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ผูไดรับการคัดเลือกและ
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การซื้อหรือจาง

1

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานนิตยสารคอหุน 

Power Time Investor Guide

            50,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย 

จํากัด  50,000.00

บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย 

จํากัด  50,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)887/2559  

ลว.1/6/59

2

จางเหมาบริการกําจัดปลวก ดวย

ระบบเหยื่อ ณ ที่ทําการสาขา

เซ็นตหลุยส 3

            25,680.00  - ตกลงราคา บริษัท มินิ บั๊ค จํากัด 25,680.00 บริษัท มินิ บั๊ค จํากัด 25,680.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)888/2559  

ลว.1/6/59

3

จางเหมากําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ของสาขา

ไมตรีจิต

            10,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด 10,000.00

บริษัท อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด 10,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)889/2559  

ลว.1/6/59

4
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาภูเก็ต
              9,512.30  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 9,512.30

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

9,512.30

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)890/2559  

ลว.1/6/59

5
ซื้อกระดาษถายเอกสารขนาด 

F14 / 80 แกรม
            12,626.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 12,626.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 12,626.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)891/2559  

ลว.1/6/59

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 
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                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

6
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขากาญจนบุรี
              7,190.40  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

7,190.40

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

7,190.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)892/2559  

ลว.1/6/59

7

ซื้อถังขยะเหลี่ยม 120L. ขนาด 

49X49X104 ซม. และถังขยะ

เหลี่ยม 60L.  ขนาด32X32X90  

ซม.  รวม 3 รายการ

          132,500.00        132,500.00 ตกลงราคา
บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด 

132,499.44

บริษัท ซินเตอรโปรดักส จํากัด 

132,499.44
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)893/2559  

ลว.2/6/59

8
จางทํากลองกระดาษสําหรับใส

อาหารวาง (Snack Box)
            42,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท แอสโทร โพรแพค จํากัด 

42,800.00

บริษัท แอสโทร โพรแพค จํากัด

 42,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)894/2559  

ลว.2/6/59

9
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษ

บันทึกขอความ  A 4
            71,904.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

71,904.00

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

71,904.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)895/2559  

ลว.2/6/59

10
ซื้อกระดาษความรอนสําหรับ

เครื่อง INNET QMS
            84,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร

ปอเรชั่น จํากัด 84,000.00

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 84,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)896/2559  

ลว.2/6/59
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11
ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยแฟชั่นไอสแลนด
183,000.00 183,000.00 ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร

ปอเรชั่น จํากัด 180,000.00

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 180,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)897/2559  

ลว.2/6/59

12
จางทําเสื้อกางเกงพรอมสกรีน 

จํานวน 100 ชุด
            55,000.00  - ตกลงราคา ราน โรส สปอรต 55,000.00 ราน โรส สปอรต 55,000.00

เปนรานที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)899/2559  

ลว.2/6/59

13

ซื้อกลองเทปมีลอลาก จํานวน 2 

กลอง สําหรับฝายปฏิบัติการ

สารสนเทศ

            19,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟโต โซลูชั่น จํากัด 

19,800.00

บริษัท โฟโต โซลูชั่น จํากัด 

19,800.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)901/2559  

ลว.2/6/59

14

ตอสัญญาเชาระบบโทรทัศน

วงจรปดและระบบสัญญาณ

เตือนภัยติดตั้งใชงานประจํา

ธนาคารฯ สาขายอยเซ็นทรัลเฟส

ติวัล พัทยา

            10,276.00  - ตกลงราคา
บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

10,276.00

บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

10,276.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)902/2559  

ลว.2/6/59

15
จางพิมพ lnkjet ประชาสัมพันธ

โครงการเงินฝากประจํา 55 Plus
              1,284.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด 1,284.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 1,284.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)903/2559  

ลว.3/6/59
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ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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16

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

 ประกันภัยรถยนต (ภาคสมัครใจ)

 รถยนตประจําตําแหนงประธาน

กรรมการบริหาร ทะเบียน ฮล-

9034

            30,581.67  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 30,581.67

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 30,581.67
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)908/2559  

ลว.3/6/59

17

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 ชุด เพื่อใชงานที่สาขา

ยอยสัตหีบ

          200,000.00        200,000.00 ตกลงราคา หจก.  เบ เตก ลง 200,000.00 หจก.  เบ เตก ลง 200,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)909/2559  

ลว.3/6/59

18
ซื้อชั้นเหล็กฉาก 5 ชั้น จํานวน 10

 ชุด
            58,315.00  - ตกลงราคา

ราน ฮ.ฮารดแวร (สํานักงาน

ใหญ) 58,315.00

ราน ฮ.ฮารดแวร (สํานักงาน

ใหญ) 58,315.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)910/2559  

ลว.3/6/59

19
ซื้อไฟฉุกเฉิน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขายอยตราด
            13,482.00  - ตกลงราคา หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 13,482.00

หจก.เอ.บี.ซี สันติไฟร 

13,482.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)911/2559  

ลว.3/6/59

20 จางทําตรายางประเภทตางๆ             18,730.35  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 18,730.35
รานเรืองศิลปตรายาง 

18,730.35

เปนรานที่มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)912/2559  

ลว.6/6/59
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21
ซื้อรถเข็นพับได 1 คัน สําหรับ

ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ
              2,225.60  - ตกลงราคา

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 

1,740.00

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 

1,740.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)912/2559  

ลว.6/6/59

22

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DJ-240D PLUS 

จํานวน 3 เครื่อง ใหกับฝาย

ธนบดีธนกิจ

              1,740.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 1,740.00
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,740.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)914/2559  

ลว.6/6/59

23
จางพิมพโปสเตอรและใบปลิว 

โครงการเงินฝากประจํา 55 Plus
            54,751.90  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช  54,751.90 ราน ปรวาณิช  54,751.90

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)919/2559  

ลว.7/6/59

24

ซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง

 ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา

ลําปาง

          120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา
หจก.ลําปางวิศวกรรม 

118,770.00

หจก.ลําปางวิศวกรรม 

118,770.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)920/2559  

ลว.7/6/59

25
ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

 รถยนตของธนาคาร จํานวน 3 คัน
              3,190.74  - ตกลงราคา

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 3,190.74

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 3,190.74
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)921/2559  

ลว.7/6/59



6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

26

จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธ

 พรอมบริการพื้นที่ออกบูธงาน

มหกรรมบานธนาคาร 59   ฟว

เจอรปารค รังสิต

          289,488.50        289,488.50 พิเศษ
บริษัท พอทูลากา อะเลิท จํากัด 

289,488.50

บริษัท พอทูลากา อะเลิท จํากัด

 289,488.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)925/2559  

ลว.7/6/59

27

จางจัดทําฐานรององคครุฑ 

พรอมติดตั้งบริเวณโถงการเงิน 

ชั้น 1 อาคาร 1

            45,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 45,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 45,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)927/2559  

ลว.8/6/59

28 จางทําสมุดบัญชีรับ-จาย             42,586.00  - ตกลงราคา
ME Publishing Co.Ltd. 

42,586.00

ME Publishing Co.Ltd. 

42,586.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)928/2559  

ลว.8/6/59

29

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ

ยี่หอ LAUREL รุน J-787 พรอม 

CUSTOMER DISPLAY จํานวน 

2 เครื่อง เพื่อใชงานที่สาขา

นครศรีธรรมราช

            98,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

98,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

98,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)929/2559  

ลว.8/6/59



7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

30

จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ขนาด 

250 มล .ตราธนาคารอาคาร

สงเคราะห

          500,000.00 196,000.00 ตกลงราคา
บริษัท บานสวนธารน้ําทิพย 

จํากัด 195,275.00

บริษัท บานสวนธารน้ําทิพย 

จํากัด 195,275.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)930/2559  

ลว.8/6/59

31
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการกูเงิน
            40,125.00  - ตกลงราคา

บริษัท ฟลูพอยท จํากัด 

40,125.00

บริษัท ฟลูพอยท จํากัด 

40,125.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)931/2559  

ลว.8/6/59

32
จางซอมเครื่องปรับอากาศ

หองควบคุมลิฟต (No.1,2)
          166,920.00        166,920.00 ตกลงราคา

หจก.นิว บริดจ เอ็นจิเนียริ่ง 

150,000.00

หจก.นิว บริดจ เอ็นจิเนียริ่ง 

150,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)932/2559  

ลว.8/6/59

33

จางพิมพหนังสือคูมือรายการ

ทรัพยงานมหกรรมบานธนาคาร 

59 ฟวเจอรปารค รังสิต

            48,150.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด 

48,150.00

บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด 

48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)933/2559  

ลว.8/6/59



8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

34

ซื้อเครื่องมือตรวจวัดกาซในพื้นที่

อับอากาศ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห  สํานักงานใหญ

            36,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด 36,000.00

บริษัท นีดีส ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด 36,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)934/2559  

ลว.8/6/59

35

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใชงานที่ฝาย

นโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ

สวนบริหารขอมูลและประเมินผล

          200,000.00 124,729.90 ตกลงราคา
บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 117,700.00

บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 117,700.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)935/2559  

ลว.8/6/59

36

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ "กาวที่

กลา สูการปฏิรูป"

          330,000.00        330,000.00 พิเศษ
บริษัท เทพอาวุธ จํากัด 

321,000.00

บริษัท เทพอาวุธ จํากัด 

321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)936/2559  

ลว.8/6/59

37

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อโฆษณาบน

รถทัวรปรับอากาศของ บขส.

          390,000.00 350,000.00 พิเศษ
บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด 

250,000.00

บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด 

250,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)937/2559  

ลว.8/6/59



9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

38
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยสัตหีบ 2.สาขาสุขุมวิท
            28,355.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 28,355.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

28,355.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)938/2559  

ลว.8/6/59

39
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

สินเชื่อสําหรับผูขอกู
          145,520.00        145,520.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)948/2559  

ลว.9/6/59

40 ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ             34,180.20  - กรณีพิเศษ
องคการคาของ  สกสค. 

34,180.20

องคการคาของ  สกสค. 

34,180.20
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)949/2559  

ลว.9/6/59

41
จางพิมพแบบฟอรม

ใบเสร็จรับเงินทั่วไป
            97,370.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

97,370.00

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

97,370.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)950/2559  

ลว.9/6/59

42 ซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง             37,656.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของ  สกสค. 

37,656.00

องคการคาของ  สกสค. 

37,656.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)951/2559  

ลว.9/6/59



10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

43 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ             67,464.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของ สกสค. 

67,464.00

 องคการคาของ สกสค. 

67,464.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)952/2559  

ลว.9/6/59

44
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ
            30,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 30,000.00

 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด 30,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)953/2559  

ลว.9/6/59

45
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขายอยพล
            14,980.00  - ตกลงราคา

 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 14,980.00

 บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 14,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)954/2559  

ลว.9/6/59

46
จางผลิตแบนเนอรงานมหกรรม

บานธนาคาร 59 จ. ชลบุรี
              6,313.00  - ตกลงราคา  คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท6,313.00

 คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท

6,313.00

เปนผูที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)955/2559  

ลว.9/6/59



11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

47
จางทําเสื้อโปโลสีขาว พรอมปกโล

โก
          180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา

 บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด

179,760.00

 บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด

179,760.00

เปนผูที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)956/2559  

ลว.10/6/59

48

เชาพรอมจางบริการเครื่องมัลติ

ฟงกชั่นสี ประจําสาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

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

 3.75 บาท/แผน

 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด 3.75 บาท/แผน
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)962/2559  

ลว.10/6/59

49
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือให

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
            72,760.00  - ตกลงราคา

 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด

72,760.00

 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด

72,760.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)963/2559  

ลว.10/6/59

50 ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ             50,130.00  - กรณีพิเศษ  องคการคา สกสค.50,130.00  องคการคา สกสค.50,130.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)964/2559  

ลว.10/6/59

51
จางรับบริการขอมูลลมละลาย 

และขอมูลประกาศขายทอดตลาด
          603,480.00 603,480.00 พิเศษ

 บริษัท ดาตา มารท จํากัด 

603,480.00

 บริษัท ดาตา มารท จํากัด 

603,480.00

เปนผูที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)965/2559  

ลว.10/6/59



12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

52

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานนิตยสารสต็อครีวิว

 ฉบับบครบรอบ กาวสูปที่ 9

            53,500.00  - ตกลงราคา
 บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ

 จํากัด 53,500.00

 บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด 

ไลฟ จํากัด 53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)966/2559  

ลว.10/6/59

53

จางซอมแซมเหล็กโครงหลังคา 

พรอมทาสี บริเวณดาดฟา อาคาร

 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

          199,020.00 199,020.00 ตกลงราคา
 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 

195,000.00

 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 

195,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)967/2559  

ลว.10/6/59

54

จางบริการบํารุงรักษาระบบและ

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อาคาร

 1,2 และอาคารจอดรถ 

ธอส.สนญ.

          133,000.00 133,000.00 ตกลงราคา
 บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

128,400.00

 บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

128,400.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)968/2559  

ลว.10/6/59

55

จางถายวีดีโอ พรอมตัดตอ งาน

ประชุมวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง

และเปาหมายองคกร

            30,000.00  - ตกลงราคา
 บริษัท จงโต มีเดีย ครีเอชั่น 

จํากัด 30,000.00

 บริษัท จงโต มีเดีย ครีเอชั่น 

จํากัด 30,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)969/2559  

ลว.10/6/59
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                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

56
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 216 อัน
            21,234.15  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 21,234.15

รานเรืองศิลปตรายาง 

21,234.15

เปนรานที่มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)970/2559  

ลว.10/6/59

57
ซื้อสติกเกอรเลเบลตอเนื่อง ขนาด

 10.6X4.8 ซม. 1 แถว
              4,815.00  - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส คอมพิวเตอร 

จํากัด 4,815.00

หจก.เอส.วี.เอส คอมพิวเตอร 

จํากัด 4,815.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)971/2559  

ลว.13/6/59

58

เชาบริการเกาอี้เบาะนวม โซฟา 

และโตะกลาง สําหรับใชในงาน

ถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ทิศทางและเปาหมายองคกร

            17,441.00  - ตกลงราคา
บริษัท โอ.เค.คูลท สเปเชียล 

จํากัด 17,441.00

บริษัท โอ.เค.คูลท สเปเชียล 

จํากัด 17,441.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)972/2559  

ลว.13/6/59

59
จางเปลี่ยนคอมเพรสเซอร

เครื่องปรับอากาศ
            16,050.00  - ตกลงราคา

หจก.นิว บริดจ เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 16,050.00

หจก.นิว บริดจ เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)973/2559  

ลว.13/6/59



14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
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หรือจาง
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                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

60
จางเหมาสูบลางบอดักไขมัน ชั้น 

B อาคาร 2
            28,500.00  - ตกลงราคา คุณบุญเลิศ มรสุม 28,500.00 คุณบุญเลิศ มรสุม 28,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)974/2559  

ลว.13/6/59

61
จางทํากระเปาผาสปนบอนด 

จํานวน 14,300 ใบ
          199,500.00        199,500.00 ตกลงราคา

บริษัท เพิ่มพูนอินเตอรเทรด 

จํากัด 198,913.00

บริษัท เพิ่มพูนอินเตอรเทรด 

จํากัด 198,913.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)975/2559  

ลว.13/6/59

62

จางพิมพหนังสือคูมือรายการ

ทรัพยงานมหกรรมบานธนาคาร 

59 จ.ชลบุรี

            60,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด 

60,990.00

บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด 

60,990.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)976/2559  

ลว.13/6/59

63

จางทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

โครงการบานธอส.-กบข.เพื่อที่

อยูอาศัยขาราชการ ครั้งที่ 12

            41,548.10  - ตกลงราคา บริษัท ยูชูส จํากัด 41,548.10 บริษัท ยูชูส จํากัด 41,548.10
เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)977/2559  

ลว.13/6/59

64

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อโฆษณาผาน

นอกรถโดยสารประจําทางไม

ปรับอากาศ (ขสมก.)

          990,000.00        988,466.00 พิเศษ บริษัท บี.วี.เค จํากัด 988,466.00
บริษัท บี.วี.เค จํากัด 

988,466.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)978/2559  

ลว.13/6/59
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เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
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                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

65

ซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA

 WAVE 125I จํานวน 1 คัน 

ใหกับสาขาลําปาง

            54,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท บีบี เบสทไบค จํากัด 

54,700.00

บริษัท บีบี เบสทไบค จํากัด 

54,700.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)980/2559  

ลว.13/6/59

66

จางรื้อถอนอาคารทรัพยสินรอ

การขายของ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห

          100,000.00        100,000.00 ตกลงราคา
บริษัท โปรวิชั่นประเมินราคา 

จํากัด 100,000.00

บริษัท โปรวิชั่นประเมินราคา 

จํากัด 100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)983/2559  

ลว.14/6/59

67

 จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ "เสาร-

อาทิตย สะกิดขาว" ทางคลื่น FM 

97.0 MHz.

          120,000.00        120,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เซเวน รีพอรตเตอร จํากัด

 120,000.00

บริษัท เซเวน รีพอรตเตอร 

จํากัด 120,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)984/2559  

ลว.14/6/59

68

จางประกันภัยอุบัติเหตุกลุม 

สําหรับลูกจางธนาคาร ประจํา

สวนกอสรางฯ ฝาย บสส.

              2,120.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 2,120.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 2,120.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)985/2559  

ลว.14/6/59



16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
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                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

69

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก จํานวน 

1 เครื่อง ใหกับสายงานกิจการ

นโยบายสินเชื่อและภาครัฐ

                 580.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 580.00 บริษัท นามทอง จํากัด 580.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)986/2559  

ลว.14/6/59

70 จางทําพัดสปริงพิมพโลโก           200,000.00 198,931.00 ตกลงราคา
บริษัท นิคสอุตสาหกรรม(1992)

 จํากัด 199,500.00

บริษัท นิคสอุตสาหกรรม(1992)

 จํากัด 199,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)987/2559  

ลว.14/6/59

71

ซื้อเครื่องเลเซอรพริ้นเตอร จํานวน

 1 เครื่อง พรอมผงหมึก จํานวน 1

 ตลับ ใหกับหองประธาน

กรรมการธนาคาร

              9,608.60  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 9,608.60

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 9,608.60
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)988/2559  

ลว.14/6/59

72

ซื้ออุปกรณโสตทัศนูปกรณ 

จํานวน 3 รายการ ใหกับสวน

บริหารการเรียนรู ฝายพัฒนาการ

และบริหารการเรียนรู

          220,000.00 183,505.00 ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด

 180,295.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด

 180,295.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)989/2559  

ลว.14/6/59



17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

73
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

วิสัยทัศนและพันธกิจใหม
              9,854.70  - ตกลงราคา

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

9,854.70

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

9,854.70

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)990/2559  

ลว.14/6/59

74
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด "9X12

 3/4" สาขายอยบึงสามพัน
            16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 16,050.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)991/2559  

ลว.14/6/59

75 จางพิมพนามบัตร               9,750.00  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

9,750.00

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

9,750.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตรา

สารสําคัญทางการเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)992/2559  

ลว.14/6/59

76

จางซอมแซมระบบปรับอากาศ 

บริเวณหองสหกรณฯ ชั้น G 

อาคาร1

            56,000.00  - ตกลงราคา
หจก. โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 

56,000.00

หจก. โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 

56,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)993/2559  

ลว.15/6/59

77
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

จํานวน 6 หมายเลขพรอมเครื่อง
          172,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

172,800.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

172,800.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)994/2559  

ลว.15/6/59



18

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

78

จางซอมแซมภายในอาคาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา

บานฉาง

          141,662.54        141,662.54 ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด

 139,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด 139,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)995/2559  

ลว.15/6/59

79
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด "9X12

  3/4"  สํานักงานใหญ
            92,020.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 92,020.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 92,020.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)996/2559  

ลว.15/6/59

80

ซื้อชั้นเก็บเอกสารตูรางเลื่อน 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช

งานสาขายอยพนัสนิคม

          200,000.00 189,390.00 ตกลงราคา หจก.เบ เตก ลง 189,390.00 หจก.เบ เตก ลง 189,390.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)997/2559  

ลว.15/6/59

81

จางซอมแซมหองทํางานผูบริหาร

 บริเวณชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

            67,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 67,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 67,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)998/2559  

ลว.15/6/59

82
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สํานักงานใหญ
            85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 85,600.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)999/2559  

ลว.15/6/59



19

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

83

จางปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาชลบุรี

          200,000.00 169,269.72 ตกลงราคา
หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส

 165,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปร

ดักส 165,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1000/2559  

ลว.15/6/59

84
จางบริการงานธุรการของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห
        286,850,000.00      286,850,000.00 ประกวดราคา

1.บ.ซี.ซี.คอนเทนท คอมเมอรเชียล 

จํากัด 286,890,00 บ.  2.บ. บอส 

เอาทซอรสซิ่ง เซอรวิส จํากัด 

288,270,289 บ.  3. บ.ดาตาโปร บิว  

สิเนส จํากัด 295,283,072.16 บ.  4. 

บ.สปดี้ แพคเก็จ เอ็กซเพรส จํากัด 

296,498,070 บ.

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท คอม

เมอรเชียล จํากัด 

286,850,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1001/2559  

ลว.15/6/59

85

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อโฆษณาทาง

ออนไลนบนเว็บไซต 

WWW.thaiquote.org

          550,000.00        500,000.00 พิเศษ
บริษัท สํานึกดี จํากัด 

500,000.00

บริษัท สํานึกดี จํากัด 

500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1003/2559  

ลว.15/6/59



20

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

86
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

จํานวน 3 หมายเลขพรอมเครื่อง
            86,400.00  - ตกลงราคา

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

86,400.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

86,400.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1004/2559  

ลว.15/6/59

87

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก จํานวน 

1 เครื่อง และเครื่องคํานวณเลข

เล็ก ขนาด 14 หลัก จํานวน 2 

เครื่อง รวม 3 เครื่อง

              3,674.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 3,674.00
บริษัท นามทอง จํากัด 

3,674.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1005/2559  

ลว.15/6/59

88
ซื้อสารเคมีปองกันการกัดกรอนใน

 Chiller อาคาร 1
            29,799.50  - ตกลงราคา

บริษัท แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด 29,799.50

บริษัท แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด 29,799.50
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1006/2559  

ลว.15/6/59

89
เชาพรอมจางบริการเครื่องมัลติ

ฟงกชั่น "ริโก " ระบบเชา
              2,140.00  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 2,140.00

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 2,140.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1007/2559  

ลว.16/6/59



21

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

90
จางบริการรักษาความสะอาด 

ประจําสาขาแจงวัฒนะ
          550,000.00 103,193.28 ตกลงราคา

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน

เนอรัล จํากัด 184,887.96

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน

เนอรัล จํากัด 184,887.96
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1008/2559  

ลว.16/6/59

91

ซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ

(ประเภท 1 ) รถจักยานยนต

ธนาคาร จํานวน 2 คัน

              8,491.52  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด

(มหาชน) 8,491.52

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด

(มหาชน) 8,491.52
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1015/2559  

ลว.17/6/59

92

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยนครนายก 2.สาขา

ปลวกแดง 3.สาขาคอนแวนต

              6,284.01  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 6,284.01

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

6,284.01

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1016/2559  

ลว.17/6/59

93

ซื้อเครื่องเลเซอรพริ้นเตอร จํานวน

 2 เครื่อง พรอมผงหมึก จํานวน 2

 ตลับ ใหกับศูนยบริการสินเชื่อ

นครหลวง PSC

            19,217.20  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 19,217.20

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 19,217.20
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1017/2559  

ลว.17/6/59



22

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

94

จางจัดทําปายแบนเนอรวันมหา

มงคลเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติ

ครบ 70 ป

            36,380.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด 36,380.00

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 36,380.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1018/2559  

ลว.17/6/59

95

จางตรวจวัดสภาพแวดลอมใน

อาคารธนาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ ประจําป 2559

            87,140.80  - ตกลงราคา
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด 

87,140.80

บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด 

87,140.80

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1019/2559  

ลว.17/6/59

96
ซื้อเครื่องคํานวณเลขไมมีกระดาษ

 ขนาด 14 หลักจํานวน 16 เครื่อง
              9,280.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 9,280.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

9,280.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1020/2559  

ลว.17/6/59

97
จางรื้อถอนขนยายพรอมปรับปรุง

สีเครื่อง ATM ณ สาขาถนนโรจนะ
            13,375.00  - ตกลงราคา

บริษัท พรอมเซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย จํากัด 13,375.00

บริษัท พรอมเซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด 13,375.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1021/2559  

ลว.17/6/59



23

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

98

จางเปลี่ยนพื้นพรมเปนพื้น

กระเบื้องยาง ธนาคารฯ สาขาสี่

แยกบานแขก

          300,000.00        300,000.00 สอบราคา บริษัท ภคนิน จํากัด 280,000.00
บริษัท ภคนิน จํากัด 

280,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1022/2559  

ลว.20/6/59

99

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานนิตยสาร MMM 

(Mega-Mass-Media)

          225,000.00        225,000.00 พิเศษ
บริษัท มัลติมีเดีย เมนเนจเมน 

จํากัด 225,000.00

บริษัท มัลติมีเดีย เมนเนจเมน 

จํากัด 225,000.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1023/2559  

ลว.20/6/59

100

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ 

อปท.นิวส

          300,000.00        300,000.00 พิเศษ
บริษัท อปท.นิวส จํากัด 

300,000.00

บริษัท อปท.นิวส จํากัด 

300,000.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1024/2559  

ลว.20/6/59

101

ซื้อตูชุดรางเลื่อนเก็บโฉนด 

จํานวน 2 ชุด เพื่อใชงานสาขา

ยอยสุโขทัย

          200,000.00        180,000.00 ตกลงราคา
ราน ช.วานิชเฟอรนิเจอร 

180,000.00

ราน ช.วานิชเฟอรนิเจอร 

180,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1025/2559  

ลว.20/6/59

102

จางรื้อถอน ขนยาย พรอมติดตั้ง

เครื่อง ATM สาขายอยแฟชั่นไอส

แลนด

            24,610.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิสแอนดซัพ

พลาย จํากัด 24,610.00

บริษัท พรอมเซอรวิสแอนดซัพ

พลาย จํากัด 24,610.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1026/2559  

ลว.20/6/59



24

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

103

ซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ 

ชารป จํานวน 1 เครื่อง ใหกับ

ศูนยบริการสินเชื่อนครหลวง PSC.

              4,700.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

4,700.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด

 4,700.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1027/2559  

ลว.20/6/59

104
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สํานักกรรมการผูจัดการ
            28,890.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 28,890.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 28,890.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1028/2559  

ลว.20/6/59

105 ซื้อแผนใสทําปก A4               1,151.32  - ตกลงราคา
หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 

1,151.32

หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 

1,151.32
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1029/2559  

ลว.20/6/59

106
ซื้อโซฟา จํานวน 1 ตัว เพื่อใช

งานที่ฝายลูกคาสัมพันธ
              8,990.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด 8,990.00

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด 8,990.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1030/2559  

ลว.20/6/59

107

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก จํานวน 

1 เครื่อง ใหกับฝายวิเคราะห

สินเชื่อโครงการ

                 580.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 580.00 บริษัท นามทอง จํากัด 580.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1031/2559  

ลว.20/6/59



25

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

108
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง

ชําระหนี้ดวยเช็ค
            85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 85,600.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1036/2559  

ลว.21/6/59

109
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสง

ชําระหนี้เงินกู
          181,900.00        181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน)  181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)  

181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1037/2559  

ลว.21/6/59

110
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาเชียงใหม
              5,125.30  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

5,125.30

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

5,125.30

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1038/2559  

ลว.21/6/59

111

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ "คุยขาว 

สิบโมง"

       2,000,000.00     1,980,000.00 พิเศษ
บริษัท ญดาโชติ จํากัด 

1,980,000.00

บริษัท ญดาโชติ จํากัด 

1,980,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1039/2559  

ลว.21/6/59

112

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ "MMM 

Magazine Onair.

       1,200,000.00     1,185,000.00 พิเศษ
บริษัท มัลติมีเดีย เมนเนจเมน 

จํากัด 1,185,000.00

บริษัท มัลติมีเดีย เมนเนจเมน 

จํากัด 1,185,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1040/2559  

ลว.21/6/59



26

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

113
จางพิมพแบบฟอรมใบแจงขอมูล

เช็ค Outward Clearing
            13,910.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

13,910.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

13,910.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1041/2559  

ลว.21/6/59

114

ซื้ออุปกรณ Projector และ

อุปกรณ Monitor พรอมติดตั้งใช

งานประจําหองประชุมอาคาร 2 

ชั้น 16

500,000.00 494,768.00 พิเศษ
หจก. ที.พี.จ็อบ อิเล็คทริค  

305,670.00

หจก. ที.พี.จ็อบ อิเล็คทริค  

305,670.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1042/2559  

ลว.22/6/59

115

จางปรับปรุงตอเติมหองครัว

ดานหลังอาคารสํานักงาน

ธนาคารฯ สาขาหัวหิน

237,000.00 198,627.31 ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด

 195,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 

จํากัด 195,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1045/2559  

ลว.22/6/59

116

จางติดตั้งสติ๊กเกอรทรูและติดตั้ง

ปาย Pylon Sign ธนาคารฯ 

สาขายอยบางบัวทอง

285,000.00 143,000.00 ตกลงราคา
บริษัท โมบิลไซน เซ็นเตอร จํากัด

 143,000.00

บริษัท โมบิลไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 143,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1046/2559  

ลว.22/6/59



27

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

117

ซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

จํานวน 4 รายการ เพื่อใชที่ฝาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ

65,152.30  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด

 65,152.30

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด

 65,152.30
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1047/2559  

ลว.22/6/59

118

จางพิมพสติ๊กเกอร เงินฝาก

ซุปเปอรออมทรัพยพิเศษ จํานวน

 20,000 ดวง

40,660.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน)  40,660

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)  

40,660

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1048/2559  

ลว.22/6/59

119

ซื้อจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี 

HONDA รุน WAVE125I ดิส

เบรก-สตารทมือ จํานวน 2 คัน 

ใหกับศูนยบริการสินเชื่อนคร

หลวง PSC

120,000.00 110,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เวิลดสปด  เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 110,000.00

บริษัท เวิลดสปด  เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 110,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1049/2559  

ลว.22/6/59

120

จางทําสมุดบัญชีรับ-จาย เพื่อใช

ในกิจกรรม CSR ของธนาคาร 

จํานวน 10,000 เลม

82,604.00  - ตกลงราคา
ME Publishing Co.,Ltd. 

82,604.00

ME Publishing Co.,Ltd. 

82,604.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1050/2559  

ลว.22/6/59



28

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

121

จางงานติดตั้งมานปรับแสง 

ภายในอาคารสํานักงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขานครสวรรค

          198,000.00        198,000.00 ตกลงราคา
ราน นิรดา เดคคอเรท 

198,000.00

ราน นิรดา เดคคอเรท 

198,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1051/2559  

ลว.22/6/59

122

จางปรับปรุงภายในหองทํางาน

ผูบริหาร ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

174,500.00 174,500.00 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 145,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 145,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1052/2559  

ลว.22/6/59

123

จางจัดหาพื้นที่งาน Smart SME 

Expo 2016 ระหวางวันที่ 30 

มิถุนายน- 3 กรกฎาคม 2559

200,000.00 200,000.00 พิเศษ
บริษัท พีเพิลมีเดียกรุป จํากัด 

200,000.00

บริษัท พีเพิลมีเดียกรุป จํากัด 

200,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1053/2559  

ลว.22/6/59

124

ซื้อกระเปาสําหรับใสกลอง

ถายภาพและเลนสขนาดใหญ 

จํานวน 1 ใบ

3,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟโตไฟล กรุป จํากัด  

3,000.00

บริษัท โฟโตไฟล กรุป จํากัด  

3,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1054/2559  

ลว.22/6/59

125
จางบริการพื้นที่ออกบูธงาน

มหกรรมบานธนาคาร 59 จ. ชลบุรี
219,260.00 219,260.00 พิเศษ

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 

219,260.00

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

 219,260.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1055/2559  

ลว.22/6/59



29

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

126
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

เพชรบุรี จํานวน 5,000 ซอง
9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 9,095.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 9,095.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1058/2559  

ลว.22/6/59

127
จางพิมพซองจดหมาย สาขา

รอยเอ็ด  รวม 2 รายการ
18,190.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด  18,190.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด  18,190.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1059/2559  

ลว.22/6/59

128

ซื้อปมฉีดน้ําแรงดันสูง เพื่อ

ทดแทนของเกาที่ชํารุด ธนาคารฯ

 สํานักงานใหญ

              6,106.00  - ตกลงราคา
หจก. เค.เค.เอ็ม.โปรดักส(1993)

 6,106.00

หจก. เค.เค.เอ็ม.โปรดักส

(1993) 6,106.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1060/2559  

ลว.22/6/59

129

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธการประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2559

 รวม 2 รายการ

18,939.00  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช 18,939.00 ราน ปรวาณิช 18,939.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1061/2559  

ลว.22/6/59



30

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

130

จางพิมพตราสารทางการเงิน

(1)สาขาพระนครศรีอยุธยา

(2)สาขายอยถนนทรงวาด

(3)สาขาบุญศิริ  รวม 3 รายการ

7,062.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 7,062.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

7,062.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1062/2559  

ลว.22/6/59

131

จางดําเนินโครงการงาน Smart 

SME EXpo 2016 ระหวางวันที่ 

30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2559 ณ ชาเลน

เจอร เมืองทองธานี

300,000.00 300,000.00 พิเศษ

บริษัท ดิออเดียนซ โมทิเวชั่น 

คอมปานี เอเชีย จํากัด 

299,529.81

บริษัท ดิออเดียนซ โมทิเวชั่น 

คอมปานี เอเชีย จํากัด 

299,529.81

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1064/2559  

ลว.23/6/59

132

ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ

และวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 2 

รายการ

43,830.00  - ตกลงราคา
องคการคาของสกสค. 

43,830.00

องคการคาของสกสค. 

43,830.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1065/2559  

ลว.23/6/59

133
จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม 

จํานวน 40,000 แฟม
158,360.00 158,360.00 ตกลงราคา

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 

158,360.00

บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 

158,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1066/2559  

ลว.23/6/59



31

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

134
ซื้อวัสดุ / อุปกรณ (หลอดไฟ) 

จํานวน 2 รายการ
33,384.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 

33,384.00

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 

33,384.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1067/2559  

ลว.23/6/59

135

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการขาวจราจร

 สวพ.FM91 เปนระยะเวลา 3 

เดือน

900,000.00 900,000.00 พิเศษ
บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส 

จํากัด 900,000.00

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส 

จํากัด 900,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1068/2559  

ลว.23/6/59

136

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสื่อหนังสือพิมพ

สยามรัฐ เปนระยะเวลา 6 เดือน

1,000,000.00 1,000,000.00 พิเศษ
บริษัท สยามรัฐ จํากัด  

1,000,000.00

บริษัท สยามรัฐ จํากัด  

1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1069/2559  

ลว.23/6/59



32

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

137

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DJ-240D PLUS 

จํานวน 1 เครื่อง ใหกับศูนย

วิเคราะหสินเชื่อ DE อมตพนคร 

จํานวน 8 เครื่อง

4,640.00  - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 4,640.00
บริษัท นามทอง จํากัด 

4,640.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1070/2559  

ลว.24/6/59

138

ซื้ออุปกรณสํานักงาน จํานวน 2 

รายการ ใหกับศูนยวิเคราะห

สินเชื่อ DE อมตะนคร

12,821.30  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด  

12,821.30

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

 12,821.30
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1071/2559  

ลว.24/6/59

139

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ของสาขาสี่

แยกบานแขก

10,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด 10,000.00

บริษัท อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด 10,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1072/2559  

ลว.24/6/59

140

จางปรับปรุงหองบริหารหนี้  

บริเวณชั้น 3 ธอส. สาขาสงขลา 

จํานวน 2 ตัว

6,400.00  - ตกลงราคา คุณภัคพล จักรอะโน 6,400.00 คุณภัคพล จักรอะโน 6,400.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1073/2559  

ลว.24/6/59



33

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

141

ซื้ออุปกรณระบบลิฟต พรอม

ติดตั้ง อาคาร 1 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ

51,360.00  - ตกลงราคา
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 51,360.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 51,360.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1074/2559  

ลว.24/6/59

142

เชาเครื่องพรอมจางบริการเครื่อง

ถายเอกสาร ยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน

 ApeosPort-TV 4475 จํานวน 2 

เครื่อง ใหแก ศูนยบริการสินเชื่อ

นครหลวง PCS

 คาถายขาวดํา แผนละ

 0.56 บาท ,คาถายสี

ขนาด A4 แผนละ 

4.28 บาท และ คา

ถายสีขนาด A3 แผน

ละ 6.42 บาท

 - ตกลงราคา

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด คาถายขาวดํา แผนละ 0.56 

บาท ,คาถายสีขนาด A4 แผนละ 4.28

 บาท และ คาถายสีขนาด A3 แผนละ

 6.42 บาท

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด คาถายขาวดํา แผนละ 0.56 

บาท ,คาถายสีขนาด A4 แผนละ 

4.28 บาท และ คาถายสีขนาด A3 

แผนละ 6.42 บาท

ผานการคัดเลือกจาก

ศูนยบริการสินเชื่อนครหลวง

 PCS

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1075/2559  

ลว.24/6/59

143

จางผลิตปายแบนเนอร งาน

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 

ครั้งที่ 2/2559

30,871.64  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด 30,871.64

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 30,871.64

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1076/2559  

ลว.24/6/59

144

จางโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 

ครั้งที่ 2/2559

52,965.00  - ตกลงราคา
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

52,965.00

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

52,965.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1077/2559  

ลว.24/6/59



34

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

145

จางโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 

ครั้งที่ 2/2559 ในหนังสือพิมพ

ฐานเศรษฐกิจ

86,456.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 

86,456.00

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 

86,456.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1078/2559  

ลว.24/6/59

146

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น (A) "ริโก" 

รุน MPC306ZSPE จํานวน 1 

เครื่อง

 2,782.00บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,782.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 2,782.00

 บาท/เดือน

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1079/2559  

ลว.24/6/59

147

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น (A) 

"ริโก" รุน MPC306ZSPE จํานวน

 1 เครื่อง

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

 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 0.37 บาท/แผน
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1080/2559  

ลว.24/6/59

148
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

เชียงใหม จํานวน 5,000 ซอง
9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด  9,095.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด  9,095.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1081/2559  

ลว.27/6/59

149
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

บุรีรัมย จํานวน 30,000 ซอง
38,520.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 38,520.00

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 38,520.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1082/2559  

ลว.27/6/59



35

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

150

จางโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ 

ครั้งที่ 2/2559 ในหนังสือพิมพ

ไทยรัฐ จํานวน 1 ครั้ง

200,000.00 192,600.00 ตกลงราคา
หจก. ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 

192,600.00

หจก. ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 

192,600.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1083/2559  

ลว.27/6/59

151

ซื้อเครื่อง Black- Light 

ตรวจสอบธนบัตร จํานวน 40 

เครื่อง

44,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

44,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

44,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1084/2559  

ลว.27/6/59

152
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

สัญญากูเงิน จํานวน 400 รีม
85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1085/2559  

ลว.27/6/59

153

เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จํานวน 1 หมายเลข พรอมเครื่อง 

ใหสําหรับผูอํานวยการฝาย

สื่อสารองคกร

48,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

48,000.00

บริษัท เรียล มูฟ จํากัด 

48,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1086/2559  

ลว.27/6/59

154

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร จํานวน 

1 เครื่อง ใหกับศูนยบริการ

สินเชื่อนครหลวง PSC

31,565.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 

31,565.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด

 31,565.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1087/2559  

ลว.27/6/59



36

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

155
ซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว 

จํานวน 500 กิโลกรัม
16,585.00  - ตกลงราคา

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 

16,585.00

บริษัท เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 

16,585.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1088/2559  

ลว.27/6/59

156
ซื้อแผน DVD-R SONY (พรอม

กลอง) ยี่หอ SONY
23,540.00  - ตกลงราคา

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

23,540.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

23,540.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1089/2559  

ลว.27/6/59

157
จางทําตรายางประเภทตางๆ 

จํานวน 113 อัน
7,848.450  - ตกลงราคา ราน เรืองศิลปตรายาง 7,848.45 ราน เรืองศิลปตรายาง 7,848.45

เปนรานที่มีความชํานาญใน

การทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1090/2559  

ลว.27/6/59

158

จางผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายให

คําปรึกษากฎหมายในเชิงปฏิบัติ

เกี่ยวกับกิจการงานธนาคาร

          960,000.00        960,000.00 พิเศษ
คุณชัยนาท พันตาวงศ 

400,000.00

คุณชัยนาท พันตาวงศ 

400,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1091/2559  

ลว.27/6/59

159 จางทํากลองใสโบชัวร 3 ชอง             18,725.00  - ตกลงราคา
บริษัท ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด 18,725.00

บริษัท ต เอกณศิลป อลูมิเนียม

 จํากัด 18,725.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1093/2559  

ลว.28/6/59



37

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

160
ซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 

นิ้ว
            20,544.00  - ตกลงราคา

บริษัท วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด 20,544.00

บริษัท วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด 20,544.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1094/2559  

ลว.28/6/59

161
ซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 3/4 

นิ้ว
              1,177.00  - ตกลงราคา

บริษัท วิน เปเปอรโปรดักส จํากัด

 1,177.00

บริษัท วิน เปเปอรโปรดักส 

จํากัด 1,177.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1095/2559  

ลว.28/6/59

162 ซื้อหลอดแบล็คไลท F6W BLB T5               8,025.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 

8,025.00

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 

8,025.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1096/2559  

ลว.28/6/59

163
จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศหอง

พับซอง ชั้น B อาคาร 2
            19,260.00  - ตกลงราคา

หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 

19,260.00

หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 

19,260.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1097/2559  

ลว.28/6/59

164
จางติดตั้งสายโทรศัพทภายนอก

อาคาร
            17,719.20  - ตกลงราคา

หจก.ปริญญาเทเลคอม 2551 

17,719.20

หจก.ปริญญาเทเลคอม 2551 

17,719.20

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1098/2559  

ลว.28/6/59

165
จางปรับปรุงภายในธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขายอยตราด
          164,500.00        164,500.00 ตกลงราคา

บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด

 160,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด 160,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1099/2559  

ลว.28/6/59



38

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

166
ซื้อจัด DRUM ยี่หอ Brother รุน 

MFC-7470D จํานวน 1 ตลับ
              1,728.05  - ตกลงราคา

บริษัท โฟนิกซ จํากัด(สํานักงาน

ใหญ) 1,728.05

บริษัท โฟนิกซ จํากัด

(สํานักงานใหญ) 1,728.05
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1100/2559  

ลว.28/6/59

167 ซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA             40,060.80  - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

40,060.80

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

40,060.80
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1101/2559  

ลว.28/6/59

168 ซื้อผงหมึก Brother รุน TN-2280             85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

85,600.00

บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

85,600.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1102/2559  

ลว.28/6/59

169
ซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร รหัส 

GR8 /SB
            41,462.50  - ตกลงราคา

บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 

41,462.50

บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 

41,462.50
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1103/2559  

ลว.28/6/59

170 ซื้อวัสดุ /อุปกรณ สบูลางมือ             42,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล

(ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล

(ประเทศไทย) จํากัด 42,800.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1104/2559  

ลว.28/6/59

171
ซื้อตูรางเลื่อน จํานวน 1 ชุด เพื่อ

ใชงานสาขาภูเก็ต
          199,000.00        199,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 

199,000.00

บริษัท ภีมเชษฐ จํากัด 

199,000.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1105/2559  

ลว.28/6/59



39

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

172
ซื้อกลองกระดาษใสเอกสารฝา

ครอบ
            46,866.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด 46,866.00

บริษัท เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด 46,866.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1106/2559  

ลว.28/6/59

173

ซื้อมอเตอรใชงานสําหรับ

เครื่องสงลมเย็น (AUH) อาคาร 2

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

            32,100.00  - ตกลงราคา
บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 32,100.00

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 32,100.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1107/2559  

ลว.28/6/59

174

จางติดตั้งงานปาย Fascia 

บริเวณรั้ว ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาพุทธมณฑล

            69,788.00  - ตกลงราคา
บริษัท ซี.เอ็น.เค.คัลเลอร อิงค 

จํากัด 69,788.00

บริษัท ซี.เอ็น.เค.คัลเลอร อิงค 

จํากัด 69,788.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1108/2559  

ลว.28/6/59

175 ซื้อถุงพลาสติก HD รวม 3 รายการ 49,113.00  - ตกลงราคา
บริษัท อังเคิล ฟลด จํากัด 

49,113.00

บริษัท อังเคิล ฟลด จํากัด 

49,113.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1112/2559  

ลว.29/6/59

176 ซื้อกระดาษทําปก จํานวน 200 รีม 32,400.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของ สกสค. 

32,400.00

องคการคาของ สกสค. 

32,400.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1113/2559  

ลว.29/6/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

177
ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ 

จํานวน 5 รายการ
65,142.00  - กรณีพิเศษ

องคการคาของ สกสค. 

65,142.00

องคการคาของ สกสค. 

65,142.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1114/2559  

ลว.29/6/59

178
ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ 

จํานวน 4 รายการ
85,446.00  - กรณีพิเศษ

องคการคาของ สกสค.  

85,446.00

องคการคาของ สกสค.  

85,446.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1115/2559  

ลว.29/6/59

179
ซื้อวัสดุ / อุปกรณ (จํานวน 2 

รายการ)
10,379.00  - ตกลงราคา

บริษัท  สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 10,379.00

บริษัท  สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 10,379.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1116/2559  

ลว.29/6/59

180

ซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ 

(ประเภท 1) รถจักรยานยนต

ธนาคาร จํานวน 2 คัน

8,491.520  - ตกลงราคา
บ. ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 8,491.52

บ. ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 8,491.52
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1117/2559  

ลว.29/6/59

181

ซื้อวัสดุ / อุปกรณ (ถุงดําเล็ก) 

ขนาด 18x20 เซนติเมตร จํานวน 

500 กิโลกรัม

16,585.00  - ตกลงราคา
บริษัท  เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 

(สํานักงานใหญ)  16,585.00

บริษัท  เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 

(สํานักงานใหญ)  16,585.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1118/2559  

ลว.29/6/59
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ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
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ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

182
ซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก 

จํานวน 50,000 ซอง
45,475.00  - ตกลงราคา ราน ศิลปกิจ  45,475.00 ราน ศิลปกิจ  45,475.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1119/2559  

ลว.29/6/59

183

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานรายการ

ถายทอดสด ศึกมหกรรมมวยโลก

160,000.00 150,000.00 ตกลงราคา
บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 

150,000.00

บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 

150,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1123/2559  

ลว.29/6/59

184

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 

ตัว เพื่อใชงานที่ฝายประเมินผล

องคกร ประจําป 2559

9,202.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

9,202.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด

 9,202.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1124/2559  

ลว.30/6/59



42

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2559                                               แบบ สขร. 1

สวนจัดหาทั่วไป 

 

185

จางจัดทําเสื้อโปโลขาว ปกโลโก

พันธกิจธอส. สําหรับกิจกรรม

แถลงขาว โครงการธอส.เพื่อ

ขาราชการ จํานวน 200 ตัว

59,920.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด 

59,920.00

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด 

59,920.00
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1125/2559  

ลว.30/6/59

186

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 

MP305+SPF จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยเซ็นทรัลเฟส

ติวัลพัทยา ระยะเวลา 3 ป

 2,461 บาท/เดือน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,461.00 บาท/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 2,461.00

 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจากสาขา

ยอยเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1126/2559  

ลว.30/6/59

187

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน

 MP305+SPF จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยเซ็นทรัลเฟส

ติวัลพัทยา ระยะเวลา 3 ป

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

 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจากสาขา

ยอยเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)1127/2559  

ลว.30/6/59


