
1

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

1

ซื �อเครื�องบนัทึกเสียง Sony รุ่น 

ICD - TX650 จํานวน 1 เครื�อง
              4,494.00  - ตกลงราคา

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั 4,494.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั

 4,494.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1367/2559  

ลว.1/8/59

2 จ้างทําตรายาง ประเภทต่างๆ               8,228.30  - ตกลงราคา
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

8,228.30
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 8,228.30

เป็นร้านที�มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1368/2559  

ลว.1/8/59

3

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขา

ระยอง (งานบริหารหนี �)
            32,100.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1374/2559  

ลว.1/8/59

4

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขา

ชลบรุี (งานบริหารหนี �)
            32,100.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1375/2559  

ลว.1/8/59

5

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพบั 

โครงการบ้าน ธอส.เพื�อสานรักปี 

2559

          200,000.00 197,923.25 ตกลงราคา ร้านปรวาณิช 153,197.25 ร้านปรวาณิช 153,197.25
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1376/2559  

ลว.1/8/59

6

จ้างจดัทํา Roll Up และ X-Stand

 โครงการบ้าน ธอส.เพื�อสานรัก ปี

 2559

              3,177.90  - ตกลงราคา
คณุจไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

3,177.90

คณุจไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

3,177.90

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1377/2559  

ลว.1/8/59

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559



2

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

7 ซื �อหนงัสือ จํานวน 214 รายการ             68,639.40  - ตกลงราคา บริษัท งานดี จํากดั 68,639.40 บริษัท งานดี จํากดั 68,639.40
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1378/2559  

ลว.1/8/59

8

ซื �อกระดาษ A4   80 แกรม ยี�ห้อ 

Double A
            31,083.50  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 31,083.50

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 31,083.50
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1379/2559  

ลว.1/8/59

9

จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์

ดอกเบี �ยเงินกู้ ไตรมาส 3 ประจําปี

 2559

          260,000.00 259,587.35 พิเศษ
บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

246,442.40

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

246,442.40

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1390/2559  

ลว.2/8/59

10

จ้างจดัทํา Roll Up และ X-Stand

 ประชาสมัพนัธ์ดอกเบี �ยเงินกู้ ไตร

มาส 3 ประจําปี 2559

              3,803.85  - พิเศษ
บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 3,803.85

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 3,803.85

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1391/2559  

ลว.2/8/59



3

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

11

ซื �อเครื�องคํานวณเลขไมม่ีกระดาษ

 ขนาด 14 หลกัยี�ห้อ 

DJ-240DPLUS จํานวน 5 เครื�อง 

ให้กบัฝ่ายบญัชี

              2,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากดั 

2,900.00

บริษัท นามทอง จํากดั 

2,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1392/2559  

ลว.2/8/59

12

เช่าใช้อปุกรณ์หฟูังเพิ�มเติม 

จํานวน 50 ชดุ เพื�อใช้ในงาน

สมัมนา Closed Housing 

Saving Schemes

              4,280.00  - ตกลงราคา
บริษัท ที ไมค์ เซอร์วิส จํากดั 

4,280.00

บริษัท ที ไมค์ เซอร์วิส จํากดั 

4,280.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1393/2559  

ลว.2/8/59

13

ซื �อชดุภาชนะอาหารว่าง จํานวน 

150 ชดุ
            45,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เทเบิลท็อป ดีไซน์ 

จํากดั 45,000.00

บริษัท เทเบิลท็อป ดีไซน์ จํากดั

 45,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1394/2559  

ลว.2/8/59

14

ซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั 

จํานวน 3 ตู้  เพื�อใช้งานประจํา

สาขาหนองคาย

            13,500.00  - ตกลงราคา
ร้านโพธิgชยัเฟอร์นิเจอร์ 

13,500.00

ร้านโพธิgชยัเฟอร์นิเจอร์ 

13,500.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1395/2559  

ลว.2/8/59



4

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

15

ซื �อตู้ นํ �าดื�มยี�ห้อ SHARP จํานวน 

1 เครื�อง และโทรทศัน์สี ขนาด 42

 นิ �วยี�ห้อ PANASONIC จํานวน 1

 เครื�องเพื�อใช้งานประจําสาขา

หนองคาย

            24,880.00  - ตกลงราคา
บริษัท เมกา โฉม เซน็เตอร์ 

จํากดั 24,800.00

บริษัท เมกา โฉม เซน็เตอร์ 

จํากดั 24,800.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1396/2559  

ลว.2/8/59

16

จ้างเหมาสบูล้างบอ่เกรอะ จํานวน

 6 บอ่ รอบอาคาร 1 และ 2 

ธนาคารฯ

            58,000.00  - ตกลงราคา คณุบญุเลิศ มรสมุ 58,000.00 คณุบญุเลิศ มรสมุ 58,000.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1397/2559  

ลว.2/8/59

17

ซื �อเครื�องทําลายเอกสาร จํานวน 

1 เครื�อง เพื�อใช้งานสาขาศรีสะ

เกษ

            38,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท ออฟฟิซ คลบั(ไทย) 

จํากดั 38,500.00

บริษัท ออฟฟิซ คลบั(ไทย) 

จํากดั 38,500.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1398/2559  

ลว.2/8/59

18

ซื �อโทรทศัน์สี ยี�ห้อพานาโซนิค 

ขนาด 43 นิ �วจํานวน1 เครื�อง
            23,560.00  - ตกลงราคา

บริษัท นครดี.ซี จํากดั 

23,560.00

บริษัท นครดี.ซี จํากดั 

23,560.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1399/2559  

ลว.2/8/59

19

ซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั 

จํานวน 4 ตู้  เพื�อใช้งานสาขาชลบรุี
            15,600.00  - ตกลงราคา ร้านเซฟ 15,600.00 ร้านเซฟ 15,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1400/2559  

ลว.2/8/59

20

ซื �อสติกเกอร์ A4 BOSS 

B-500(18-030)
            23,112.00  - ตกลงราคา

บริษัท กลชาญวิทย์ เซน็เตอร์ 

23,112.00

บริษัท กลชาญวิทย์ เซน็เตอร์ 

23,112.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1401/2559  

ลว.2/8/59



5

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

21 จ้างพิมพ์นามบตัร               8,190.00  - ตกลงราคา
ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

8,190.00

ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

8,190.00

เป็นร้านที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1403/2559  

ลว.2/8/59

22

จ้างเปลี�ยนอปุกรณ์ เครื�องสบูนํ �า

ดบัเพลิงอตัโนมตัิ อาคาร1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่

            33,705.00  - ตกลงราคา
บริษัท ดบัเบิ �ลย.ูไฟร์ ปัmม 

เซอร์วิส จํากดั 33,705.00

บริษัท ดบัเบิ �ลย.ูไฟร์ ปัmม 

เซอร์วิส จํากดั 33,705.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1405/2559  

ลว.3/8/59

23

จ้างบริษัทจดัทําสื�อ

ประชาสมัพนัธ์ " โครงการ

บ้านธอส. อุ่นใจ "

              5,745.90  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 5,745.90

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 5,745.90

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1406/2559  

ลว.3/8/59

24

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นปลิว 

โครงการบ้าน ธอส.อุ่นใจ
            87,098.00  - ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

87,098.00

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

87,098.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1407/2559  

ลว.3/8/59

25 ซื �อเสื �อยืดคอกลมสีดํา พร้อมสกรีน             69,715.00  - ตกลงราคา
คณุนสุรา แขกระโทก 

69,715.00

คณุนสุรา แขกระโทก 

69,715.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1408/2559  

ลว.3/8/59

26

จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์(รหสั 11.......)
          181,900.00        181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1409/2559  

ลว.3/8/59



6

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

27 ซื �อเฟอรฺ์นิเจอร์ชดุรับแขก           104,400.00        104,400.00 ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 

104,341.05

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 104,341.05
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1410/2559  

ลว.3/8/59

28

จ้างรื �อถอนอาคารทรัพย์สินรอ

การขายของ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

          180,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โปรวิชั�นประเมินราคา 

จํากดั 180,000.00

บริษัท โปรวิชั�นประเมินราคา 

จํากดั 180,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1411/2559  

ลว.3/8/59

29

จ้างปรับปรุงพื �นที�ปฏิบตัิงานของ 

IT Command Center บริเวณชั �น

4-6ของอาคารสํานกังานสาขา

แจ้งวฒันะ

       5,000,000.00 4,600,000.00 ประกวดราคา
หจก.สือเจริญ แอนด์ พี.โปร

ดกัส์ 4,550,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด์ พี.โปร

ดกัส์ 4,550,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1412/2559  

ลว.3/8/59

30

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว(ฝ่าย

บริหารหนี � กทม.และปริมณฑล)
          142,000.00 109,782.000 ตกลงราคา

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั

 109,782.00

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 

109,782.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1413/2559  

ลว.4/8/59

31

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบคําขอ

สินเชื�อสําหรับผู้ขอกู้
          145,520.00        145,520.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

145,520.00

บริษัท ฟลูพอยท์ จํากดั 

145,520.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1414/2559  

ลว.4/8/59



7

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

32

ซื �อวสัด-ุอปุกรณ์จํานวน 12 

รายการ
            74,225.90  - ตกลงราคา

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 74,225.90

บริษัท เอส แอนด์ เอส เจอ

เนอรัล จํากดั 74,225.90
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1415/2559  

ลว.4/8/59

33

จ้างจดัทําประตแูละผนงักระจก 

เพื�อกั �นพื �นที�ระหว่างฝ่ายธนบดี

ธนกิจ กบัพื �นที�รับรองลกูค้า VIP 

ชั �น 9 อาคาร 2

            48,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 48,000.00

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 48,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1416/2559  

ลว.4/8/59

34

จ้างปรับปรุงซอ่มแซมธนาคารฯ 

สาขายอ่ยบางบวัทอง
          133,000.00        133,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ภคนิน จํากดั 

133,000.00

บริษัท ภคนิน จํากดั 

133,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1417/2559  

ลว.4/8/59

35

จ้างซอ่มแซมห้องนํ �าชายและหญิง

 บริเวณชั �นลา่งสํานกังาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา

ศรีราชา

            78,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 78,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 78,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1418/2559  

ลว.4/8/59

36

 จ้างติดตั �งเครื�องปรับอากาศ 

บริเวณศนูย์วิเคราะห์สินเชื�อ(DE)

 ชั �น17 อาคาร 2  สํานกังานใหญ่

            52,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 52,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 52,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1419/2559  

ลว.4/8/59



8

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

37

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ในรูปแบบ Line 

Sticker ผ่านทางสื�อไลน์

       4,500,000.00     4,483,300.00 พิเศษ
บริษัท ซีเค คอนเนคชั�น จํากดั

 4,483,300.00

บริษัท ซีเค คอนเนคชั�น จํากดั 

4,483,300.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1420/2559  

ลว.4/8/59

38

เช่าพื �นที�ในศนูย์การค้าบิmกซี 

สมทุรปราการ
       4,199,947.92     4,199,947.92 พิเศษ

บริษัท บิmกซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จํากดั (มหาชน) 423,025.20

บริษัท บิmกซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ 

จํากดั (มหาชน) 423,025.20
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1421/2559  

ลว.4/8/59

39

ซื �อนํ �าดื�มบรรจถุงั ขนาด 18.9 

ลิตร ยี�ห้อ Sprinkle
       1,479,000.00 1,078,560.00 สอบราคา

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากดั 

1,042,608.00

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จํากดั 

1,042,608.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1422/2559  

ลว.4/8/59

40

เช่าระบบโทรทศัน์วงจรปิดและ

แจ้งเหตฉุกุเฉินพร้อมติดตั �งใช้

งานสาขายอ่ยบิmกซีนวนคร

          540,000.00        540,000.00 สอบราคา
บริษัท เปโตร ไอที จํากดั 

460,000.00

บริษัท เปโตร ไอที จํากดั 

460,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1423/2559  

ลว.4/8/59



9

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

41

เช่าระบบโทรทศัน์วงจรปิดและ

แจ้งเหตฉุกุเฉินพร้อมติดตั �งใช้

งานสาขายอ่ยเซน็ทรัลพลาซา 

พทัยา

          549,000.00        549,000.00 สอบราคา
บริษัท เปโตร ไอที จํากดั 

460,000.00

บริษัท เปโตร ไอที จํากดั 

460,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1424/2559  

ลว.4/8/59

42

จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
          181,900.00        181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

181,900.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1425/2559  

ลว.4/8/59

43

จ้างจดัทําสปอตวิทยุ

ประชาสมัพนัธ์โครงการ เงินฝาก

ออมทรัพย์ 55 Plus

            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1426/2559  

ลว.4/8/59

44

ซื �อเครื�องทํานํ �าร้อน-นํ �าเยน็ 

จํานวน 1 เครื�องเพื�อใช้งานสาขา

ถนนมิตรภาพขอนแก่น

              4,990.00  - ตกลงราคา

บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮม

เซน็เตอร์ 2003 จํากดั 

4,990.00

บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮม

เซน็เตอร์ 2003 จํากดั 4,990.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1427/2559  

ลว.4/8/59



10

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

45

ซื �อโทรทศัน์ LED TV 42 UB820T

 พร้อมขาแขวน WM-8100 

จํานวน 1 เครื�อง

            28,980.00  - ตกลงราคา

บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮม

เซน็เตอร์ 2003 จํากดั 

28,980.00

บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮม

เซน็เตอร์ 2003 จํากดั 

28,980.00

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1428/2559  

ลว.4/8/59

46

ซื �อเครื�องโทรสาร ยี�ห้อ 

PANASONIC จํานวน 1 เครื�อง 

เพื�อใช้งานสาขาถนนมิตรภาพ

ขอนแก่น

            16,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 16,990.00

บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 16,990.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1429/2559  

ลว.4/8/59

47

จ้างจดัทําสปอตวิทยุ

ประชาสมัพนัธ์โครงการบ้านธอส.

 เพื�อสานรัก ปี 2559

            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1438/2559  

ลว.5/8/59

48

จ้างงานติดสติmกเกอร์ สื�อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์และสติmกเกอร์กนั

ชนบริเวณผนงักระจกรอบอาคาร

สํานกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาพหลโยธิน

            81,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน์ เซน็เตอร์ 

จํากดั 81,000.00

บริษัท โมบิล ไซน์ เซน็เตอร์ 

จํากดั 81,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1440/2559  

ลว.5/8/59

49

จ้างทําสายรัดธนบตัรชนิด 100 

บาทและชนิด 500 บาท
            78,752.00  - ตกลงราคา

บริษัท โพลีพลาสติก จํากดั 

78,752.00

บริษัท โพลีพลาสติก จํากดั 

78,752.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1441/2559  

ลว.5/8/59



11

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

50

จ้างจดัทําสปอตวิทยุ

ประชาสมัพนัธ์โครงการบ้าน 

ธอส.อุ่นใจ

            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1442/2559  

ลว.5/8/59

51

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพบั 

โครงการบ้าน ธอส.เพื�อผู้สงูอายุ
          197,000.00 196,104.25 ตกลงราคา ร้านปรวาณิช 151,378.25 ร้านปรวาณิช 151,378.25

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1443/2559  

ลว.5/8/59

52

จ้างจดัทํา Roll Up และ X-Stand

 โครงการบ้าน ธอส.เพื�อผู้สงูอายุ
              3,177.90  - ตกลงราคา

คณุจไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

3,177.90

คณุจไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

3,177.90

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1444/2559  

ลว.5/8/59

53

จดัซื �อบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

จํานวน 1 บอร์ด เพื�อใช้งานสาขา

หาดใหญ่

              5,000.00  - ตกลงราคา
คณุสมพงศ์ คําภิธรรม  

5,000.00

คณุสมพงศ์ คําภิธรรม  

5,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1445/2559  

ลว.5/8/59

54

ซื �อตู้ เอกสาร 4 ลิ �นชกั และตู้ เก็บ

เอกสาร 2 บานเปิด เพื�อใช้งาน

สาขาหาดใหญ่

            19,300.00  - ตกลงราคา
หจก.ณฐัริกาเฟอร์นิเจอร์ 

19,300.00

หจก.ณฐัริกาเฟอร์นิเจอร์ 

19,300.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1447/2559  

ลว.5/8/59

55

ซื �อกระดาษความร้อน จํานวน 

100 ม้วน ฝ่ายพิธีการสินเชื�อ
              7,383.00  - ตกลงราคา

หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

สํานกังานใหญ่ 7,383.00

หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

สํานกังานใหญ่ 7,383.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1449/2559  

ลว.5/8/59



12

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

56

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอ่ยศาลายา พทุธมณฑล 

สาย 4                         2 .สาขา

ประจวบคีรีขนัธ์           3.สาขา

สงขลา

              5,921.27  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,921.27

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,921.27

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1450/2559  

ลว.5/8/59

57

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า ริ

โก้ รุ่นMP201SPF             

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสาขา

ยอ่ยบิmกซี สมทุรปราการ

 1,605 บาท/เครื�อง  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 1,605 

บาท/เครื�อง

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 1,605 บาท/เครื�อง

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขา

ยอ่ยบิmกซี สมทุรปราการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1451/2559  

ลว.5/8/59

58

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่นMP201SPF 

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสาขา

ยอ่ยบิmกซี สมทุรปราการ

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขา

ยอ่ยบิmกซี สมทุรปราการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1452/2559  

ลว.5/8/59

59

ซื �อเครื�องใช้สํานกังานและ

ครุภณัฑ์ เพื�อใช้งานสาขา

อบุลราชธานี

            99,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 99,990.00

บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 99,990.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1453/2559  

ลว.8/8/59



13

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

60

ซื �อเก้าอี �พกัคอย 4 ที�นั�ง แบบมี

พนกัพิง จํานวน 16 ชดุ ให้กบั

สาขาต่างๆ ของฝ่ายสาขากทม.

และปริมณฑล2

          240,000.00 222,046.40 ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 

188,320.00

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 188,320.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1455/2559  

ลว.8/8/59

61 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ             15,172.60  - ตกลงราคา
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

15,172.60

ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

15,172.60

เป็นร้านที�มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1456/2559  

ลว.8/8/59

62

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 

20 ฉบบั สาขายอ่ยศาลายา พทุธ

มณฑลสาย 4

                 362.73  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

362.73

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 362.73

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1458/2559  

ลว.9/8/59

63

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขา

กาฬสินธุ์(งานบริหารหนี �)
            16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 16,050.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 16,050.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1459/2559  

ลว.9/8/59



14

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

64

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับ

ชําระหนี �เงินกู้ (ตดัแผ่น)
          134,820.00        134,820.00 ตกลงราคา

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั 

134,820.00

บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์

 จํากดั 134,820.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1460/2559  

ลว.9/8/59

65

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขา

พทัยา(งานบริหารหนี �)
            32,100.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 32,100.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1461/2559  

ลว.9/8/59

66

จ้างจดัทํา Backdrops เพื�องาน

สมัมนา Bausparkassen  A 

Prospective Scheme 

Promoting Home Ownership in 

Thailand

            60,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 60,990.00

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 60,990.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1462/2559  

ลว.9/8/59

67

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 21 ตวั

 ให้กบัสาขาต่างๆของฝ่ายสาขา

ภาคเหนือ

          193,000.00        193,000.00 ตกลงราคา
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 141,953.90

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 141,953.90
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1463/2559  

ลว.9/8/59



15

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

68

ซื �อตู้ ทํานํ �าร้อน-เยน็ ยี�ห้อ 

VICTOR จํานวน 1 ตู้  สาขายโสธร
              5,990.00  - ตกลงราคา

หจก. ไชยภณัฑ์ ฟิวเจอร์ 

มอลล์ (สํานกังานใหญ่) 

5,990.00

หจก. ไชยภณัฑ์ ฟิวเจอร์ มอลล์

 (สํานกังานใหญ่) 5,990.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1475/2559  

ลว.9/8/59

69

ซื �อกล้องดิจิตอล ยี�ห้อ 

PANASONIC จํานวน 1 เครื�อง 

สาขายโสธร

            19,941.00  - ตกลงราคา

บริษัท บิmก คาเมร่า คอร์

ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) 

19,941.00

บริษัท บิmก คาเมร่า คอร์ปอเรชั�น

 จํากดั (มหาชน) 19,941.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1476/2559  

ลว.9/8/59

70

ซื �อโทรทศัน์ LED TV 42 นิ �วยี�ห้อ 

LG จํานวน 1 เครื�อง สาขายโสธร
            22,900.00  - ตกลงราคา

หจก.กิตติธัช มิลเลนเนียม 

ไฮเทค  22,900.00

หจก.กิตติธัช มิลเลนเนียม 

ไฮเทค  22,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1477/2559  

ลว.9/8/59

71

ซื �อเครื�องโทรสาร                    

จํานวน 1 เครื�องสาขายโสธร
            19,900.00  - ตกลงราคา ร้าน พีซี เวอร์ค 19,900.00 ร้าน พีซี เวอร์ค 19,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1478/2559  

ลว.9/8/59

72

ซื �อหมกึเครื�องโทรสาร ยี�ห้อ 

Brother จํานวน 5 เครื�อง สว่น

บริหารทั�วไป ฝ่ายสนบัสนนุสินเชื�อ

            20,330.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั 20,330.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั

 20,330.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1479/2559  

ลว.9/8/59



16

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

73

ซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ 

Double A ขนาด A4/ 80 แกรม
       1,065,720.00     1,065,720.00 พิเศษ

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

1,065,720.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

1,065,720.00

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1482/2559  

ลว.9/8/59

74

ซื �อโต๊ะประชมุ จํานวน 1 ชดุ เพื�อ

ใช้งานที�ฝ่ายบริหารโครงการ

สารสนเทศ

            29,960.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั  29,960.00

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั  29,960.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1484/2559  

ลว.10/8/59

75

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 15 ตวั 

เพื�อใช้งานที�ฝ่ายบริหารโครงการ

สารสนเทศ

            88,275.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล เฟอร์นอเจอร์

(ประเทศไทย)จํากดั 

88,275.00

บริษัท บริสโตล เฟอร์นอเจอร์

(ประเทศไทย)จํากดั 88,275.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1485/2559  

ลว.10/8/59

76

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า ริ

โก้ รุ่น MP2014AD จํานวน 1 

เครื�อง ประจําสํานกัพระราม 9

 1,765.50 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,765.50 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 1,765.50 บาท/

เดือน

ผ่านการคดัเลือกจากสํานกั

พระราม 9

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1486/2559  

ลว.10/8/59
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ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

77

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่น MP 2014AD 

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสํานกั

พระราม 9

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น

ผ่านการคดัเลือกจากสํานกั

พระราม 9

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1487/2559  

ลว.10/8/59

78

 เช่าเครื�องเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่น MPC2003SP 

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสาขา

เซน็ต์หลยุส์ 3

 2,782 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั    2,782

 บาท/เครื�อง

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั    2,782 บาท/เครื�อง

ผ่านการคดัเลือกจากสาขา

เซน็ต์หลยุส์ 3

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1489/2559  

ลว.10/8/59

79

 จ้างบริการเครื�องเครื�องมลัติ

ฟังก์ชั�นระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MPC2003SP จํานวน 1 เครื�อง 

ประจําสาขาเซน็ต์หลยุส์3

 3.75 บาท/แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.75 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.75 บาท /แผ่น

ผ่านการคดัเลือกจากสาขา

เซน็ต์หลยุส์ 3

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1489/2559  

ลว.10/8/59

80

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

จํานวน 4 หมายเลขพร้อมเครื�อง
          192,000.00        192,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

192,000.00

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

192,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1491/2559  

ลว.10/8/59



18

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

81

จ้างทํากญุแจตู้ นิรภยั จํานวน 2 

ชดุ
              5,778.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) 

5,778.00

บริษัท เอฟ บี (ประเทศไทย) 

5,778.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1492/2559  

ลว.10/8/59

82

ซื �อสายคล้องคอพร้อมกรอบใส

ปิดหน้าปิดหลงัใสบ่ตัร
            42,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท เปปเปอร์เมท (ประเทศ

ไทย) จํากดั 42,800.00

บริษัท เปปเปอร์เมท (ประเทศ

ไทย) จํากดั 42,800.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1494/2559  

ลว.10/8/59

83

จ้างเปลี�ยนผ้าบแุละซอ่มแซม

เก้าอี �ห้องประชมุ ชั �น 3 อาคาร 2 

จํานวน 16 ตวั

          141,322.93        141,322.93 ตกลงราคา
บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 140,000.00

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 140,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1495/2559  

ลว.10/8/59

84

จ้างบริการจดัหาพื �นที�งาน Home

 Builder Expo 2016
       6,173,525.50     6,173,525.50 พิเศษ

บริษัท ซี ท ูวนั เอ็กซ์ อินเตอร์

เนชั�นแนล อีเว้นท์ จํากดั 

214,000.00

บริษัท ซี ท ูวนั เอ็กซ์ อินเตอร์

เนชั�นแนล อีเว้นท์ จํากดั 

214,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1496/2559  

ลว.10/8/59

85

ซื �อประกนัภยัภาคสมคัรใจ 

(ประเภท 1 ) รถจกัรยานยนต์

ธนาคาร จํานวน 2 คนั

              8,491.52  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 8,491.52

บริษัท ทิพยประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 8,491.52
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1504/2559  

ลว.10/8/59



19

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

86

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชําระหนี �

เงินกู้ ด้วย ระบบ Sealer พร้อมสง่

 ณ ที�ทําการไปรษณีย์ เป็น

ระยะเวลา 1 ปี

     10,080,000.00   10,080,000.00 กรณีพิเศษ

บริษัท รักษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 

9,600,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 

9,600,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1505/2559  

ลว.10/8/59

87

ซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

จํานวน 2 ระบบ ให้กบัสาขายอ่ย

นครพนม

          200,000.00        200,000.00 ตกลงราคา

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

192,974.50

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 192,974.50
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1506/2559  

ลว.11/8/59

88

จ้างจดัทําเขม็กลดัธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (เพื�อใช้กลดั

บนบรรจภุณัฑ์ที�ใสผ่้าไหม)จํานวน

 200 ชิ �น

            29,960.00  - ตกลงราคา
บริษัท คิวตี � เลเซอร์ โปรดคัท์ 

จํากดั 29,960.00

บริษัท คิวตี � เลเซอร์ โปรดคัท์ 

จํากดั 29,960.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1507/2559  

ลว.11/8/59

89

จ้างตกแต่งบธูและประชาสมัพนัธ์

 พร้อมบริการเช่าพื �นที�จดังาน

มหกรรมบ้านธอส. 59 จงัหวดั

นครปฐม

          310,818.95        310,818.95 พิเศษ
บริษัท พอทลูาก้า อะเลิท 

จํากดั 310,818.95

บริษัท พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั

 310,818.95

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1508/2559  

ลว.11/8/59



20

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

90

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อวิทยภุาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน

       1,000,000.00     1,000,000.00 พิเศษ
บริษัท เอ็กซ์แปน มีเดีย จํากดั

 1,000,000.00

บริษัท เอ็กซ์แปน มีเดีย จํากดั 

1,000,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1509/2559  

ลว.11/8/59

91

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

จํานวน 2 หมายเลขพร้อมเครื�อง 

ให้สําหรับฝ่ายวิชาการและ

เผยแพร่และสาขายกระดบัสาขา

ถนนโรจนะ

            76,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

76,800.00

บริษัท เรียล มฟู จํากดั 

76,800.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1510/2559  

ลว.11/8/59

92

ซื �อตู้ เก็บเอกสาร  4 ลิ �นชกั จํานวน

 8 ตู้  ให้กบัสาขานครราชสีมา
            59,064.00  - ตกลงราคา

บริษัท ราชสีมาเอกลกัษณ์

กรุ๊ป จํากดั 59,064.00

บริษัท ราชสีมาเอกลกัษณ์กรุ๊ป

 จํากดั 59,064.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1511/2559  

ลว.11/8/59

93

ซื �อตู้ เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั จํานวน

 2 ตู้  และ ตู้ เอกสาร 15 ลิ �นชกั 

จํานวน 1 ตู้  ให้กบัสาขายอ่ยบวั

ใหญ่

            19,581.00  - ตกลงราคา
บริษัท ราชสีมาเอกลกัษณ์

กรุ๊ป จํากดั  19,581.00

บริษัท ราชสีมาเอกลกัษณ์กรุ๊ป

 จํากดั  19,581.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1512/2559  

ลว.11/8/59



21

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

94

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลง

ต่อท้ายสญัญาจํานองเป็นประกนั

 จํานวน 400 รีม

            85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั  

85,600.00

บริษัท จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั  

85,600.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1513/2559  

ลว.15/8/59

95

จ้างติดตั �งระบบกนัซมึชั �นดาดฟ้า

 สาขายอ่ยนครนายก
            62,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอส พี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั  62,000.00

บริษัท เอ เอส พี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั  62,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1515/2559  

ลว.15/8/59

96

ซื �อเครื�องใช้สํานกังานและ

ครุภณัฑ์  เพื�อใช้งานสาขา

สมทุรสาคร (สงักดัฝ่ายบริหาร

หนี �ภมูิภาค) จํานวน 3 รายการ

            34,026.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรชยั วินเนอร์ จํากดั 

34,026.00

บริษัท พรชยั วินเนอร์ จํากดั 

34,026.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1516/2559  

ลว.15/8/59

97

จ้างตดัชดุเครื�องแบบปกติขาวที�

อายกุารใช้งานเกิน 5 ปี จํานวน 1

 คน

            13,790.50  - ตกลงราคา
บริษัท ทรงสมยัโชคชยั 4 

จํากดั 13,790.50

บริษัท ทรงสมยัโชคชยั 4 จํากดั

 13,790.50

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1517/2559  

ลว.15/8/59

98

จ้างตดัชดุเครื�องแบบปกติขาว

สําหรับพนกังานที�รับ

เครื�องราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 8 

ชดุ

            27,581.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทรงสมยัโชคชยั 4 

จํากดั 27,581.00

บริษัท ทรงสมยัโชคชยั 4 จํากดั

 27,581.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1518/2559  

ลว.15/8/59



22

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

99

จ้างรื �อถอน ขนย้ายพร้อม

ปรับปรุงสีเครื�อง ATM ออกจาก

ศนูย์บริการธนาคาร (OSS) 

จํานวน 3 แห่ง

            73,698.00  - ตกลงราคา
หจก. มณีวฒันา ลอจิสติกส์  

73,698.00

หจก. มณีวฒันา ลอจิสติกส์  

73,698.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1519/2559  

ลว.15/8/59

100

ซื �อของที�ระลกึผ้าไหมพร้อมบรรจุ

ภณัฑ์ จํานวน 200 ชดุ
          404,000.00        404,000.00 พิเศษ

คณุไพฑรูย์  เผือกผกา 

368,000.00

คณุไพฑรูย์  เผือกผกา 

368,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1520/2559  

ลว.15/8/59

101

ซื �อชั �นเหลก็เก็บแฟ้มแบบมีล้อ รุ่น

 S-666N จํานวน 3 ตู้  และตู้ เก็บ

เอกสาร 2 บาน รุ่น SH-756 

จํานวน 3 ตู้  รวมทั�งหมด 6 ตู้  เพื�อ

ใช้งานที�สาขาต่าง ๆ ของฝ่าย 

สป.1

            27,595.73  - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลกักี �เซฟ 

จํากดั  27,595.73

บริษัท บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 

 27,595.73
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1521/2559  

ลว.16/8/59

102

จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื�อง 

สาขาพะเยา จํานวน 6,000 ชดุ
            22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

22,470.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

22,470.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1522/2559  

ลว.16/8/59



23

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

103

ซื �อตู้ เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด 

จํานวน 6 ตู้  เพื�อใช้งานสาขา

ปราจีนบรุี (สงักดัฝ่ายบริหารหนี �

ภมูิภาค)

            29,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท ประเสริฐมนตรี ปราจีน

 จํากดั 29,400.00

บริษัท ประเสริฐมนตรี ปราจีน 

จํากดั 29,400.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1523/2559  

ลว.16/8/59

104

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขาลาดพร้าว                   2.

สาขายอ่ยเซน็ทรัลเฟสติวลัพทัยา

            21,335.80 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

21,335.80

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

21,335.80

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1524/2559  

ลว.16/8/59

105

จ้างจดัหาพื �นที�งานมหกรรม

การเงิน Money Expo 2016 (โค

ราช,อดุรธานี,เชียงใหม)่

       6,173,525.50     6,173,525.50 พิเศษ
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จํากดั 2,.37,280.00

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากดั 2,.37,280.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1548/2559  

ลว.17/8/59

106

ซื �อเก้าอี �พกัคอย 4 ที�นั�งแบบมี

พนกัพิง จํานวน 21 ชดุ ให้กบั

สาขาต่างๆของฝ่าย สป.1

          351,000.00 280,746.00 พิเศษ

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 

247,170.00

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั 247,170.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1551/2559  

ลว.17/8/59

107  จดัทําชั �นวางแฟ้ม จํานวน 3 ชดุ             59,280.00  - ตกลงราคา
นายประเสริฐ สีวิกะ 

59,280.00
นายประเสริฐ สีวิกะ 59,280.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1552/2559  

ลว.17/8/59



24

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

108

จ้างซอ่มแซมแก้ไขนํ �ารั�วซมึ

อาคารสํานกังาน ธนาคารฯ 

สาขาราชบรุี

            91,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอส พี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั 91,000.00

บริษัท เอ เอส พี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั 91,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1553/2559  

ลว.17/8/59

109

จ้างจดัหาพื �นที�งาน NPA  Resale

 Home 2016 และงาน Home 

Loan 2016

       6,173,525.50     6,173,525.50 พิเศษ
นายกสมาคมสินเชื�อที�อยู่

อาศยั 860,280.00

นายกสมาคมสินเชื�อที�อยูอ่าศยั

 860,280.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1554/2559  

ลว.17/8/59

110

ซื �อตู้ เซฟนิรภยัยี�ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823 จํานวน 5 ตู้ ให้กบั

สาขาต่างๆของฝ่ายภาค

ตะวนัออกและภาคกลาง

          174,356.50        174,356.50 ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลกักี �เซฟ 

จํากดั 174,356.50

บริษัท บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั

 174,356.50
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1555/2559  

ลว.17/8/59

111

ซื �อตู้ เอกสาร 4 ลิ �นชกั และเก้าอี �

สํานกังาน เพื�อใช้งานสาขาสรุินทร์
            44,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท สรุินทร์เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 44,000.00

บริษัท สรุินทร์เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 44,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1556/2559  

ลว.17/8/59

112

ซื �อโทรทศัน์ LED 42 นิ �ว ยี�ห้อ

PANASONIC TH-42AS610T 

เพื�อใช้งานสาขาสรุินทร์

            16,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

จํากดั(มหาชน) 16,990.00

บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

จํากดั(มหาชน) 16,990.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1557/2559  

ลว.17/8/59



25

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

113

ซื �อเครื�องคํานวณเลขไฟฟ้าแบบมี

กระดาษ ขนาด 14 หลกัจํานวน 

10 เครื�อง และเครื�องคํานวณเลข

แบบไมม่ีกระดาษขนาด14หลกั 

จํานวน 30 เครื�องให้กบัสาขาต่างๆ

            42,540.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากดั 

42,540.00

บริษัท นามทอง จํากดั 

42,540.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1585/2559  

ลว.17/8/59

114

จ้างออกแบบงานปรับปรุงและ

ตกแต่งภายใน สาขาเมกาบางนา
          133,750.00        133,750.00 ตกลงราคา

บริษัท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค แอนด์

 คอนซลัแตนท์ จํากดั 

133,000.00

บริษัท ซี กรุ๊ป อาร์คิเท็ค แอนด์

 คอนซลัแตนท์ จํากดั 

133,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1586/2559  

ลว.17/8/59

115

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อสถานีโทรทศัน์

รายการ "UPDATE THAILAND"

          200,000.00        200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ท็อปน็อต บรอดคาส 

จํากดั 200,000.00

บริษัท ท็อปน็อต บรอดคาส 

จํากดั 200,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1587/2559  

ลว.17/8/59

116

จ้างปรับปรุงพื �นที�สํานกังาน ฝ่าย

บริหารหนี �ภมูิภาค ชั �น 2อาคาร 2
          199,000.00        199,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม 

จํากดั 197,000.00

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม 

จํากดั 197,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1588/2559  

ลว.17/8/59



26

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

117

จ้างซอ่มแซมระบบกนัซมึบริเวณ

ดาดฟ้า สาขายอ่ยเลย
            79,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอสพี ควอลิตี � โปรดกัส์

 จํากดั 79,000.00

บริษัท เอสพี ควอลิตี � โปรดกัส์ 

จํากดั 79,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1589/2559  

ลว.17/8/59

118

 จ้างออกแบบและจดัทําแบบ 

อาคารเรียนโครงการสร้างอาคาร

ในถิ�นทรุกนัดาร

            50,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 50,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 50,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1590/2559  

ลว.17/8/59

119

ซื �อเครื�องใช้สํานกังานและ

ครุภณัฑ์ เพื�อใช้งานฝ่ายบริหาร

หนี �ภมูิภาค

            95,850.60  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั 95,850.60

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั

 95,850.60
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1591/2559  

ลว.17/8/59

120

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

สญัญาจํานองที�ดินเป็นประกนั

(ท.ด.๑๕ )

            77,040.00  - ตกลงราคา
บริษัท จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

77,040.00

บริษัท จนู พบัลิชชิ�ง จํากดั 

77,040.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1592/2559  

ลว.17/8/59

121

ซื �อกญุแจลกูบิดบานผลกัประตู

หนีไฟพร้อมติดตั �ง จํานวน 1 ชดุ 

ชั �น 1 อาคาร 2  ธนาคารฯ

สํานกังานใหญ่

            13,268.00  - ตกลงราคา
บริษัท สกลุไทย จํากดั 

(สํานกังานใหญ่) 13,268.00

บริษัท สกลุไทย จํากดั 

(สํานกังานใหญ่) 13,268.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1593/2559  

ลว.17/8/59



27

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

122 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ             12,626.00  - ตกลงราคา
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

12,626.00

ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

12,626.00

เป็นร้านที�มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1594/2559  

ลว.17/8/59

123

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 

20 ฉบบั ของสาขาในสงักดัฝ่าย 

สป.1

            41,195.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

41,195.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

41,195.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1595/2559  

ลว.18/8/59

124

จ้างเป็นผู้ ให้บริการรักษาความ

สะอาดประจําสาขาในสงักดั

สํานกังานเขต 4 นครศรีธรรมราช

       2,016,000.00  - ประกวดราคา

บริษัท รักษาความปลอดภยั ที

 เอส จี อินเตอร์การ์ด จํากดั 

2,016,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภยั ที 

เอส จี อินเตอร์การ์ด จํากดั 

2,016,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1597/2559  

ลว.18/8/59

125

ซื �อถงัขยะเพื�อจดัทําโครงการการ

จดัสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
            52,999.78  - ตกลงราคา

บริษัท ซินเตอร์โปรดกัส์ จํากดั

 52,999.78

บริษัท ซินเตอร์โปรดกัส์ จํากดั 

52,999.78
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1598/2559  

ลว.18/8/59



28

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

126

ซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาถนนโรจนะ
          400,000.00 256,104.50 พิเศษ

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

231,494.50

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 231,494.50
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1599/2559  

ลว.18/8/59

127

ซื �อเครื�องนบัธนบตัรแบบตั �งโต๊ะ 

จํานวน 5 เครื�อง
          245,000.00        245,000.00 พิเศษ

บริษัท ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

245,000.00

บริษัท ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

245,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1600/2559  

ลว.18/8/59

128

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 1 ตวั 

เพื�อใช้งานสาขาพทัยา
              6,290.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 6,290.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 6,290.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1601/2559  

ลว.18/8/59

129

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านนิตยสารไลฟ์

แอนด์โฮม ฉบบัครบรอบ 23 ปี

            53,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท อะโกร มีเดีย จํากดั 

53,500.00

บริษัท อะโกร มีเดีย จํากดั 

53,500.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1602/2559  

ลว.19/8/59

130

ซื �อพร้อมติดตั �งระบบผ่านเข้า-ออก

 อตัโนมตัิ เพื�อติดตั �งประจําฝ่าย

บริหารความเสี�ยงชั �น 15 อาคาร 2

            19,206.50  - ตกลงราคา
บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น 

จํากดั 19,206.50

บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น จํากดั

 19,206.50

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1605/2559  

ลว.19/8/59

131

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า ริ

โก้ รุ่น MP2501SP           จํานวน

 1 เครื�อง ประจําสาขาสว่น

ธุรกรรมประกนัภยั

 2,247 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 

2,247.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 2,247.00 บาท/

เดือน

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1606/2559  

ลว.19/8/59



29

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

132

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่น MP2501SP 

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสาขา

สว่นธุรกรรมประกนัภยั

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1607/2559  

ลว.19/8/59

133

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า ริ

โก้ รุ่น MP2501SP            

จํานวน 1 เครื�องประจําสาขาถนน

โรจนะ

 2,568 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 

2,568.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 2,568.00 บาท/

เดือน

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1608/2559  

ลว.19/8/59

134

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่น MP2501SP 

จํานวน 1 เครื�องประจําสาขาถนน

โรจนะ

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1609/2559  

ลว.19/8/59

135

ซื �อนาฬิกา RHYTHM รุ่น 

4RH737WD18 และรุ่น

4SE535WT18

          193,200.00        193,200.00 ตกลงราคา
บริษัท อินโนเวชั�น ไทม์ จํากดั

 193,200.00

บริษัท อินโนเวชั�น ไทม์ จํากดั 

193,200.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1610/2559  

ลว.22/8/59

136

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบ ริโก้

 MPC2003SP จํานวน 1 เครื�อง
 2,782 บาท/เดือน  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 

2,782.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 2,782.00 บาท/

เดือน

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1611/2559  

ลว.22/8/59



30

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

137

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบ ริโก้ MPC2003SP จํานวน 

1 เครื�อง

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1612/2559  

ลว.22/8/59

138

จ้างซอ่มแซมอาคารสํานกังาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา

ยอ่ยธัญญะช็อปปิ�ง พาร์ค

            60,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จํากดั

 60,000.00

บริษัท รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จํากดั 

60,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1613/2559  

ลว.22/8/59

139

จ้างเปลี�ยนอะไหลร่ะบบลิฟต์ 

หมายเลย 1และ5 อาคาร1 

สํานกังานใหญ่

            22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 

22,470.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 22,470.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1614/2559  

ลว.22/8/59

140

จ้างเปลี�ยนถ่ายนํ �ามนัเครื�องและ

ไส้กรองของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า

สํารอง อาคาร1,2และเปลี�ยนชดุ 

Charger ของเครื�องกําเนิดไฟฟ้า

สํารองอาคาร2 No.1

            96,765.66  - ตกลงราคา

บริษัท คมัมิ�นส์ ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากดั 

96,765.66

บริษัท คมัมิ�นส์ ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากดั 96,765.66

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1616/2559  

ลว.22/8/59

141

จ้างปรับปรุงซอ่มแซมอาคาร

สํานกังาน สาขาลําลกูกา
          300,000.00        195,000.00 ตกลงราคา

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 195,000.00

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง 

จํากดั 195,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1617/2559  

ลว.22/8/59



31

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

142

 จ้างติดตั �งระบบไฟฟ้าชนิด 3 เฟส

 พร้อมติดตั �งอปุกรณ์ล้างรถ 

บริเวณพื �นที�ล้างรถ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์สํานกังานใหญ่

          156,419.45        156,419.45 ตกลงราคา
บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 155,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั 155,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1618/2559  

ลว.22/8/59

143

จ้างซอ่มแซมฝ้าเพดาน ชั �น 3 

สาขาสําโรง.
            90,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ภคนิน จํากดั 

90,000.00
บริษัท ภคนิน จํากดั 90,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1619/2559  

ลว.22/8/59

144

จ้างออกแบบงานปรับปรุงพื �นที�

สาขาต้นแบบ ธอส. บริเวณชั �น 1 

อาคาร 1

          190,000.00        190,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 190,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 190,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1620/2559  

ลว.22/8/59

145

จ้างผู้ออกแบบงานปรับปรุงพื �นที�

รับรองของมลูนิธิ 60 ปี ธอส.

บริเวณชั �น 1 อาคาร 1

          110,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 110,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 110,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1621/2559  

ลว.22/8/59

146

จ้างซอ่มแซมอาคารสํานกังาน 

สาขาห้าแยกปากเกร็ด
          200,000.00        118,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั 118,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี � โปร

ดกัส์ จํากดั 118,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1622/2559  

ลว.22/8/59



32

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

147

 จ้างออกแบบงานปรับปรุงพื �นที�

ทํางาน ฝ่าย สป.1และฝ่าย สป.2

 บริเวณชั �น 2 อาคาร 2

          150,000.00        150,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 150,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท์ 

จํากดั 150,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1623/2559  

ลว.22/8/59

148

จ้างเปลี�ยนชดุอปุกรณ์ 

Conductivity No.2 ของระบบนํ �า

 Cooling Tower

            35,310.00  - ตกลงราคา

บริษัท แอล เอส พี สยาม

อินเตอร์เทรด จํากดั 

35,310.00

บริษัท แอล เอส พี สยาม

อินเตอร์เทรด จํากดั 35,310.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1624/2559  

ลว.22/8/59

149

 จ้างเปลี�ยนอะไหลล่ิฟต์ หมาย

เลย1-5 อาคาร 1 และลิฟต์ หมาย

เลย 6 อาคาร 2

          175,373.00        175,373.00 ตกลงราคา

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 

160,000.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวอเตอร์

(ประเทศไทย) จํากดั 

160,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1625/2559  

ลว.22/8/59

150

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า ริ

โก้ รุ่น MP201SPF           จํานวน

 1 เครื�องประจําสาขาบอ่วิน

 1,605 บาท/เครื�อง  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

(ประเทศไทย) จํากดั 

1,605.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากดั 1,605.00 บาท/

เดือน

คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1626/2559  

ลว.22/8/59

151

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเช่า ริโก้ รุ่น MP201SPF 

จํานวน 1 เครื�องประจําสาขาบอ่

วิน

 0.37 บาท /แผ่น  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั 0.37 บาท /แผ่น

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 0.37 บาท /แผ่น
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1627/2559  

ลว.22/8/59

152 จ้างพิมพ์นามบตัร             16,770.00  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

16,770.00

ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000) 

16,770.00

เป็นร้านที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1628/2559  

ลว.22/8/59



33

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

153

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อโฆษณา

ออนไลน์บนเว็บไซต์ 

www.thaipublica.org

          550,000.00        500,000.00 พิเศษ
บริษัท ไทยพบัลิก้า จํากดั 

500,000.00

บริษัท ไทยพบัลิก้า จํากดั 

500,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1630/2559  

ลว.23/8/59

154

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อสารคดีโทรทศัน์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู้หวั ชดุ "สายธารพระ

ราชไมตรี"

          550,000.00        500,000.00 พิเศษ
บริษัท อสมท จํากดั(มหาชน)

 500,000.00

บริษัท อสมท จํากดั(มหาชน) 

500,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1631/2559  

ลว.23/8/59

155

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ "โครงการบ้านธอส.

เพื�อข้าราชการ" ผ่านหนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐ

          770,400.00        770,400.00 พิเศษ
หจก.ซูน่าแอดเวอร์ไทซิ�ง 

770,400.00

หจก.ซูน่าแอดเวอร์ไทซิ�ง 

770,400.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1632/2559  

ลว.23/8/59

156

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ "โครงการบ้านธอส.

เพื�อข้าราชการ" ผ่านหนงัสือพิมพ์

เดลินิวส์

          471,240.00        471,240.00 พิเศษ
บริษัท สี�พระยาการพิมพ์ 

จํากดั 471,240.00

บริษัท สี�พระยาการพิมพ์ จํากดั

 471,240.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1633/2559  

ลว.23/8/59



34

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

157

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ "โครงการบ้านธอส.

เพื�อข้าราชการ" ผ่านหนงัสือพิมพ์

มติชน

          211,860.00        211,860.00 พิเศษ
บริษัท มติชน จํากดั 

211,860.00

บริษัท มติชน จํากดั 

211,860.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1634/2559  

ลว.23/8/59

158

ซื �อกระดาษ A4  80 แกรมยี�ห้อ 

Double A
            44,405.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 44,405.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1635/2559  

ลว.23/8/59

159

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

(1)สาขาพระราม 9 (2) สาขา

ยอ่ยทุ่งสง จํานวน 2 รายการ

5,885.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,885.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,885.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1638/2559  

ลว.24/8/59

160

จ้างบรรจนุํ �ายาถงัเพลิงชนิด BF 

2000 (ถงัเขียน) จํานวน 10 ถงั
16,050.00  - ตกลงราคา

หจก.เอ.บี.ซี สนัติไฟร์ 

16,050.00

หจก.เอ.บี.ซี สนัติไฟร์ 

16,050.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1639/2559  

ลว.24/8/59

161

จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว สาขา

ยอ่ยแมส่อด จํานวน 5,000 ซอง
9,095.000  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ 

จํากดั 9,095.00

บริษัท เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ 

จํากดั 9,095.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1640/2559  

ลว.24/8/59



35

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

162

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านวารสารฉบบัพิเศษ
40,000.00  - ตกลงราคา

สมาคมหนงัสือพิมพ์สว่น

ภมูิภาคแห่งประเทศไทย 

40,000.00

สมาคมหนงัสือพิมพ์สว่น

ภมูิภาคแห่งประเทศไทย 

40,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1641/2559  

ลว.24/8/59

163

ซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

สาขาบญุสมัพนัธ์
200,000.00 186,554.50 ตกลงราคา

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 

171,200.00

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั 171,200.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1642/2559  

ลว.24/8/59

164

ซื �อเครื�องทําลายเอกสาร จํานวน 

1 เครื�องเพื�อใช้งานสาขากระบี�
37,900.00  - ตกลงราคา

บริษัท พีซี แอนด์ โอเอ เซน็

เตอร์ จํากดั 37,900.00

บริษัท พีซี แอนด์ โอเอ เซน็เตอร์

 จํากดั 37,900.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1643/2559  

ลว.24/8/59

165

ซื �อแก้วนํ �าเมลามีนเพื�อใช้ประจํา

ห้องอาหารธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

45,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

จํากดั (มหาชน) 45,000.00

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

จํากดั (มหาชน) 45,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1644/2559  

ลว.24/8/59

166 ซื �อกลอ่งเอกสารฝาครอบ 46,866.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด์ พี คาร์ตั �น

 จํากดั 46,866.00

บริษัท เอส วี แอนด์ พี คาร์ตั �น 

จํากดั 46,866.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1645/2559  

ลว.24/8/59

167

พิมพ์โปสเตอร์ และแผ่นปลิว

โครงการ เงินฝากออมทรัพย์ 

1.63%

49,610.55  - ตกลงราคา
บริษัท ฟลพูอยท์ จํากดั 

49,610.55

บริษัท ฟลพูอยท์ จํากดั 

49,610.55

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1646/2559  

ลว.24/8/59



36

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

168

จ้างพิมพ์ Roll UP พร้อมโครง 

ประชาสมัพนัธ์เงินฝากออมทรัพย์

 1.63%

1,284.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั  1,284.00

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั  1,284.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1647/2559  

ลว.24/8/59

169

ซื �อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

สาขาปลวกแดง
200,000.00 189,764.50 ตกลงราคา

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั  

173,340.00

บริษัท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั  173,340.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1648/2559  

ลว.24/8/59

170

ซื �อกระดาาถ่ายเอกสาร A4 -80

แกรม ยี�ห้อ Double A
177,620.00 177,620.00 ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 

177,620.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั 177,620.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1649/2559  

ลว.24/8/59

171

ซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั 

และตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 บาน

เปิด เพื�อใช้งานสาขานครราชสีมา

50,000.00  - ตกลงราคา
หจก.เอกลกัษณ์ลิฟวิ�งโฮม 

50,000.00

หจก.เอกลกัษณ์ลิฟวิ�งโฮม 

50,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1650/2559  

ลว.24/8/59

172

ซื �อเครื�องทําลายเอกสาร จํานวน 

2 เครื�อง เพื�อใช้งานสาขา

นครราชสีมา

77,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท วีรพล โอเอ จํากดั 

77,000.00

บริษัท วีรพล โอเอ จํากดั 

77,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1651/2559  

ลว.24/8/59

173

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านป้ายโลโก้ธนาคาร
30,000.00  - ตกลงราคา

สมาคมช่างภาพสื�อมวลชน

แห่งประเทศไทย  30,000.00

สมาคมช่างภาพสื�อมวลชน

แห่งประเทศไทย  30,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1652/2559  

ลว.24/8/59



37

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

174

จ้างจดัทําห้องเก็บแฟ้มและ

เอกสารสําคญั ของฝ่ายสอบทาน

สินเชื�อ ชั �น 20 อาคาร 2

111,367.75 111,367.75 ตกลงราคา
บริษัท บี อาร์เร็นจ์ จํากดั 

111,000.00

บริษัท บี อาร์เร็นจ์ จํากดั 

111,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1653/2559  

ลว.24/8/59

175

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อสถานีโทรทศัน์  

 " ร้องลั�นทุ่ง  The Battle Singer"

990,000.00 970,000.00 พิเศษ
บริษัท เซิร์ชเอ๊กซ์ จํากดั 

970,000.00

บริษัท เซิร์ชเอ๊กซ์ จํากดั 

970,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1655/2559  

ลว.24/8/59

176

ซื �อเครื�องนบัธนบตัร จํานวน 34 

เครื�อง
1,880,000.00 1,809,000.00 พิเศษ

บริษัท ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

1,538,000.00

บริษัท ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 

1,538,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1656/2559  

ลว.24/8/59

177

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 5 ตวั 

เพื�อใช้งานสาขาอดุรธานี
31,450.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั  31,450.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั  31,450.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1657/2559  

ลว.24/8/59

178

ซื �อโทรทศัน์ LED 43 นิ �ว ยี�ห้อ LG

 รุ่น 43UH610T พร้อมขาแขวน 

HD-4500 จํานวน1เครื�องและ

เครื�องทํานํ �าร้อน-นํ �าเยน็ เพื�อใช้

งานสาขาพทัลงุ

26,970.00  - ตกลงราคา
หจก.ทวีกิจเซน็เตอร์ 

26,970.00
หจก.ทวีกิจเซน็เตอร์ 26,970.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1658/2559  

ลว.24/8/59



38

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

179

ซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 บานเปิด

และตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั

เพื�อใช้งานสาขาพทัลงุ

7,600.00  - ตกลงราคา ร้าน องัคณา 7,600.00 ร้าน องัคณา 7,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1659/2559  

ลว.24/8/59

180

ซื �อเครื�องโทรสาร จํานวน 1 เครื�อง

 เพื�อใช้งานสาขาพทัลงุ
9,330.00  - ตกลงราคา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ �งส์ กรุ๊ป

 จํากดั  9,330.00

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ �งส์ กรุ๊ป 

จํากดั  9,330.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1660/2559  

ลว.24/8/59

181

จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์การ

ชําระหนี �เงินกู้ภายในวนั (Same 

Day) ผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส และ

ไปรษณีย์ไทย

8,988.000  - ตกลงราคา ร้าน ปรวาณิช  8,988.00 ร้าน ปรวาณิช  8,988.00
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1661/2559  

ลว.25/8/59

182

ซื �อเครื�องคํานวณเลขไฟฟ้าแบบมี

จอภาพและกระดาษขนาด 14 

หลกั จํานวน 6 เครื�องให้กบัฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล

15,084.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากดั 

15,084.00

บริษัท นามทอง จํากดั 

15,084.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1662/2559  

ลว.25/8/59



39

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

183

ซื �อพดัลมตั �งโต๊ะขนาด 8 นิ �ว รุ่น 

IF-960 (ขาว-ดํา) จํานวน 650ชิ �น 

เพื�อใช้งานที�สว่นวางแผนและ

การตลาดและฝ่ายการตลาดและ

พนัธมิตร

200,000.00 188,500.00 ตกลงราคา
บริษัท อิมาร์เฟลก็ซ์ อินดสัเต

รียล จํากดั 188,500.00

บริษัท อิมาร์เฟลก็ซ์ อินดสัเตรี

ยล จํากดั 188,500.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1663/2559  

ลว.25/8/59

184

จ้างทําหมอนที�ระลกึสีส้ม พร้อม

ปักโลโก้
200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากดั   

200,000.00

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากดั   

200,000.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1664/2559  

ลว.26/8/59

185

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านรายการ "อณุหภมูิ

เศรษฐกิจ"

321,000.00 321,000.00 พิเศษ
บริษัท เบนิต้า คอร์ปอเรชั�น 

จํากดั 321,000.00

บริษัท เบนิต้า คอร์ปอเรชั�น 

จํากดั 321,000.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1665/2559  

ลว.26/8/59

186

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.

สาขาระยอง 2.สาขาสรุาษฎร์ธานี
2,535.370  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � พริ �นติ �ง

 จํากดั (มหาชน) 2,535.37

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � พริ �นติ �ง 

จํากดั (มหาชน) 2,535.37

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1666/2559  

ลว.26/8/59

187

จ้างทําสมดุบญัชีรับ - จ่าย 

โครงการ "ธอส.โรงเรียนการเงิน" 

จํานวน 5,000 เลม่

24,877.50  - ตกลงราคา
ME Publishing Co.,Ltd.  

24,877.50  

ME Publishing Co.,Ltd.  

24,877.50  
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1667/2559  

ลว.26/8/59



40

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

188

จ้างทําตรายางประเภทต่าง ๆ 

จํานวน 98 อนั
6,575.150  - ตกลงราคา

ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 

6,575.15
ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 6,575.15

เป็นร้านที�มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1668/2559  

ลว.26/8/59

189

ซื �อเครื�องเจาะรูไฟฟ้า 2 รู KON 

PN-27E  จํานวน 1 เครื�อง ให้กบั

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลสว่น

สวสัดิการ

38,520.00  - ตกลงราคา
หจก. เฟิรส์ท  ออฟฟิศ 

เซอร์วิส 38,520.00

หจก. เฟิรส์ท  ออฟฟิศ เซอร์วิส

 38,520.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1669/2559  

ลว.29/8/59

190

ซื �อมา่นปรับแสง ให้กบัฝ่าย

สนบัสนนุสินเชื�อ
124,000.00 124,000.00 ตกลงราคา

หจก.รุ่งสวสัดิg การช่าง 54 

123,571.65

หจก.รุ่งสวสัดิg การช่าง 54 

123,571.65
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1670/2559  

ลว.29/8/59

191

จ้างพิมพ์ซองนิติกรรม(รูปแบบ

ใหม)่ จํานวน 40,000 ซอง
192,000.00 192,000.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์ ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 192,600.00

บริษัท เอส.อาร์ ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั 192,600.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1671/2559  

ลว.29/8/59

192

ซื �อเครื�องสแกนลายนิ �วมือ รุ่น 

ZK-F18 พร้อมติดตั �งให้กบัศนูย์

ความมั�นคงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน  3 เครื�อง

33,705.00  - ตกลงราคา
บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น 

จํากดั  33,705.00

บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น จํากดั 

 33,705.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1672/2559  

ลว.29/8/59



41

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

193

ซื �อเพาเวอร์พลายเครื�องสแกน

ลายนิ �วมือพร้อมติดตั �งให้กบัฝ่าย

พิธีการสินเชื�อ จํานวน  2 เครื�อง

8,025.00  - ตกลงราคา
บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น 

จํากดั 8,025.00

บริษัท บี-เทค อินเทนชั�น จํากดั

 8,025.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1673/2559  

ลว.29/8/59

194

จ้างรื �อถอน ขนย้ายพร้อมติดตั �ง

เครื�อง ATM ณ สาขาถนนโรจนะ
10,165.00  - ตกลงราคา

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 10,165.00

บริษัท พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย จํากดั 10,165.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1676/2559  

ลว.29/8/59

195

◌ิจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จํานวน 600

 แผ่น ใบปลิว จํานวน 295,000 

แผ่น ประชาสมัพนัธ์ อตัรา

ดอกเบี �ยเงินกู้ พิเศษ 63 ปี ธอส.

55,286.90  - ตกลงราคา
บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จํากดั   

55,286.90

บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จํากดั   

55,286.90

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1677/2559  

ลว.29/8/59

196

จ้างจดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ 

โครงการบ้านธอส.เพื�อข้าราชการ"

 ณ ศนูย์ราชการ ถนนแจ้งวฒันะ

170,000.00 170,000.00 ตกลงราคา
บริษัท จนัทร์ 29 จํากดั 

160,500.00

บริษัท จนัทร์ 29 จํากดั 

160,500.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1679/2559  

ลว.29/8/59



42

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

197

ซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ �นชกั 

และตู้ เหลก็เก็บเอกสารแบบ 2 

บานเปิด เพื�อใช้งานสาขาหวัหิน

(สงักดัฝ่ายบริหารหนี �ภมูิภาค) 

จํานวน 4 ตู้

15,150.00  - ตกลงราคา
ร้าน เตียอาเลี �ยงเฟอร์นิเจอร์ 

15,150.00

ร้าน เตียอาเลี �ยงเฟอร์นิเจอร์ 

15,150.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1680/2559  

ลว.29/8/59

198

ซื �ออปุกรณ์ทําความสะอาด

รถยนต์ จํานวน 2 รายการ
14,680.40  - ตกลงราคา

หจก. เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

14,680.40

หจก. เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

14,680.40
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1681/2559  

ลว.29/8/59

199

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน

(1)สาขากาญจนบรุี(2)สาขายอ่ย

ศาลายา พทุธมณฑล สาย 4 รวม

 2 รายการ

5,070.73  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,070.73

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน) 

5,070.73

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1682/2559  

ลว.29/8/59

200

ซื �อวสัดเุครื�องเขียน จํานวน 6 

รายการ
9,905.38  - ตกลงราคา

บริษัท ซีโอแอล จํากดั 

(มหาชน) 9,905.38

บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน)

 9,905.38
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1683/2559  

ลว.29/8/59



43

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

201

ซื �อหน้ากากอนามยั ยี�ห้อ Aid 

First จํานวน 50 กลอ่ง
4,547.50  - ตกลงราคา

หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

4,547.50

หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 

4,547.50
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1684/2559  

ลว.29/8/59

202

ซื �อผงหมกึเครื�องโทรสารยี�ห้อ 

Ricoh รุ่น SP213SFN จํานวน 4 

ตลบั เพื�อใช้งานที�ศนูย์บริหาร

สินเชื�อนครหลวง PCS

7,276.000  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

จํากดั 7,276.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จํากดั

 7,276.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1686/2559  

ลว.29/8/59

203

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านรายการวิทย ุ"เปิด

สนามขา่วเศรษฐกิจ" เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน

500,000.00 497,550.00 พิเศษ
บริษัท สว่างดี มีเดีย จํากดั 

497,550.00

บริษัท สว่างดี มีเดีย จํากดั 

497,550.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1687/2559  

ลว.29/8/59

204

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธ

นาครฯ ผ่านรายการวิทย ุ"รู้ออม 

รู้ลงทนุ" เป็นระยะเวลา 6 เดือน

240,000.00 239,252.00
บริษัท วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั

 239,252.00

บริษัท วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั 

239,252.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1688/2559  

ลว.29/8/59

205

จ้างทําเขม็กลดัธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ (เขม็กลดัวิมานเมฆ) 

จํานวน 500 ชิ �น

157,825.00 157,825.00 ตกลงราคา
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� 

จํากดั (มหาชน) 157,825.00

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี� จํากดั 

(มหาชน) 157,825.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1689/2559  

ลว.30/8/59



44

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

206

ซื �อชั �นเก็บเอกสาร 32 ชั �น จํานวน

 6 ตู้  เพื�อใช้งานสาขาสพุรรณ 

(สงักดัฝ่ายบริหารหนี �ภมูิภาค)

31,200.00  - ตกลงราคา ร้าน อจัฉรา 31,200.00 ร้าน อจัฉรา 31,200.00 คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1690/2559  

ลว.30/8/59

207

ซื �อตู้ เอกสาร 4 ลิ �นชกั จํานวน 3 ตู้

  เพื�อใช้งานสาขาสรุาษฎร์ธานี 

(สงักดัฝ่ายบริหารหนี �ภมูิภาค)

11,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์

 จํากดั 11,400.00

บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 11,400.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1692/2559  

ลว.30/8/59

208

ซื �อเครื�องใช้สํานกังานและ

ครุภณัฑ์ เพื�อใช้งานสาขาสุ

ราษฎร์ธานี (สงักดัฝ่ายบริหาร

หนี �ภมูิภาค) จํานวน 4 รายการ

72,670.00  - ตกลงราคา
บริษัท สิริสินกรุ๊ป จํากดั  

72,670.00

บริษัท สิริสินกรุ๊ป จํากดั  

72,670.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1693/2559  

ลว.30/8/59

209

ซื �อเครื�องทําลายเอกสาร จํานวน 

1เครื�อง  เพื�อใช้งานสาขาสุ

ราษฎร์ธานี (สงักดัฝ่ายบริหาร

หนี �ภมูิภาค)

34,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 34,600.00

บริษัท ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั 34,600.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1694/2559  

ลว.30/8/59



45

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

210

ซื �อเก้าอี �สํานกังาน จํานวน 5 

เครื�อง เพื�อใช้งานสาขาสรุาษฎร์

ธานี (สงักดัฝ่ายบริหารหนี �

ภมูิภาค)

31,450.00  - ตกลงราคา
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 31,450.00

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ 

จํากดั 31,450.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1695/2559  

ลว.30/8/59

211

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสถานีวิทยคุลื�น

ลกูทุ่งเน็ตเวิร์ก ระยะเวลา 2 เดือน

750,000.00 750,000.00 พิเศษ
บริษัท ลกูทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากดั 

700,000.00

บริษัท ลกูทุ่งเน็ตเวิร์ก จํากดั 

700,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1696/2559  

ลว.30/8/59

212

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผ่านสื�อโทรทศัน์

รายการ"คนหลงัขา่ว" ระยะเวลา 6

 เดือน

1,900,000.00 1,800,000.00 พิเศษ
บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จํากดั 

1,800,000.00

บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จํากดั 

1,800,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1697/2559  

ลว.30/8/59

213

จ้างพิมพ์หนงัสือคู่มือรายการ

ทรัพย์งานมหกรรมบ้าน ธอส.59 

จ.นครปฐม จํานวน 6,000 เลม่

67,410.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ์ จํากดั 

67,410.00

บริษัท บพิธการพิมพ์ จํากดั 

67,410.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1701/2559  

ลว.30/8/59



46

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

214

ซื �อวสัด/ุ อปุกรณ์ (จํานวน 2 

รายการ)
9,068.25  - ตกลงราคา

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ �ง จํากดั

 9,068.25

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ �ง จํากดั 

9,068.25
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1702/2559  

ลว.30/8/59

215

ซื �อสื�อโฆษณาเคลื�อนที�ติด

พาหนะรถยนต์ของฝ่ายบริหาร 

NPA.

2,600.100  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 2,600.10

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จํากดั 2,600.10
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1703/2559  

ลว.30/8/59

216

จดัซื �อวสัด/ุ อปุกรณ์ (โช๊คประต ู

RTS85) จํานวน 10 ตวั
173,709.00 173,709.00 ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 137,709.00

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 137,709.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1704/2559  

ลว.30/8/59

217

ซื �อวสัด/ุอปุกรณ์ (ฝาชกัโครก) 

จํานวน 70 อนั
33,705.00  - ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 33,705.00

บริษัท สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ 

จํากดั 33,705.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1705/2559  

ลว.30/8/59

218

จ้างพิมพ์ Inkjet โครงการอตัรา

ดอกเบี �ยเงินกู้ พิเศษ 63 ปี ธอส. 

รวม 2 รายการ

4,922.00  - ตกลงราคา
นางสาว จไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

4,922.00

นางสาว จไุรรัตน์ โชติกโกวิท 

4,922.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1706/2559  

ลว.30/8/59



47

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

219

จ้างพิมพ์นามบตัรธนาคาร 

จํานวน 1,700 ใบ
6,630.00  - ตกลงราคา

ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000)  

6,630.00

ร้าน ฟิงเกอร์ พริ �นต์ (2000)  

6,630.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1707/2559  

ลว.30/8/59

220

จ้างสมาคมนกัขา่ววิทยแุละ

โทรทศัน์ไทยโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ จํานวน 

1 ครั �ง

40,000.00  - ตกลงราคา
นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละ

โทรทศัน์ไทย 40,000.00

นายกสมาคมนกัขา่ววิทยแุละ

โทรทศัน์ไทย 40,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1708/2559  

ลว.30/8/59

221

จ้างผลิตสปอตวิทยพุร้อมสําเนา 

CD ประชาสมัพนัธ์อตัราดอกเบี �ย

เงินกู้ พิเศษ 63 ปี ธอส. จํานวน 1

 สปอต

41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10 บริษัท ยชูสู จํากดั 41,548.10
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1710/2559  

ลว.31/8/59

222

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านรายการวิทย ุเก็บ

เลก็ผสมน้อย" ระยะเวลา 6 เดือน

180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา หจก.สามญันํ �าชา 180,000.00 หจก.สามญันํ �าชา 180,000.00
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1713/2559  

ลว.31/8/59

223

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านรายการวิทย ุ มมุ

เศรษฐกิจ" ระยะเวลา 3 เดือน

60,000.00  - ตกลงราคา
หจก. สามญัต้นกล้า 

60,000.00
หจก. สามญัต้นกล้า 60,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1714/2559  

ลว.31/8/59



48

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

224

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านรายการวิทย ุNews 

Variety" ระยะเวลา 6 เดือน

120,000.00 120,000.00
บริษัท นิวส์ แอนด์ มีเดีย เมค

เกอร์ จํากดั 120,000.00

บริษัท นิวส์ แอนด์ มีเดีย เมค

เกอร์ จํากดั 120,000.00

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้าน

สื�อโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1715/2559  

ลว.31/8/59

225

จ้างจดักิจกรรมเชื�อม

ความสมัพนัธ์ระหว่างธนาคาร

กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และลกูค้า

ของธนาคาร ประจําปี 2559 ณ 

สวนสตัว์ดสุิตและทรรศน์

รัตนโกสินทร์

400,000.00 168,000.00 ตกลงราคา
หจก. ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี 

ทวัร์ 168,000.00

หจก. ธรรมจารี แอนด์ ซี.ซี ทวัร์

 168,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1716/2559  

ลว.31/8/59

226

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

เงินฝากครบรอบ 63 ปี ธอส. 

จํานวน 600 แผ่น

8,570.70  - ตกลงราคา
บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จํากดั  

8,570.70

บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จํากดั  

8,570.70

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1717/2559  

ลว.31/8/59

227

จ้างพิมพ์ภาพพิมพ์ Roll Up 

ประชาสมัพนัธ์เงินฝากครบรอบ 

63 ปี ธอส. จํานวน 1 แผ่น

642.00  - ตกลงราคา
คณุจไุรรัตน์  โชติกโกวิท  

642.00

คณุจไุรรัตน์  โชติกโกวิท  

642.00

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1718/2559  

ลว.31/8/59



49

ลําดับ
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง

 รายชื	อผู้เสนอราคาและ
ราคาที	เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที	ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที	และวันที	ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2559

ส่วนจดัหาทั	วไป 

วันที	 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2559

228

ยกเลิกการจดัจ้างบริษัท เจ.

ดบับลิว. คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 

เป็นผู้ ดําเนินการรื �อถอนงาน 

Inkjet สําหรับโครงการบ้าน

ประชารัฐ

19,260.00  - ตกลงราคา
เจ.ดบับลิว. คอมมิวนิเคชั�น 

จํากดั 19,260.00

เจ.ดบับลิว. คอมมิวนิเคชั�น 

จํากดั 19,260.00
คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1726/2559  

ลว.31/8/59

229

จ้างดําเนินการงานบธูโครงการ

โรงเรียนการเงิน งานอภิมหกรรม

บ้าน-คอนโดฯ และสินเชื�อแห่งปี

620,000.00 620,000.00 พิเศษ
บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จํากดั

 620,000.00

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จํากดั 

620,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1727/2559  

ลว.31/8/59

230

จ้างจดัหาพื �นที�โครงการโรงเรียน

การเงิน งานอภิมหกรรมบ้าน-

คอนโดฯ และสินเชื�อแห่งปี

535,000.00 535,000.00 พิเศษ
นายกสมาคมสินเชื�อที�อยู่

อาศยั 535,000.00

นายกสมาคมสินเชื�อที�อยูอ่าศยั

 535,000.00

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์

และความชํานาญ

ใบสั�งซื �อเลขที� 

จพ.(สจท.)1728/2559  

ลว.31/8/59


