 
ลว.18/11/2559

124
จางงานแกไขน้ําร่ัวซึมอาคาร
สํานักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขานครศรีธรรมราช

      267,000.00            109,653.60 ตกลงราคา
บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ 
โปรดักส จํากัด 
108,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ 
โปรดักส จํากัด 
108,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2498/2559 
ลว.18/11/2559

125
จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาพิษณุโลก

174,008.75 174,008.75 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 174,008.75

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 174,008.75

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2499/2559 
ลว.18/11/2559

126
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธี
ปฏิบัติในการทํานิติกรรม

74,365.00  - ตกลงราคา
บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
74,365.00

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
74,365.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2500/2559 
ลว.18/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

127
จางพิมพแบบฟอรมคําขอจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ท.ด.1

77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 77,040.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 77,040.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2501/2559 
ลว.18/11/2559

128
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
2.สาขาเพชรบุรี3.สาขาพระราม2

30,709.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
30,709.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
30,709.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2502/2559 
ลว.18/11/2559

129
จัดซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขายอยนราธิวาส

130,000.00 130,000.00 ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 130,000.00

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 130,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2503/2559 
ลว.18/11/2559

130
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน35
ตัวใหกับสาขาภูเก็ต

      235,500.00            217,103.00 พิเศษ
บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง
มอลล จํากัด 221,693.30

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง
มอลล จํากัด 221,693.30

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2504/2559 
ลว.21/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

131

จางเหมาแรงงานทําความ
สะอาดบริเวณวิมานพระพรหม 
ศาลพระภูมิ และบอน้ําพุ 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

        48,000.00  - ตกลงราคา
นายสมสง  สมจิตต 
48,000.00

นายสมสง  สมจิตต 
48,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2505/2559 
ลว.21/11/2559

132
ซื้อถุงขยะสีดําและถุงขยะ
พลาสติกใส

54,035.00  - ตกลงราคา
บริษัท อังเคิล ฟลด จํากัด
 54,035.00

บริษัท อังเคิล ฟลด จํากัด
 54,035.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2506/2559 
ลว.21/11/2559

133
จางร้ือถอน ขนยายเคร่ืองATM
และเคร่ืองCDMเขาติดตั้งใน
พื้นที่ถาวรของสาขาสัตหีบ

17,120.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
17,120.00

บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
17,120.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2507/2559 
ลว.21/11/2559

134

จางร้ือถอน ขนยายเคร่ืองATM 
ออกจากพื้นที่เดิมของสาขา และ
นําไปติดตั้งเปดใหบริการ 
ภายในพื้นที่ถาวรของสาขา
ปลวกแดง

10,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
10,700.00

บริษัท พรอมเซอรวิส
แอนดซัพพลาย จํากัด 
10,700.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2508/2559 
ลว.21/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

135 ซื้อถุงใสผาอนามัย จํานวน 20 มัด 7,490.00  - ตกลงราคา
บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 7,490.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง 
จํากัด 7,490.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2509/2559 
ลว.21/11/2559

136
ซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่ Apple 
iPhone7 32GB จํานวน 2เคร่ือง

49,532.71  - ตกลงราคา
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด เซลล จํากัด 
49,532.71

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด เซลล จํากัด 
49,532.71

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2510/2559 
ลว.21/11/2559

137
จางจัดกิจกรรมดูแลพี่นองไทย
กลับบานปลอดภัย ชวงเทศกาลป
ใหม

500,000.00 500,000.00 พิเศษ
บริษัท 25 โนเวมเบอร 
จํากัด 499,690.00

บริษัท 25 โนเวมเบอร 
จํากัด 499,690.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2511/2559 
ลว.21/11/2559

138
จางทําผาเย็น พรอมพิมพสติก
เกอรโลโกธนาคาร จํานวน 
20,000 ผืน

99,082.00  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช 99,082.00 ราน ปรวาณิช 99,082.00
เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.)2514/2559 
ลว.21/11/2559

139
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.
สาขากาฬสินธุ 2.สาขาเพชรบุรี

          1,632.28  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,632.28

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,632.28

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2516/2559 
ลว.21/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

140
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯผานนิตยสาร Me Style 
(Home and Living)

90,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 
90,000.00

บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 
90,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2517/2559 
ลว.21/11/2559

141
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานส่ือวิทยุ FM93.5

160,500.00 160,500.00 ตกลงราคา
บริษัท มี แอนด มิวสิค 
จํากัด 160,500.00

บริษัท มี แอนด มิวสิค 
จํากัด 160,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2518/2559 
ลว.21/11/2559

142
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯผานนิตยสาร Bangkok
 Wealth&Biz

53,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท แบ็งคอก เวลท 
แอนด บิซ จํากัด 
53,500.00

บริษัท แบ็งคอก เวลท 
แอนด บิซ จํากัด 
53,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2519/2559 
ลว.21/11/2559

143
จางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาสุขาภิบาล1

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ภคนิน จํากัด 
200,000.00

บริษัท ภคนิน จํากัด 
200,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2520/2559 
ลว.22/11/2559

144
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝาย
ธุรกรรมการเงิน.

23,540.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2521/2559 
ลว.22/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

145
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MPC2004SP จํานวน1
เคร่ือง ประจําสาขาบุญสัมพันธ

107,856.00 107,856.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
107,856.00

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
107,856.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาบุญสัมพันธ

จพ.(สจท.)2522/2559 
ลว.22/11/2559

146

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงชั่นระบบ
เชา ริโก รุน MPC2004SP 
จํานวน1เคร่ือง ประจําสาขาบุญ
สัมพันธ

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขาบุญสัมพันธ

จพ.(สจท.)2523/2559 
ลว.22/11/2559

147

จางทําผาขนหนูเปนของที่ระลึก 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ประจําป 2560 จํานวน 25,000 
ผืน

   2,000,000.00         2,000,000.00 สอบราคา
บริษัท สินเจริญการทอ 
จํากัด 1,762,290.00

บริษัท สินเจริญการทอ 
จํากัด 1,762,290.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2524/2559 
ลว.22/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

148
จางติดตั้งตู Main UPS พรอม
เดินสายไฟฟา อาคาร2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

   1,790,000.00         1,790,000.00 สอบราคา

1.)บริษัท พี เอส 
เพาเวอรลายส จํากัด 
1,198,643,96   2.)
บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 
1,770,000.00      3.)
บริษัท พีเทส จํากัด 
1,391,729.70                
      4.)บริษัท เค.ท.ี
เทคนิคคอลซัพพลาย 
จํากัด  1,357,830.00   
5.)บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง
 จํากัด 1,

บริษัท พี เอส เพาเวอร
ลายส จํากัด 
1,198,643,96

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2525/2559 
ลว.23/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

149
ซื้อกระดาษถายเอกสารขนาด 
A3/80แกรม

10,165.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 10,165.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 10,165.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2528/2559 
ลว.23/11/2559

150
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขากาญจนบุรี สาขาเพชรบุรี

20,426.30  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 20,426.30

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 20,426.30

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2529/2559 
ลว.23/11/2559

151
จางบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู ประจําสาขายอย
ถนนทรงวาด

10,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท อัลกาลาม คอนส 
แอนด เซิรฟ จํากัด 
10,000.00

บริษัท อัลกาลาม คอนส 
แอนด เซิรฟ จํากัด 
10,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2530/2559 
ลว.23/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

152
จางทําแกวน้ําเพื่อเปนของที่
ระลึกธนาคารสงเคราะห ประจําป
 2560 จํานวน 80,000 ใบ

   2,000,000.00         2,000,000.00 สอบราคา

1.) บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) 
1,560,000.00  2.)บริษัท
 ดีไซน-38 จํากัด 
4,240,000.00    3.)
บริษัท แม็กพาย จํากัด 
2,000,000.00      4.)
บริษัท เพ็ญศรีชุน จํากัด 
2,996,000.00

บริษัท โอเชียนกลาส 
จํากัด (มหาชน) ยินดี
ปรับลดราคาคงเหลือ 
1,551,072.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2531/2559 
ลว.23/11/2559

153
ซื้อวัสดุ อุปกรณ จํานวน 2 
รายการ

6,976.40  - ตกลงราคา
บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 
จํากัด 6,976.40

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 
จํากัด 6,976.40

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2532/2559 
ลว.24/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

154

จางบริการบํารุงรักษาเคร่ืองนับ
ธนบัตรและเคร่ืองมัดธนบัตร 
แบบรวมอะไหล จํานวน 599 
เคร่ือง

   2,049,800.00         2,049,800.00 พิเศษ
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด  2,049,800.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด  2,049,800.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2534/2559 
ลว.24/11/2559

155
ซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2(1/4)
 นิ้ว จํานวน 4,000 มวน

20,544.00  - ตกลงราคา
บริษัท วิน เปเปอร โปร
ดักส จํากัด 20,544.00

บริษัท วิน เปเปอร โปร
ดักส จํากัด 20,544.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2535/2559 
ลว.24/11/2559

156
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
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2536/2559 
ลว.24/11/2559

157
ซื้อเส้ือยืดคอกลม สีดํา จํานวน 
270 ตัว

85,225.50  - ตกลงราคา
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 85,225.50

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 85,225.50

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2541/2559 
ลว.25/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

158

จางทํานาฬิกาแขวนผนังเพื่อเปน
ที่ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห
ประจําป2560 จํานวน 5,700 
เรือน

   2,000,000.00         2,000,000.00 สอบราคา

1.)บริษัท อินโนเวชั่น ไทม
 จํากัด 1,995,000.00     
      2.)บริษัท เพ็ญศรีชุน
 จํากัด  1,067,325.00   
 3.)บริษัท สกุลไชย พรี
เมี่ยม แอนด แพค จํากัด
 1,812,600.00

บริษัท อินโนเวชั่น ไทม 
จํากัด ยินดีปรับลดราคา
คงเหลือ1,985,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2542/2559 
ลว.25/11/2559

159

จางจัดทําชั้นวางเอกสาร จํานวน
 29 ชุด พรอมติดตั้งภายในหอง
เก็บเอกสารของธนาคารฯสาขา
รอยเอ็ด

92,000.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด 
รอยเอ็ดภัทรกอสราง 
92,000.00

หางหุนสวนจํากัด 
รอยเอ็ดภัทรกอสราง 
92,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2543/2559 
ลว.25/11/2559

160
ซื้อกระดาษ A4 80แกรม ยี่หอ 
Double

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

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 44,405.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2544/2559 
ลว.25/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

161
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 
สาขายอยตาก

22,470.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 22,470.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2545/2559 
ลว.25/11/2559

162
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขาลําพูน

7,190.40  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2546/2559 
ลว.25/11/2559

163
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
เชียงใหม

23,540.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 23,540.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2547/2559 
ลว.25/11/2559

164
จางงานติดตั้งฟลมกรองแสง
อาคารสํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขานครปฐม

      237,000.00 189,173.86 ตกลงราคา

รานอารที ออโต กลาส 
RT AUTO GLASS(
สํานักงานใหญ) 
189,173.86

รานอารที ออโต กลาส 
RT AUTO GLASS(
สํานักงานใหญ) 
189,173.86

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2548/2559 
ลว.25/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

165
จางเหมาลางบอดักไขมันและสูบ
ลางบอเกรอะในบอบําบัดน้ําเสีย 
ชั้นB อาคาร 2

73,500.00  - ตกลงราคา
คุณบุญเลิศ มรสุม 
73,500.00

คุณบุญเลิศ มรสุม 
73,500.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2549/2559 
ลว.25/11/2559

166
จางปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขากาฬสินธุ

      191,100.00            191,100.00 ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด งาม
เงินกอสราง 191,000.00

หางหุนสวนจํากัด งาม
เงินกอสราง 191,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2550/2559 
ลว.25/11/2559

167
จางติดประตูบานเปลือย ประตู
กระจกคู ติดตาย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาปราจีนบุรี

45,000.00  - ตกลงราคา
รานกระจกธานินทร อลู
มินั่ม 45,000.00

รานกระจกธานินทร อลู
มินั่ม 45,000.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2551/2559 
ลว.25/11/2559

168

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุนMP201SPFจํานวน 1 
เคร่ืองประจําสาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2553/2559 
ลว.25/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

169

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก MP201 SPF 
จํานวน 1 เคร่ืองประจําสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2552/2559 
ลว.25/11/2559

170
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯผานนิตยสาร GM 
Magazine

42,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด 42,800.00

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย 
กรุป จํากัด 42,800.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2554/2559 
ลว.25/11/2559

171
จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ขนาด 
350 มล. จํานวน 100,000 ขวด

      400,000.00            400,000.00 พิเศษ
บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 358,450.00

บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 358,450.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2556/2559 
ลว.28/11/2559

172
ซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่ Apple 
iphone7 32GB สี Rose GOLD 
จํานวน 1 เคร่ือง

26,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด เซลล จํากัด 
26,500.00

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น 
แอนด เซลล จํากัด 
26,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2557/2559 
ลว.28/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

173

จางจัดทําปายประชาสัมพันธใน
กิจกรรมมอบบาน โครงการธอส.
สราง ซอม ที่อยูอาศัยเพื่อ
ผูดอยโอกาสและผูยากไร 
จังหวัดนครสวรรค

10,785.60  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
10,785.60

บริษัท เจ ดับบลิว คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
10,785.60

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2560/2559 
ลว.29/11/2559

174
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา ปน
เกลา

1,177.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,177.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 1,177.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.)2561/2559 
ลว.29/11/2559

175
จางจัดทําสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธโครงการ 
บานธอส.เพื่อผูสูงอายุ

41,548.10  - ตกลงราคา
บริษัท ยูชูส จํากัด 
41,548.10

บริษัท ยูชูส จํากัด 
41,548.10

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2562/2559 
ลว.29/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

176
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย(รหัส11..)

181,900.00 181,900.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2563/2559 
ลว.29/11/2559

177
จางพิมพซองจดหมายขาว 
สํานักงานใหญ จํานวน 100,000
 ซอง

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
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2564/2559 
ลว.29/11/2559

178
จางจัดอาหารในกิจกรรม
โครงการทําดี ถวายพอหลวง

48,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท วราภรณ สมพงษ
 ฟูดส จํากัด 48,400.00

บริษัท วราภรณ สมพงษ
 ฟูดส จํากัด 48,400.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2565/2559 
ลว.29/11/2559

179
ซื้อกลองบรรจุเอกสาร (คุรุสภา) 
จํานวน 1,500 ใบ

44,940.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี 
คารตั้น จํากัด 44,940.00

บริษัท เอส วี แอนด พี 
คารตั้น จํากัด 44,940.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2566/2559 
ลว.29/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

180

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก็ รุน MP201SPFจํานวน1
เคร่ืองสาขายอยนิคม
อุตสาหกรรม304

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยนิคม
อุตสาหกรรม 304

จพ.(สจท.)2567/2559 
ลว.29/11/2559

181

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก็ รุน MP201SPF
จํานวน1เคร่ืองสาขายอยนิคม
อุตสาหกรรม304

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก
สาขายอยนิคม
อุตสาหกรรม 304

จพ.(สจท.)2568/2559 
ลว.29/11/2559

182
จางบริการรักษาความสะอาด 
ประจําธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 อาคาร 2 ชั้น 16

273,435.84 273,435.84 พิเศษ
บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนล เยนเนอรัล จํากัด 
273,435.84

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนล เยนเนอรัล จํากัด 
273,435.84

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2569/2559 
ลว.29/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

183

จางดําเนินการจัดหาพื้นที่ และ
จางดําเนินโครงการงานธอส. 
มหกรรมที่อยูอาศัย-สินเชื่อเพื่อ
ประชาชน (จังหวัดสุราษฎรธานี 
และจังหวัดนครสวรรค)

5,751,750.75 5,751,750.75 พิเศษ
บริษัท มายด เอ็กซซิบิท 
จํากัด 5,751,750.75

บริษัท มายด เอ็กซซิบิท 
จํากัด 5,751,750.75

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2570/2559 
ลว.29/11/2559

184
จางทําเข็มกลัดธนาคารอาคาร
สงเคราะห จํานวน 600 ชิ้น

      200,000.00 189,390.00 ตกลงราคา
บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี 
จํากัด (มหาชน) 
189,390.00

บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี 
จํากัด (มหาชน) 
189,390.00

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2574/2559 
ลว.30/11/2559

185
ซื้อถังขยะ สําหรับสาขายอย
เซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา จํานวน
 7 ใบ

1,947.40  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช 1,947.40 ราน ปรวาณิช 1,947.40
คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2575/2559 
ลว.30/11/2559

186
จัดซื้อปายหอยกระเปาประกอบ
สายยาง จํานวน 1,000 ชิ้น

32,100.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทีพี เวิลด โปรดักท
 จํากัด 32,100.00

บริษัท ทีพี เวิลด โปรดักท
 จํากัด 32,100.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2576/2559 
ลว.30/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

187
จัดซื้อชุดเคร่ืองมือ จํานวน 200 
ชิ้น

53,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรประเสริฐ 
อินเตอรเทรด จํากัด 
53,500.00

บริษัท พรประเสริฐ 
อินเตอรเทรด จํากัด 
53,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.)2577/2559 
ลว.30/11/2559

188

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ
โก รุน MP201SPF จํานวน 1
เคร่ือง ประจําสาขายอยถนน
ราษฎรอุทิศ (หาดใหญ)

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด  
57,780.00

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2578/2559 
ลว.30/11/2559

189

จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา ริโก รุน MP201SPF 
จํานวน 1เคร่ือง ประจําสาขา
ยอยถนนราษฎรอุทิศ (หาดใหญ)

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.)2579/2559 
ลว.30/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

190

จางทํากระเปาเพื่อเปนของที่
ระลึกธนาคารอาคารสงเคราะห
ประจําป 2560 จํานวน 20,000 
ใบ

   2,000,000.00         2,000,000.00 สอบราคา

1.) บริษัท ชีววัฒน กรุป 
จํากัด 1,940,000.00      
   2.) บริษัท ฮอพบอน 
จํากัด 3,937,600.00    
3.)บริษัท ทรัพยโชติ ลัก
เกจ กรุป จํากัด 
2,000,000.00          4.)
 บริษัท กําลังดี 999 
จํากัด  3,680,000.00

บริษัท ชีววัฒน กรุป 
จํากัด ยินดีปรับลดราคา
คงเหลือ1,930,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.)2580/2559 
ลว.30/11/2559

191 จางจัดทํากระเปาผา 166,505.91 166,505.91 ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
166,505.91

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
166,505.91

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2581/2559 
ลว.30/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

192

จางจัดทําซุมส่ีเหล่ียมพองลม 
และจัดทําตุกตาสกายทูปพองลม 
เพื่อใชในกิจกรรม CSR ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

      200,000.00            140,000.00 ตกลงราคา
บริษัท มิสเตอรบอลลูน 
จํากัด 111,237.20

บริษัท มิสเตอรบอลลูน 
จํากัด 111,237.20

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.)2582/2559 
ลว.30/11/2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สวนจัดหาทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2559

193

จางพิมพหนังสือรับรองดอกเบี้ย
เงินกู ประจําป2559 พรอมพับ
และบรรจุใสซองจดหมาย
หนาตางพรอมจดหมายขาว
(GHBNewsletter)สงณ ที่ทําการ
ไปรษณีย จํานวน 1,050,000 
ฉบับ

   2,000,000.00            980,000.00 พิเศษ
บริษัท เปเปอรเมท 
(ประเทศไทย)จํากัด 
1,011,150.00

บริษัท เปเปอรเมท 
(ประเทศไทย)จํากัด 
1,011,150.00

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.)2584/2559 
ลว.30/11/2559


