
1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

1 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ขาวจริง Spring Radio 160,500.00 160,500.00 ตกลงราคา
บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย 
จํากัด  160,500.-บ.

บริษัท นิวส เน็ตเวิรค มัลติมีเดีย 
จํากัด  160,500.-บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1729/2559  
ลว.1/9/59

2 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ นิตยสาร Money Life 90,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด  
90,000.- บ.

บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด  
90,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1730/2559  
ลว.1/9/59

3 จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขาปลวกแดง 27,178.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด   27,178.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด   27,178.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1731/2559  
ลว.1/9/59

4
ซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ ROTO รุน S500 SC-1 จํานวน 1 
เคร่ือง

37,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด  
35,000.- บ.

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด  
35,000.- บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1732/2559  
ลว.1/9/59

5  จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ขาวหุนธุรกิจ 22 ป 60,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด  
60,000.- บ.

บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด  
60,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1733/2559  
ลว.1/9/59

6 จางตัดชุดไทยสมัยนิยมใหกับพนักงานตองรับหญิง  - ตกลงราคา
บริษัท ดารบ้ี แอนด โจน จํากัด  
89,880.- บ.

บริษัท ดารบ้ี แอนด โจน จํากัด  
89,880.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1734/2559  
ลว.1/9/59

7 จางตัดชุดไทยใหกับพนักงานตอนรับชาย จํานวน 5 ชุด  - ตกลงราคา รานพหุรัดดอทคอม 35,845- บ. รานพหุรัดดอทคอม 35,845- บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1735/2559  
ลว.1/9/59

8 ส่ังจางพิมพกระดาษจดหมาย สาขาฉะเชิงเทรา 7,200.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด  ราคา 
7,190.40 บ.

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด  ราคา 
7,190.40 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1736/2559  
ลว.1/9/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

130,000.00
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

9 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ รายการวิทยุEconomic 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
หจกเกรท ไอเดีย มีเดีย      200,000.-
 บ.

หจกเกรท ไอเดีย มีเดีย       200,000.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1737/2559  
ลว.2/9/59

10  จางจัดทําถุงกระดาษ ธนาคารอาคารสงเคราะห 40,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด       34,240.-
 บ.

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด         
34,240.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1738/2559  
ลว.2/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

11
จางจัดทําสปอตวิทยุพรอมสําเนา CD ประชาสัมพันธโครงการ 
ธอส.เพ่ือขาราชการ (รถแห)

58,202.65  - ตกลงราคา บริษัท ยูชูส จํากัด  58,202.65 บ. บริษัท ยูชูส จํากัด  58,202.65 บ.
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1739/2559  
ลว.2/9/59

12 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ วิทยุทองถิ่นตจว.ท่ัวประเทศ 1,070,000.00 1,070,000.00 พิเศษ
บริษัท เปรมสุดา ขุนอินทร จํากัด 
1,070,000.- บ.

บริษัท เปรมสุดา ขุนอินทร จํากัด 
1,070,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1819/2559  
ลว.5/9/59

13  จางทํานาฬิกาแขวนผนังทรงกลม พรอมบรรจุกลอง 1,920,000.00 1,920,000.00 พิเศษ
บริษัท อินโนเวชั่น ไทม จํากัด  
1,920,000.-บ.

บริษัท อินโนเวชั่น ไทม จํากัด  
1,920,000.-บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1820/2559  
ลว.5/9/59

14
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ มินิซีร่ี เร่ืองเลาจากนาย
ธนาคาร

2,996,000.00 2,996,000.00 พิเศษ
บริษัท มันดี โปรดักชั้น จํากัด  
2,996,000.- บ.

บริษัท มันดี โปรดักชั้น จํากัด  
2,996,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1821/2559  
ลว.5/9/59

15
 จางพิมพสติ๊กเกอรตกแตงบูธงานสัปดาหประกันภัย ประจําป 
2559

22,470.00 - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 22,470.- บ.

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 22,470.- บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1822/2559  
ลว.5/9/59

16 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ Line สติ๊กเกอร 139,100.00 139,100.00 ตกลงราคา
บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด 139,100.- บ.

บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด 139,100.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1823/2559  
ลว.5/9/59

17 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ นิตยสาร Me Style 90,000.00 - ตกลงราคา บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 90,000.- บ. บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 90,000.- บ.
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1824/2559  
ลว.5/9/59

18
ส่ังซื้อกลองถายรูป Digital SONY DSC-W830 พรอมอุปกรณ 
จํานวน 7 เคร่ือง

27,300.00 - ตกลงราคา
บริษัท โฟโต โซลูชั่นส จํากัด  
27,300.- บ.

บริษัท โฟโต โซลูชั่นส จํากัด  27,300.-
 บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1825/2559  
ลว.5/9/59
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หรือจาง
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
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สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

19 ส่ังจางพิมพตราสารทางการเงิน 1.สาขาระยอง 2.สาขายอยตราด 23,058.50 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  23,058.50 บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  23,058.50 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1826//2559  
ลว.5/9/59

20 จางทําเส้ือโปโลสีขาว พรอมปกโลโก 59,920.00 - ตกลงราคา
บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด  59,920.- 
บ.

บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด  59,920.- บ. คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1827/2559  
ลว.5/9/59

21
จัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร จํานวน 1เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
ถนนจอมพล

38,500.00 - ตกลงราคา บริษัท วัรพล โอเอ จํากัด 38,500.- บ บริษัท วัรพล โอเอ จํากัด 38,500.- บ คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1828/2559  
ลว.2/9/59

22  จางเปล่ียนประตูเหล็กมวนอัตโนมัติ ชั้น B อาคาร 2 72,000.00 - ตกลงราคา บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 72,000.- บ. บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 72,000.- บ. คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1829/2559  
ลว.5/9/59

23
จางซอมอาคารสํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายอย
ปตตานี

142,000.00 119,283.60 ตกลงราคา
หจก.สือเจริญ แอนดพี.โปรดักส  
118,500.- บ.

หจก.สือเจริญ แอนดพี.โปรดักส  
118,500.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
ดานกอสราง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1830/2559  
ลว.5/9/59

24
ส่ังจางพิมพซองหนาตางขาว ของฝายสาขา กทม.และปริมณฑล
 1,2

35,791.50 - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด  
35,791.50 บ.

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด  
35,791.50 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1831/2559  
ลว.5/9/59

25 จางเปนท่ีปรึกษาการบริหารความเส่ียง 960,000.00 - พิเศษ ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 960,000.- บ. ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 960,000.- บ. คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1832/2559  
ลว.5/9/59

27
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน รวมท้ังหมด 139 ตัว (ฝายสป.1จํานวน 83
ตัวและของฝายสป.2 จํานวน 56 ตัว)

1,226,000.00 1,226,000.00 พิเศษ
บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 
819,172.95 บ.

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 
819,172.95 บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1834/2559  
ลว.6/9/59
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

28 จางจัดทําใบเกียรติบัตร จํานวน 370 ใบ 13,856.50 - ตกลงราคา
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 13,856.50
 บ.

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 13,856.50
 บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1835/2559  
ลว.6/9/59

29
จางทําปายประชาสัมพันธ และ ปายคลองคอ งานวันตอตาน
คอรรัปชันแหงชาติ 2559

12,037.50 - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด  12,037.50 บ.

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด  12,037.50 บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ีจพ .(สจท.)
1836/2559  
ลว.6/9/59

30  จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาชัยภูมิ 68,760.00 - ตกลงราคา
บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 
68,760.- บ.

บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 
68,760.- บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1837/2559  
ลว.6/9/59

31 ส่ังจางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน(กระดาษตอเน่ือง) 36,380.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 36,380.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 36,380.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1838/2559  
ลว.6/9/59

32
จางจัดทําวารสารประชาสัมพันธธนาคารฯในรูปแบบส่ือดิจิตอล 
ฉบับพิเศษ

60,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท คอร แอนด พีค จํากัด 
60,000.- บ.

บริษัท คอร แอนด พีค จํากัด 60,000.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1839/2559  
ลว.6/9/59

33 เชาเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 30,000.00 - ตกลงราคา
หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล(2007)  
30,000.- บ.

หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล(2007)  
30,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1840/2559  
ลว.6/9/59

34
เชาอาคารพาณิชย 2 ชั้น จํานวน 2 คูหาเพ่ือใชเปนท่ีทําการ
สาขายอยพล

1,188,000.00 1,188,000.00 พิเศษ
คุณเกษราพร วงษกมลชุณห 
1,336,500.- บ.

คุณเกษราพร วงษกมลชุณห 
1,336,500.- บ.

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1841/2559  
ลว.6/9/59

35 ซื้อกระดานไวทบอรด 1 หนา+ขา จํานวน 1 ชุด ใหกับศูนย DE 10,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 
8,100.- บ.

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 
8,100.- บ.

เปนบริษัทท่ีจําหนาย
อุปกรณสํานักงาน และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1848/2559  
ลว.7/9/59
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

36
จางพิมพโปสเตอร ประชาสัมพันธเงินฝากออมทรัพย 55 Plus 
และตารางอัตราดอกเบ้ียเงินกู

10,914.00 - ตกลงราคา บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 10,914.- บ. บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 10,914.- บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1849/2559  
ลว.7/9/59

37
จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขา
กําแพงเพชร

26,980.00 - ตกลงราคา
บริษัท ชุมอิเล็คทริค จํากัด 26,980.-
 บ.

บริษัท ชุมอิเล็คทริค จํากัด 26,980.- 
บ.

เปนบริษัทท่ีจําหนาย
อุปกรณสํานักงาน และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1850/2559  
ลว.7/9/59

38 จัดซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น จํานวน 1 ตู เพ่ือใชงานสาขาลําพูน 5,000.00 - ตกลงราคา บริษัท นิยมพสนิช จํากัด 4,990.- บ. บริษัท นิยมพสนิช จํากัด 4,990.- บ.
เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1851/2559  
ลว.7/9/59

39 จางทําตรายางประเภทตางๆ 7,934.05 - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,934.05 บ. รานเรืองศิลปตรายาง 7,934.05 บ.
เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1852/2559  
ลว.7/9/59

40
จางขัดพ้ืนและผนังหินแกรนิต พ้ืนท่ีรับลูกคาบริเวณโถงสินเชื่อ 
ชั้น 2 อาคาร 2

150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา
หจก.ศิลปอุตสาหกรรมไทยหินออน  
150,000.- บ.

หจก.ศิลปอุตสาหกรรมไทยหินออน  
150,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1853/2559  
ลว.7/9/59

41  จางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบคอยลนํ้าเย็นหองสโตร 195,000.00 195,000.00 ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด  
195,000.- บ.

บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด  
195,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1854/2559  
ลว.7/9/59

42 จางงานตัดขอบคอนกรีตกันรถบริเวณทางลาดอาคารจอดรถ 46,545.00 - ตกลงราคา บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 46,545.- บ. บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 46,545.- บ. เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1855/2559  
ลว.7/9/59

43  จางจัดทําปกแฟมใสใบเกียรติบัตร 35,150.00 - ตกลงราคา รานกาลา ซิลบอกซ 35,150.- บ. รานกาลา ซิลบอกซ 35,150.- บ. มีคุณสมบัติตรงตามตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1856/2559  
ลว.7/9/59
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สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

44
ส่ังซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะยี่หอ SEETECH รุน ST-150 
Series พรอม CUSTOMER DISPLAY จํานวน 2 เคร่ือง สาขา
ลพบุรี

100,000.00 - ตกลงราคา
บริษัทไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
94,000.- บ.

บริษัทไทยพิมพสัมผัส จํากัด 94,000.-
 บ.

เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1857/2559  
ลว.7/9/59

45
จางพิมพแผนพับ และโปสเตอร โครงการบาน ธอส.เพ่ือ
ขาราชการ(เพ่ิมเติม)

270,000.00 270,000.00 พิเศษ
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
269,603.62 บ.

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 269,603.62
 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1858/2559  
ลว.7/9/59

46 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานรายการThe Giving 1,500,000.00 1,476,600.00 พิเศษ
บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด1,476,600.- บ.

บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด1,476,600.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1859/2559  
ลว.8/9/59

47 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานวิทยุเนชั่น 810,000.00 802,500.00 พิเศษ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด 802,500.- บ.

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด 802,500.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1860/2559  
ลว.8/9/59

48
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานรายการ Journey The
 Series

2,000,000.00 1,950,000.00 พิเศษ
บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) 1,950,000.- บ.

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 
(มหาชน) 1,950,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1861/2559  
ลว.8/9/59

49 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ หนังสือพิมพไฮไลนการเมือง 700,000.00 70,000.00 พิเศษ
หจก.หนังสือพิมพไฮไลทการเมือง 
700,000.- บ.

หจก.หนังสือพิมพไฮไลทการเมือง 
700,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1862/2559  
ลว.8/9/59

50 จางเปนท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,200,000.00 1,200,000.00 พิเศษ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ  1,200,000.- บ. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ  1,200,000.- บ. คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1863/2559  
ลว.8/9/59

51
 จางพิมพแบนเนอร และ Roll Up ประชาสัมพันธโครงการบาน 
ธอส.เพ่ือขาราชการ

392,797.00 ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมอวนิเคชั่น 
จํากัด 392,797.- บ.

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมอวนิเคชั่น 
จํากัด 392,797.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1864/2559  
ลว.8/9/59

431,745.00
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

52  จางพิมพ PVC Sticker พรอมร้ือถอนงานเกา และติดตั้งงานใหม 38,948.00 ตกลงราคา คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท 38,948.- บ. คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท 38,948.- บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1865/2559  
ลว.8/9/59

53
จางพิมพ Roll Up เงินฝากออมทรัพย 55 Plus และตารางอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก(ฉพาะภาพพิมพ)

12,000.00 - ตกลงราคา คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  642.- บ. คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  642.- บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1866/2559  
ลว.9/9/59

54 จางทําเบอร่ีคาว,เบเกอร่ีหวาน และแผนนํ้าตาล 10,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท วานโซซีเรียส รีเทล จํากัด  
9,500.- บ.

บริษัท วานโซซีเรียส รีเทล จํากัด  
9,500.- บ.

มีคุณสมบัติตรงตามตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1867/2559  
ลว.9/9/59

55 ส่ังจางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายธุรกรรมการเงิน 23,540.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  23,540.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  23,540.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1868/2559  
ลว.12/9/59

56  จางทํากระเปาคลองมือ 15,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท สยามยูนิค โปรดักส จํากัด  
15,000.- บ.

บริษัท สยามยูนิค โปรดักส จํากัด  
15,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญและ
เปนผูผลิตโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1869/2559  
ลว.12/9/59

57 จางบริการจัดหาพ้ืนท่ีงานสัปดาหประกันภัย ประจําป 2559 60,990.00 - ตกลงราคา
คณะกรรมการสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 60,990.- บ.

คณะกรรมการสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 60,990.- บ.

เปนผูรับผิดชอบโครงการ
การจัดงานฯ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1870/2559  
ลว.12/9/59

58 จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาเชียงราย 34,730.00 - ตกลงราคา
บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกส จํากัด  
34,730.- บ.

บริษัท สินธานีอิเล็กทรอนิกส จํากัด  
34,730.- บ.

เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1871/2559  
ลว.12/9/59

59
 เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุนMP201 SPF จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขานครราชสีมา

1,605 บ./เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด      1,605.- บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด      1,605.- บ./เดือน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1872/2559  
ลว.12/9/59

431,745.00
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

60
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุนMP201 SPF 
จํานวน 1 เคร่ือง ประจําสาขานครราชสีมา

0.37 สต./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
 สต./แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
 สต./แผน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1873/2559  
ลว.12/9/59

61
 เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุนMP2501 SP จํานวน 2
เคร่ือง ประจําสาขานครราชสีมา

4,494.-บ./เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด     4,494.-บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด     4,494.-บ./เดือน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1874/2559  
ลว.12/9/59

62
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุนMP2501 SP 
จํานวน 2เคร่ือง ประจําสาขานครราชสีมา

0.37 สต./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด0.37
 สต./แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด0.37 
สต./แผน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1875/2559  
ลว.12/9/59

63 จางทําแฟลชไดร รุน UC-01 ความจุ 16 GB 65,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม จํากัด  
64,200.- บ.

บริษัท ซัพอัพ พรีเมี่ยม จํากัด  
64,200.- บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1876/2559  
ลว.12/9/59

64
จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
สัตหีบ

7,453,215.00 3,620,000.00 ประกวดราคา
บริษัท มาสเตอร เมกเกอร เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด 3,590,000.- บ

บริษัท มาสเตอร เมกเกอร เอ็นจิเนียร่ิง
 จํากัด 3,590,000.- บ

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1877/2559  
ลว.12/9/59

65
จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
บุญสัมพันธ

7,488,250.00 5,640,000.00 ประกวดราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
 4,630,000.- บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
4,630,000.- บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1878/2559  
ลว.12/9/59

66  จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขาเชียงใหม 37,450.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  37,450.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด  37,450.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1879/2559  
ลว.12/9/59

67 จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชสาขาลพบุรี 16,280.00 - ตกลงราคา บริษัท ธนสินทีวี จํากัด 16,280.- บ. บริษัท ธนสินทีวี จํากัด 16,280.- บ. มีคุณสมบัติตรงตามตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1880/2559  
ลว.12/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

68 จางพิมพนามบัตร 11,700.00 - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พร้ินต (2000)  11,700.-
 บ.

รานฟงเกอร พร้ินต (2000)  11,700.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1881/2559  
ลว.12/9/59

69
จางซอมแซมหองนํ้ารับลูกคา ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
ขอนแกน

199,697.85        199,697.85 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
199,000.- บ.

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
199,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสราง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1882/2559  
ลว.12/9/59

70
 จางซอมแซมระบบปรับอากาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
นครราชสีมา

149,000.00 149,000.00 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
148,000.- บ.

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
148,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสราง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1883/2559  
ลว.12/9/59

71 เชาพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ือง ATM ณ ท่ีเทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 90,000.00 - กรณีพิเศษ
เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 
90,000.- บ.

เทศบาลเมืองปูเจาสมิงพราย 
90,000.- บ.

เปนการเชาจากสวนราชการ
 หนวยงานภาครัฐ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1884/2559  
ลว.12/9/59

72 จางทําโตะแถลงขาว จํานวน 10 ตัว 190,000.00 188,052.50 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
188,052.50 บ.

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
188,052.50 บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1885/2559  
ลว.12/9/59

73
จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ในรูป 2D  
Animation

107,000.00 107,000.00 ตกลงราคา
บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด  107,000.- บ.

บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด  107,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1886/2559  
ลว.12/9/59

74 จัดซื้อพรอมติดตั้งฟลมกันความรอน สาขาเชียงใหม 40,000.00 - ตกลงราคา
หจก.เชียงใหม เซ็นเตอร ฟลม  
39,100.- บ.

หจก.เชียงใหม เซ็นเตอร ฟลม  
39,100.- บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1910/2559  
ลว.13/9/59

75 จางซอมแซมตูเก็บของในหองรับประทานอาหาร จํานวน 1 ตู 27,200.00 - ตกลงราคา คุณกาญจนา แสงศิริ  27,200.- บ. คุณกาญจนา แสงศิริ  27,200.- บ.
เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1911/2559  
ลว.13/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

76
 จางเปล่ียนวัสดุพ้ืนเปนกระเบ้ืองยาง ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขากําแพงเพชร

144,316.25        144,316.25 ตกลงราคา
บริษัท คาซา รอคคา จํากัด  
144,316.25 บ.

บริษัท คาซา รอคคา จํากัด  
144,316.25 บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1912/2559  
ลว.13/9/59

77
จางติดตั้งตะแกรงเหล็ก พรอมตาขายกันนก และกันสาดดานขาง
 สาขายอยแมสอด

76,078.00 - ตกลงราคา
ราน MS แมสอด ประตูเหล็ก 
76,078.- บ.

ราน MS แมสอด ประตูเหล็ก 
76,078.- บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1913/2559  
ลว.13/9/59

78 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ นิตยสารตํารวจ 50,000.00 - ตกลงราคา นิตยสารตํารวจมหาชน 50,000.- บ. นิตยสารตํารวจมหาชน 50,000.- บ.
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1914/2559  
ลว.13/9/59

79
จางทําแหวนทองคําเพ่ือมอบเปนท่ีระลึกใหแกพนักงาน ประจําป
 2559

7,499,800.00 6,955,385.80 พิเศษ
บริษัท ชายนน่ิงโกลด จํากัด 
6,955,385.80 บ.

บริษัท ชายนน่ิงโกลด จํากัด 
6,955,385.80 บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1915/2559  
ลว.13/9/59

80
ซื้อเคร่ือง Projector พรอมจอภาพ จํานวน 1 ชุดใหกับสาขาถนน
โรจนะ

50,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
40,820.50 บ.

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
40,820.50 บ.

เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1917/2559  
ลว.13/9/59

81
จัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM รุน Securio B32 เพ่ือใช
งานสาขาบุรีรัมย

39,000.00 - ตกลงราคา
หจก.ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส
  39,000.- บ.

หจก.ธงชัย โอเอ เซลส แอนด เซอรวิส 
 39,000.- บ.

เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1918/2559  
ลว.13/9/59

82
จางขัดปรับสภาพพ้ืนหินออนบริเวณหนาหองประชุมและบริเวณ
หนาลิฟตไปจนถึงหนาหองพยาบาลชั้น3อาคาร2 สํานักงานใหญ

55,854.00 - ตกลงราคา
หจก. ศิลปอุตสาหกรรมไทยหินออน 
 55,854.- บ.

หจก. ศิลปอุตสาหกรรมไทยหินออน  
55,854.- บ.

เปนผูมีความชํานาญงาน
งานกอสราง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1919/2559  
ลว.13/9/59

83
 จางพิมพใบปลิวและโปสเตอร ประชาสัมพันธอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษเน่ืองในโอกาสครบรอบ 63 ป ธอส

56,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด  55,286.90
 บ.

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด  55,286.90
 บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1920/2559  
ลว.13/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

84
จางปรับปรุงพ้ืนท่ีสํานักงาน ฝายบังคับคดีและหน้ีสวนขาดชั้น3
อาคาร1

12,000.00 - ตกลงราคา
บริท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
12,000.- บ.

บริท บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง จํากัด 
12,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญงาน
งานกอสราง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1921/2559  
ลว.13/9/59

85 จัดซื้อกรอบโปสเตอรอคริลิคใส จํานวน 2 ชุด ฝายธุรกรรมการเงิน 7,490.00 - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 
7,490.- บ.

บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 
7,490.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1922/2559  
ลว.13/9/59

86  จัดซื้อผงหมึกสีเคร่ือง Printer Richo จํานวน 2 ตลับ 5,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)จํากัด 
4,815.- บ.

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)จํากัด 
4,815.- บ.

เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1923/2559  
ลว.13/9/59

87
จางจัดทําชุดนํ้าชาพรอมกลองผาไหม และชุดแกวกาแฟ พรอม
กลองผาไหม

120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา
บริษัท รอยัล เบญจรงค จํากัด  
120,000.- บ.

บริษัท รอยัล เบญจรงค จํากัด  
120,000.- บ.

เปนผูผลิตและจัดจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1924/2559  
ลว.13/9/59

88 จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาภูเก็ต 12,600.00 - ตกลงราคา หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 12,600.- บ. หจก.ภูเก็ตณัฐกิจ 12,600.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1925/2559  
ลว.13/9/59

89 จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาภูเก็ต 45,490.00 45,490.00 ตกลงราคา
บริษัท มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  45,490.- บ.

บริษัท มิสเตอรคอมพิวเตอร แอนด 
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด  45,490.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1926/2559  
ลว.13/9/59

90
จัดซื้อโทรทัศน ยี่หอSony รุน KDL43W800C เพ่ือใชงานสาขา
ภูเก็ต

29,900.00 - ตกลงราคา
รานแสงฟาอิเล็คตริค เฟอรนิเจอร 
26,990.- บ.

รานแสงฟาอิเล็คตริค เฟอรนิเจอร 
26,990.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1927/2559  
ลว.13/9/59

91 ซื้อพรอมติดตั้งหลอดไฟ LED อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ 1,696,600.00 1,696,600.00 สอบราคา
บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด  
765,000.- บ.

บริษัท กรีนเวย คอรปอเรชั่น จํากัด  
765,000.- บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1933/2559  
ลว.15/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

92 ซื้อกลองเอกสารฝาครอบ 15,622.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี คารตั้น จํากัด 
 15,622.- บ.

บริษัท เอส วี แอนด พี คารตั้น จํากัด 
 15,622.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1934/2559  
ลว.15/9/59

93
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจําสาขา
บางใหญ

13,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 
13,000.- บ.

บริษัท กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 
13,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1935/2559  
ลว.15/9/59

94  จางจัดทําตุกตาหมี ขนาด 8.5 น้ิว 3,000,000.00 3,000,000.00 พิเศษ
บริษัท เทรนดี้ ดอลส แอนด ทอยส 
จํากัด 2,786,280.- บ.

บริษัท เทรนดี้ ดอลส แอนด ทอยส 
จํากัด 2,786,280.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง และมีคุณสมบัติ
ตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1936/2559  
ลว.15/9/59

95
จางดําเนินการสําสวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจของ
ผูใชบริการของธนาคาร และการบริหารขอดอยเชิงเปรียบเทียบ

5,000,000.00 5,000,000.00 พิเศษ
บริษัท รีเสิรช อินเทลลิเจนซ จํากัด  
4,700,000.- บ.

บริษัท รีเสิรช อินเทลลิเจนซ จํากัด  
4,700,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1937/2559  
ลว.15/9/59

96
จางปรับปรุงผนังกระจกพรอมจัดสวน บริเวณระเบียงขางโถง
หองประชุม ชั้น 3 อาคาร 2

156,500.00 156,500.00 ตกลงราคา
บริษัท เจดีย อารคิเทคเจอร แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด  150,000.- บ.

บริษัท เจดีย อารคิเทคเจอร แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด  150,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและจัดสวน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1938/2559  
ลว.15/9/59

97 จัดซื้อตูเอกสาร 4 ล้ินชัก จํานวน 10 ตู เพ่ือใชงานสาขาเชียงใหม 45,000.00 - ตกลงราคา บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 45,000.- บ. บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 45,000.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1939/2559  
ลว.15/9/59

98 จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาเชียงใหม 90,400.00 - ตกลงราคา บริษัท เดนชัยเทค จํากัด 90,400.- บ. บริษัท เดนชัยเทค จํากัด 90,400.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1940/2559  
ลว.15/9/59

99
จางดําเนินการจัดอาหารชุด(บุฟเฟต) ณ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

30,000.00 - ตกลงราคา ราน เกาโภชนา 28,500.- บ. ราน เกาโภชนา 28,500.- บ.
เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง และมีคุณสมบัติ
ตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1941/2559  
ลว.15/9/59



14

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

100  จางจัดทํากระดาษทิชชูพิมพตราสัญลักษณธนาคาร 9,500.00 - ตกลงราคา
บริษัท เบลล วอคเกอร จํากัด 
8,560.-บ.

บริษัท เบลล วอคเกอร จํากัด 
8,560.-บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง และมีคุณสมบัติ
ตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1942/2559  
ลว.15/9/59

101 จางทําปายกลองไฟ LEB และถังขยะใสสลิป 17,655.00 - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 
17,655.- บ.

บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 
17,655.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง และมีคุณสมบัติ
ตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1943/2559  
ลว.15/9/59

102
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานรายการสปริงนิวส 
อาสา

250,000.00 250,000.00 พิเศษ
บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 250,000.- บ.

บริษัท สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 
 250,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1944/2559  
ลว.15/9/59

103
 จัดซื้อปายสอดกระดาษขนาด A4 และกลองใสโบวชัวร ขนาด 
A4และA5(4ชั้น)

10,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 
5,069.93 บ.

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 
5,069.93 บ.

เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1945/2559  
ลว.15/9/59

104

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมีกระดาษ 14 หลัก  ยี่หอ CASIO
 รุน DR-240TM จํานวน 6 เคร่ือง และเคร่ืองคิดเลขขนาดเล็ก14
 หลัก ยี่หอCASIO รุน DJ-240D PLUS   จํานวน 5 เคร่ือง  
สํานักพระราม9

29,000.00 - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด 17,984.- บ. บริษัท นามทอง จํากัด 17,984.- บ.
เปนตัวแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1946/2559  
ลว.15/9/59

105
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุน MP201 SPF จํานวน 1 
เคร่ือง ประจําสาขายอยสัตหีบ

1,605/เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด   1,605.- บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด   1,605.- บ./เดือน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1947/2559  
ลว.15/9/59

106
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก รุน MP201 SPF 
จํานวน 1 เคร่ือง ประจําสาขายอยสัตหีบ

 0.37 สต./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
 สต./แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
 สต./แผน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1948/2559  
ลว.15/9/59

107 จางทําปอมยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 หลัง 66,000.00 - ตกลงราคา รานปรัชญา กรุป 66,000.- บ. รานปรัชญา กรุป 66,000.- บ.
เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1949/2559  
ลว.15/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

108 จางดูแลรักษาตนไมและสวนหยอม ประจําสาขาลาดพราว 32,100.00 - ตกลงราคา
บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 32,100.-
 บ.

บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 32,100.-
 บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1950/2559  
ลว.16/9/59

109
 จัดซื้อเตนทผาในรูปทรงกรวยแหลม เพ่ือใชในกิจกรรมโครงการ 
CSR

130,000.00 127,330.00 ตกลงราคา
บริษัท หางผาใบแสงทอง จํากัด 
119,000.- บ.

บริษัท หางผาใบแสงทอง จํากัด 
119,000.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนายและ
มีคุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1951/2559  
ลว.16/9/59

110 จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขาสมารท(สาขาตนแบบ) 2,354.00 2,354.00 ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด (มหาชน)  2,354.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด (มหาชน)  2,354.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1952/2559  
ลว.16/9/59

111
 จางจัดกิจกรรมโครงการ ธอส.สรางรอยยิ้ม เสริมอนาคต เพ่ือ
นอง ใหแกวัดหวยปลากั้ง ณ จังหวัดเชียงราย

400,000.00 392,690.00 พิเศษ
บริษัท ปนฝน ปนยิ้ม จํากัด 
392,690.- บ.

บริษัท ปนฝน ปนยิ้ม จํากัด 392,690.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1953/2559  
ลว.16/9/59

112
จางเปล่ียนชุด control air ตัวท่ี 1 หองลิฟตอาคารจอดรถ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

34,240.00 - ตกลงราคา
หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 34,240.-
 บ.

หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 34,240.- บ.
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1954/2559  
ลว.16/9/59

113
จางซอมระบบทอนํ้าเย็นดาน condenser และทอดาน water 
pump สําหรับ chiller no4 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

133,750.00 133,750.00 ตกลงราคา
บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 
เซอรวิส จํากัด 128,400.- บ.

บริษัท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 
เซอรวิส จํากัด 128,400.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1955/2559  
ลว.16/9/59

114 จางดูแลรักษาตนไมและสวนหยอม ประจําสาขาสุภาภิบาล 1 60,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 
51,616.80 บ.

บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 
51,616.80 บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1956/2559  
ลว.16/9/59

115
เชาเคร่ืองพรอมจางบริการเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ 
จํานวน 1 เคร่ือง

6.42 บ./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด 6.42 บ./แผน

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด 6.42 บ./แผน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1957/2559  
ลว.16/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

116
จัดซื้อติดตั้งชุดอุปกรณระบบควบคุมแสงสวาง หองประชุม 301 
อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

199,020.00 199,020.00 ตกลงราคา
บริษัท เอไอเอ็ม มารเก็ตติ้ง จํากัด 
199,020.- บ.

บริษัท เอไอเอ็ม มารเก็ตติ้ง จํากัด 
199,020.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
และความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1958/2559  
ลว.16/9/59

117
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยภูเขียว

2,568 บ./เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด         2,568.- บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด        2,568.- บ./เดือน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1959/2559  
ลว.16/9/59

118
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขายอยภูเขียว

0.37 สต./แผน - ตกลงราคา
  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
0.37 สต./แผน

  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
0.37 สต./แผน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1960/2559  
ลว.16/9/59

119
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา จํานวน 1 เคร่ือง ประจําสาขา
ลพบุรี

1,605.- บ./เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด  1,605.- บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด        1,605.- บ./เดือน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1961/2559  
ลว.16/9/59

120
 จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริโก จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขาลพบุรี

 0.37สต./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
0.37สต./แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
สต./แผน

ผานการคัดเลือกจากสาขา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1962/2559  
ลว.16/9/59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

121
ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 2 ตู และตูเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู ใหกับ
สาขาสมารท

81,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้ฯ  74,706.33 
บาท

บริษัท บางกอกลักกี้ฯ  74,706.33 
บาท

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี 
จพ.(สจท.)1963/2559  
ลว.16/9/59

122 ซื้อหมึกเคร่ือง printer ยี่หอ hp จํานวน 6 ตลับ 44,084.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บัสซิเนส จํากัด 
44,084.- บ.

บริษัท ไทยโอเอ บัสซิเนส จํากัด 
44,084.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1964/2559 ลว.16 ก.ย.59

123 จางพิมพซองจดหมาย สาขาสุพรรณบุรี สาขาระยอง 29,104.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
29,104.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
29,104.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1965/2559 ลว.16 ก.ย.59

124  จางพิมพแฟมบรรจุเอกสาร ghb folder 70,000.00 - ตกลงราคา บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 68,212.50 บ. บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 68,212.50 บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1976/2559 ลว.19 ก.ย.59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

125 เชารถยนตกระบะ จํานวน 1 คัน 396,000.00 396,000.00 พิเศษ
บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอร
ฟอรมานซ จํากัด 378,000.- บ.

บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอร
ฟอรมานซ จํากัด 378,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมจัด
จาง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1977/2559 ลว.19 ก.ย.59

126
จางปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน ชั้น 5 อาคาร 2 ธนาคาอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

349,000.00 349,000.00 สอบราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
 349,000.-บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
349,000.-บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1978/2559 ลว.19 ก.ย.59

127  เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น a4 ประจําสาขาสมารท  2,500.- บ./เดือน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย)
 จํากัด   2,500.- บ./เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 
จํากัด   2,500.- บ./เดือน

ผานการคัดเลือกจากผูใชงาน
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1979/2559 ลว.19 ก.ย.59

128 จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น A4 ) ประจําสาขาสมารท  0.37สต./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
0.37สต./แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.37
สต./แผน

ผานการคัดเลือกจากผูใชงาน
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1980/2559 ลว.19 ก.ย.59

129 จางบริการรักษาความสะอาด ประจําสาขาสมารท 468,000.00 156,086.30 ตกลงราคา
บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน
เนอรัล จํากัด 156,086.30 บ.

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน
เนอรัล จํากัด 156,086.30 บ.

เปนบริษัท่ีมีประสบการณ
และมีคุณสมบัติตรงตาม
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1981/2559 ลว.19 ก.ย.59

130  จางซอมแซมเคร่ืองบริการเงินดวนอัตโนมัติ ของสาขาหาดใหญ 33,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศ
ไทย) จํากัด 32,506.60 บ.

บริษัท คอนโทรล ดาตา (ประเทศไทย)
 จํากัด 32,506.60 บ.

เปนบริษัท่ีมีประสบการณ
และมีคุณสมบัติตรงตาม
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1982/2559 ลว.19 ก.ย.59

131  จางซอมเคร่ืองบันทึกขอมูลยี่หอpioneer 3,611.25 - ตกลงราคา
บริษัท ออดิโอ เอ็นจอเนียร่ิง เซอรวิส 
จํากัด 3,611.25 บ.

บริษัท ออดิโอ เอ็นจอเนียร่ิง เซอรวิส 
จํากัด 3,611.25 บ.

เปนบริษัท่ีมีประสบการณ
และมีคุณสมบัติตรงตาม
ตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1983/2559 ลว.19 ก.ย.59

132
ซื้อเคร่ืองโทรสาร ยี่หอ RICOH รุน SP 211SF จํานวน 1 เคร่ือง 
พรอมผงหมึก จํานวน 1 ตลับ ใชงานท่ีสาขาสมารท

- ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
8,806.10 บ.

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
8,806.10 บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1984/2559 ลว.19 ก.ย.59

15,000.00
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ที่
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วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

133
ซื้อเคร่ืองทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น ชารป รุน SB-29S จํานวน 1 ตูเพ่ือใช
งานท่ีสาขาสมารท

- ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 
4,700.- บ.

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 
4,700.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1985/2559 ลว.19 ก.ย.59

134 จางจัดทําปกแฟมใสใบเกียรติบัตร จํานวน 50 แฟม 5,000.00 - ตกลงราคา รานกาลา ซิลบอกซ  4,750.- บ. รานกาลา ซิลบอกซ  4,750.- บ.
เปนผูมีความชํานาญ และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1986/2559 ลว.19 ก.ย.59

135 ส่ังจางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สาขายอยสันกําแพง 5,125.30 - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 5,125.30
 บ.

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 5,125.30 
บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1987/2559 ลว.19 ก.ย.59

136 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาสันกําแพง 9,095.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
9,095.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1988/2559 ลว.19 ก.ย.59

137 จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขายอยสันกําแพง 22,470.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 22,470.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 22,470.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1989/2559 ลว.19 ก.ย.59

138
จางขนยายพรอมติดตั้งเคร่ือง ATM เคร่ือง CDM และเคร่ืองปรับ
สมุดคูฝากอัตโนมัติ (Passbook Update)ณ สาขาตนแบบ ธอส.
บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ธอส

30,655.00 - ตกลงราคา
หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 30,655.-
 บ.

หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 30,655.-
 บ.

เปนผูมีความชํานาญและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1990/2559 ลว.19 ก.ย.59

139
เชาบริการเตนท โตะ เกาอี้ สําหรับการจัดงานครบรอบดําเนินงาน
 63 ป ธอส

- ตกลงราคา
บริษัท โอ.เค.คูลท สเปเชียล จํากัด 
87,526.- บ.

บริษัท โอ.เค.คูลท สเปเชียล จํากัด 
87,526.- บ.

เปนผูใหบริการและมีความ
ชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1991/2559 ลว.19 ก.ย.59

140 จัดซื้อพรม สําหรับการจัดงานครบรอบดําเนินงาน 63 ป ธอส - ตกลงราคา
บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล 
ไทยแลนด จํากัด 9,498.70 บ.

บริษัท คารเปท อินเตอรแนชั่นแนล 
ไทยแลนด จํากัด 9,498.70 บ.

เปนผูผลิตและผูแทน
จําหนายโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1992/2559 ลว.19 ก.ย.59

15,000.00

237,200.00
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หรือจาง
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

141 ซื้อกระดาษความรอนสําหรับเคร่ืองคิว QMS 89,880.00 - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 89,880.- บ.

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 89,880.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1998/2559 ลว.20 ก.ย.59

142
ซื้อจักรยานยนต ขนาด125ซีซี ยี่หอ HONDA รุน WAVE125I ดิส
เบรกหนา สตารทมือ-ลอซีลวด จํานวน 1 คันใหกับสาขาสมารท

60,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด 
เซอรวิส จํากัด  55,000.- บ.

บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด เซอรวิส
 จํากัด  55,000.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
1999/2559 ลว.20 ก.ย.59

143
เคร่ืองมัดธนบัตร ยี่หอ YULIM รุน YL-203S จํานวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือใชงานท่ีสาขาสมารท

- ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
38,000.- บ.

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
38,000.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2000/2559 ลว.20 ก.ย.59

144
ซื้อกลองถายรูปดิจิตอล Canon EOS-M10 w 15-45 แถม
กระเปา+SD Card 8 GB จํานวน 1 ตัว เพ่ือใชงานท่ีสาขาสมารท

- ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 
19,260.- บ.

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 
19,260.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2001/2559 ลว.20 ก.ย.59

145
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานนิตยสาร Bangkok  
Wealth

160,500.00 160,500.00 ตกลงราคา
บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช 
จํากัด 160,500.- บ.

บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช 
จํากัด 160,500.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2002/2559 ลว.20 ก.ย.59

146  จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานและครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาชุมพร 40,100.00 - ตกลงราคา ราน เอ็น.วี.สเตชั่น 40,100.- บ. ราน เอ็น.วี.สเตชั่น 40,100.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2003/2559 ลว.20 ก.ย.59

147
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ส่ือออนไลนบนเว็บ 
ACE100NEWS.com

256,800.00 256,800.00 พิเศษ
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 
256,800.- บ.

บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 
256,800.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2004/2559 ลว.20 ก.ย.59

148
จางพิมพสติ๊กเกอรติดรถโมบาย พรอมร้ือถอนงานเดิม      (ฝาย 
สป.1)

16,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 15,706.53 บ.

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 15,706.53 บ.

เปนผูมีประสบการณงาน
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2005/2559 ลว.20 ก.ย.59

65,000.00
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วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

149  จางพิมพนามบัตร 12,870.00 - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พร้ินต (2000) 12,870.-
 บ.

รานฟงเกอร พร้ินต (2000) 12,870.- 
บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2006/2559 ลว.20 ก.ย.59

150
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สาขาถนนนิมมานเหมินทร สาขา
เพชรบุรี

7,175.42 - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 7,175.42
 บ.

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 7,175.42 
บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2007/2559 ลว.20 ก.ย.59

151 จางทําตรายางประเภทตางๆ 8,629.55 - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 8,629.55 บ. รานเรืองศิลปตรายาง 8,629.55 บ.
เปนผูผลิตและจัดจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2008/2559 ลว.20 ก.ย.59

152
จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ SEETECH รุน ST-150 
Series จํานวน 4 เคร่ืองและเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 
LAUREL รุน PV-30 จํานวน 1 เคร่ือง

280,000.00 260,760.00 พิเศษ
บริษัทไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
260,760.- บ.

บริษัทไทยพิมพสัมผัส จํากัด 
260,760.- บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2009/2559 ลว.20 ก.ย.59

153
จัดซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับสาขาสมารท (Smart 
Branch)

300,000.00 258,244.50 พิเศษ
บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 236,844.50 บ.

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 236,844.50 บ.

เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2010/2559 ลว.20 ก.ย.59

154  ส่ังจางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขาอุดรธานี 37,450.00 - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 37,450.- บ.

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง 
จํากัด 37,450.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2011/2559 ลว.20 ก.ย.59

155
จางดําเนินการจัดอาหารชุด และเคร่ืองดื่ม (โตะจีน) งานเล้ียง
ขอบคุณผูบริหารและพนักงานท่ีครบเกษียณอายุป2559 ธอส.

547,200.00 308,400.00 พิเศษ
บริษัท ภัตตาคารแกรนด เชียงการีลา
 จํากัด 308,400.- บ.

บริษัท ภัตตาคารแกรนด เชียงการีลา 
จํากัด 308,400.- บ.

เปนผูมีประสบการณ และมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2012/2559 ลว.20 ก.ย.59

156
จางบริการจัดหาพ้ืนท่ีงานมหกรรมบานและคอนโด คร้ังท่ี 35 
(โซน NPA)

181,900.00 พิเศษ
สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
181,900.- บ.

สมาคมอสังหาริมทรัพยไทย 
181,900.- บ.

เปนผูจัดงานมหกรรมฯ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2013/2559 ลว.20 ก.ย.59

364,870.00
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

157
จางบริการจัดหาพ้ืนท่ีงานมหกรรมบานและคอนโด คร้ังท่ี 35 
(โซน NPA)

182,970.00 พิเศษ
นายกสมาคมธุรกิจบานจัดสรร 
182,970.- บ.

นายกสมาคมธุรกิจบานจัดสรร 
182,970.- บ.

เปนผูจัดงานมหกรรมฯ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2014/2559 ลว.20 ก.ย.59

158
จางเปนผูออกแบบจัดพิมพ พรอมจัดสงปฏิทินธนาคารอาคาร
สงเคราะห ประจําป 2559

10,000,000.00 10,000,000.00 พิเศษ
บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 
9,965,980.- บ.

บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 
9,965,980.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณ
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2015/2559 ลว.20 ก.ย.59

159 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ รูปแบบสารคดี 1 นาที 1,600,000.00 1,540,800.00 พิเศษ
บริษัท จันทร 29 จํากัด 1,540,800.-
 บ.

บริษัท จันทร 29 จํากัด 1,540,800.- 
บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2018/2559 ลว.21 ก.ย.59

160  จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานรายการ คนพิชิตบาน 2,100,000.00 2,000,000.00 พิเศษ
บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท คอรื
ปอเรชั่น จํากัด      2,000,000 บ.

บริษัท เอ็มบีเอ บรอดคาสท คอรื
ปอเรชั่น จํากัด     2,000,000 บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2019/2559 ลว.21 ก.ย.59

161
จางสํารวจโครงการท่ีอยูอาศัยในจังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป
2559 โซน 1 ภาคเหนือ-ภาคกลาง

1,700,000.00 พิเศษ
บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด 1,680,000.-บ.

บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด 1,680,000.-บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2020/2559 ลว.21 ก.ย.59

162
จางสํารวจโครงการท่ีอยุอาศัยในจังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป
2559 โซน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,100,000.00 พิเศษ
บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด 1,080,000.-บ.

บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด 1,080,000.-บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2021/2559 ลว.21 ก.ย.59

163
จางสํารวจโครงการท่ีอยูอาศัยในจังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป
2559 โซน 3 ภาคตะวันออก

1,800,000.00 พิเศษ
บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด1,680,000.- บ.

บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด1,680,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2022/2559 ลว.21 ก.ย.59

364,870.00

6,250,000.00
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

164
จางสํารวจโครงการท่ีอยุอาศัยในจังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป
2559 โซน 4 ภาคใต

1,650,000.00 พิเศษ
บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด  1,610,000.- บ.

บริษัท ซ.ีไอ.ที.พรอพเพอรตี้ คอนซัล
แทนส จํากัด  1,610,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2023/2559 ลว.21 ก.ย.59

165 ซื้อหมวกแกปพรอมปกโลโกชมรมจักรยาน ธอส. จํานวน 30 ใบ 6,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท โปโลเมคเกอร จํากัด 5,400.-
 บ.

บริษัท โปโลเมคเกอร จํากัด 5,400.- บ. มีคุณสมบัติตรงตามตองการ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2024/2559 ลว.21 ก.ย.59

166
 จางตรวจวัดสภาพแวดลอม บริเวณฝายสอบทานสินเชื่อ ชั้น 20
 อาคาร 2 ธอส

8,089.20 - ตกลงราคา
บริษัท ว.ีซี.เทคโนโลยี จํากัด  
8,089.20 บ.

บริษัท ว.ีซี.เทคโนโลยี จํากัด  
8,089.20 บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2025/2559 ลว.21 ก.ย.59

167 จางซอมแซมถนนทางเขาและปรับระดับพ้ืนท่ีหนาสาขา 183,836.70 183,836.70 ตกลงราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
 183,836.70 บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
 183,836.70 บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2026/2559 ลว.21 ก.ย.59

168 จางเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมเปดตัวเคร่ืองแบบพนักงานใหม 700,000.00 665,475.00 พิเศษ
บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทรเมนท 
จํากัด  665,475.- บ.

บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทรเมนท 
จํากัด  665,475.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2026.1/2559 ลว.21 
ก.ย.59

169
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานหนังสือ แปร เปล่ียน 
แปร

42,800.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอ็น ซี อาร แอสโซสิเอท จํากัด
  42,800.- บ.

บริษัท เอ็น ซี อาร แอสโซสิเอท จํากัด 
 42,800.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2027/2559 ลว.22 ก.ย.59

170
 จัดซื้อกระเบ้ืองยาง พรอมติดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาลําปาง

77,254.00 - ตกลงราคา
บริษัท คาซา รอคคา จํากัด 77,254.-
 บ.

บริษัท คาซา รอคคา จํากัด 77,254.-
 บ.

เปนผูมีควมชํานาญดานงาน
กอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2028/2559 ลว.22 ก.ย.59
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

171
เชาเคร่ืองพรอมจางบริการเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ 
รุน Docu Center-IV 4470 จํานวน 1 เคร่ือง

6.42 บ./แผน - ตกลงราคา
บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด 6.42 บ./แผน

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด 6.42 บ./แผน

ผานการพิจารณาคัดเลือก
จากผูใชงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2029/2559 ลว.22 ก.ย.59

172
จางจัดทําปาย Back drop พิธีรับเคร่ืองราชฯ และพิธีรับของท่ี
ระลึกครบรอบธนาคาร 63 ป

42,051.00 - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 42,051.- บ.

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด 42,051.- บ.

เปนผูมีความชํานาญ
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2030/2559 ลว.22 ก.ย.59

173 ซื้อรถเข็นเอกสาร จํานวน 3 คัน เพ่ือใชงานท่ีฝายพิธีการสินเชื่อ 9,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 8,806.10 
บ.

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 8,806.10 บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2031/2559 ลว.22 ก.ย.59

174
จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 10 ตัว เพ่ือใชงานในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานสาขา สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาค

204,000.00 182,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด     154,026.50 บ.

บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด    154,026.50 บ.

เปนผูผลิตและจัดจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2032/2559 ลว.22 ก.ย.59

175  จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธธนาคารฯ 42,000.00 - ตกลงราคา บริษัท ยูชูส จํากัด       41,548.10 บ. บริษัท ยูชูส จํากัด       41,548.10 บ.
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2033/2559 ลว.22 ก.ย.59

176
จางจัดซุมดอกไมพิธีเปดศูนยปฏิบัติการสินเชื่อนครหลวง 
(Premier Service Center PSC)

20,000.00 - ตกลงราคา
คุณณรงศักดิ์ วงษละมาย 20,000.- 
บ.

คุณณรงศักดิ์ วงษละมาย 20,000.- บ.
เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2035/2559 ลว. 
22/9/2559

177 จางเปนท่ีปรึกษาดานการปองกันการฟอกเงิน 600,000.00 600,000.00 พิเศษ คุณโสมสิริ สียางนอก 600,000.- บ. คุณโสมสิริ สียางนอก 600,000.- บ.
เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2037/2559 ลว. 
22/9/2559

178
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน พรอมติดตั้งหองประชุม 
ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส

2,570,000.00 2,570,000.00 พิเศษ
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 
2,480,000.- บ.

บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 
2,480,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2038/2559 ลว. 
22/9/2559



25

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

179 ขอเชาพ้ืนท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทําการของสาขายอยเมกาบางนา 16,085,628.00 16,085,628.00 พิเศษ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด 
2,512,098.- บ.

บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จํากัด 
2,512,098.- บ.

เปนผูบริหารพ้ืนท่ีเชา
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2039/2559 ลว. 
22/9/2559

180
 จางเหมาดําเนินการดูแลรักษาตนไมและสวนหยอม ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

1,824,000.00 1,450,920.00 พิเศษ
บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 
1,450,920.- บ.

บริษัท สเตท เซอรวิส จํากัด 
1,450,920.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2040/2559 ลว. 
22/9/2559

181
จางจัดกิจกรรมการแสดงในงานเล้ียงขอบคุณผูบริหาร และ
พนักงานท่ีครบเกษียณอายุ ป 2559

460,000.00 460,000.00 พิเศษ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 
(มหาชน) 451,650.- บ.

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 
(มหาชน) 451,650.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2041/2559 ลว. 
22/9/2559

182 จางทําของสมาคุณ(ตุกตาหมีขนาด 12 น้ิว) 100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เทรนดี้ ดอลล แอนด ทอยส 
จํากัด 100,000.- บ.

บริษัท เทรนดี้ ดอลล แอนด ทอยส 
จํากัด 100,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและ
เปนผูผลิตโดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2042/2559 ลว. 
22/9/2559

183
 จางงานเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาสุขาภิบาล 3

300,000.00 197,000.00 ตกลงราคา
บริษท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 
197,000.- บ.

บริษท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 
197,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2043/2559 ลว. 
22/9/2559

184  จางออกแบบงานปรับปรุงพ้ืนท่ีทํางาน ชั้น 4 อาคาร 2 ธนาคารฯ 200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เจดีย อารคิเทคเจอร แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด  200,000.- บ.

บริษัท เจดีย อารคิเทคเจอร แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด  200,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2044/2559 ลว. 
22/9/2559

185
จางออกแบบงานปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาอางทอง(แหงใหม)

109,000.00 109,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด 109,000.- บ.

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค แอนด 
คอนซัลแตนท จํากัด 109,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2045/2559 ลว. 
22/9/2559

186
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานส่ือโทรทัศน และส่ือ
ออนไลน บนเว็บไซน

2,050,000.00 2,006,250.00 พิเศษ
บริษัท อินไซต สเตชั่น เน็ตเวิรค 
จํากัด  2,006,250.- บ.

บริษัท อินไซต สเตชั่น เน็ตเวิรค จํากัด
  2,006,250.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2046/2559 ลว. 
22/9/2559
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

187 จางเปนผูออกแบบชุดเคร่ืองแบบพนักงานธนาคาร 1,000,000.00 830,000.00 พิเศษ
บริษัท พาวเวอร นาว จํากัด 
500,000.- บ.

บริษัท พาวเวอร นาว จํากัด 
500,000.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ พรอมท้ังผาน
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2047/2559 ลว. 
22/9/2559

188
จางซอมแซมระบบกันซึมหลังคาดาดฟาและผนังอาคาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายอยชุมแพ

181,044.00 181,044.00 ตกลงราคา
บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 
จํากัด 179,000 บ.

บริษัท เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 
จํากัด 179,000 บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2048/2559 ลว. 
23/9/2559

189
จัดซื้อตูเอกสาร 2 บานเปด จํานวน 3 ตู เพ่ือใชงานสาขาถนน
นิมมานเหมินทร

10,800.00 - ตกลงราคา บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 10,800.- บ. บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 10,800.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2049/2559 ลว. 
23/9/2559

190
จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานครุภัณฑ เพ่ือใชงานสาขาถนนนิมมาน
เหมินทร

25,590.00 - ตกลงราคา บริษัท เดนชัยเทค จํากัด  25,590.- บ. บริษัท เดนชัยเทค จํากัด  25,590.- บ.
เปนผูแทนจําหนายและมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2050/2559 ลว. 
23/9/2559

191
จางปรับปรุงสีเคร่ือง ATM ณ ท่ีทําการสาขาธนาคารฯ จํานวน 5 
แหง

70,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิสแอนดซัพพลาย 
จํากัด 66,875.- บ.

บริษัท พรอมเซอรวิสแอนดซัพพลาย 
จํากัด 66,875.- บ.

เปนผูมีประสบการณและมี
ความชํานาญ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2051/2559 ลว. 
23/9/2559

192 จางจัดทํากลองกระดาษสําหรับใสอาหารวาง (Snack Box) 90,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท แอสโทร โพรแพค จํากัด 
85,600.- บ.

บริษัท แอสโทร โพรแพค จํากัด 
85,600.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2052/2559 ลว. 
23/9/2559

193  จางเปนผูดําเนินการจัดพิธีเปดสาขาGH Bank Smart Branch 62,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ทเวนตี้ไฟว โนเวมเบอร จํากัด 
  60,990.- บ.

บริษัท ทเวนตี้ไฟว โนเวมเบอร จํากัด  
 60,990.- บ.

เปนผูมีประสบการณ และมี
คุณสมบัติตามตอง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2053/2559 ลว. 
23/9/2559

194
จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร ยี่หอ RICOH Aficio รุน SP 204FN เพ่ือใช
งานสาขาถนนโรจนะ

9,290.00 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
9,290.- บ.

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
9,290.- บ.

เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2054/2559 ลว.
23/9/2559
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

195  ส่ังจางพิมพซองหนาตางขาว สาขาบอวิน 16,050.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
16,050.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
16,050.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2055/2559 ลว.
23/9/2559

196
จางพิมพ Inkjet ธงญ่ีปุน (เฉพาะภาพพิมพ) โครงการอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูพิเศษ

7,000.00 - ตกลงราคา คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  6,687.50 บ. คุณจุไรรัตน โชติกโกวิท  6,687.50 บ.
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2056/2559 ลว.
23/9/2559

197
ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขแบบไมมีกระดาษ ขนาด 14 หลักยี่หอ 
CASIO รุน DJ-240D PLUS จํานวน 5 เคร่ืองใหกับฝาย
ประเมินผลองคกร

3,000.00 - ตกลงราคา บริษัท นามทอง จํากัด      2,900.- บ. บริษัท นามทอง จํากัด      2,900.- บ.
เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2057/2559 ลว.
23/9/2559

198 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขากําแพงเพชร 9,095.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
9,095.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
9,095.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2058/2559 ลว.
23/9/2559

199  จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาถนนนิมมานเหมินทร 16,050.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2059/2559 ลว.
23/9/2559

200
จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธ พรอมบริการเชาพ้ืนท่ีจัดงาน
มหกรรมบานธนาคาร 59

213,910.00 213,910.00 พิเศษ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 
213,910.- บ.

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) 
213,910.- บ.

เปนบริษัทท่ีไดรับมอบหมาย
จากผูจัดงาน

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2060/2559 ลว.
23/9/2559

201
เชาพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ือง ATM บริเวณดานหนาอาคารรานคา
สหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

217,800.00 108,900.00 กรณีพิเศษ
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร 108,900.-
 บ.

มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร 108,900.-
 บ.

เปนการเชาจากสวนราชการ
 หนวยงานภาครัฐ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2062/2559 ลว.
23/9/2559

202
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานหนังสือองคกรคณะ
บริหารสงฆ

321,000.00 321,000.00 พิเศษ
บริษัท อปท.นิวส จํากัด  321,000.- 
บ.

บริษัท อปท.นิวส จํากัด  321,000.- บ.
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2063/2559 ลว.
23/9/2559
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หรือจาง
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 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

203 จัดซื้อตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น จํานวน 1 ตู เพ่ือใชงานสาขายะลา 6,000.00 - ตกลงราคา
หจก.โกวิทพาณิชย (1995) 5,270.- 
บ.

หจก.โกวิทพาณิชย (1995) 5,270.- บ.
เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2064/2559 ลว.
26/9/2559

204  จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร จํานวน 1 เคร่ือง เพ่ือใชงานสาขายะลา 22,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท พิมาน อินโฟ เซอรวิส จํากัด 
7,990.- บ.

บริษัท พิมาน อินโฟ เซอรวิส จํากัด 
7,990.- บ.

เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2065/2559 ลว.
26/9/2559

205 จางทําพวงกุญแจไฟฉาย 128,000.00 127,330.00 ตกลงราคา
บริษัท อินดี้ ครีเอชั่น จํากัด  
127,330.- บ.

บริษัท อินดี้ ครีเอชั่น จํากัด  
127,330.- บ.

เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2066/2559 ลว.
26/9/2559

206
จางงานปรับปรุงพ้ืนท่ี BACK OFFICE บริเวณโถงสินเชื่อ ชั้น 2 
อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

360,000.00 360,000.00 พิเศษ
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 325,000.- 
บ.

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 325,000.- บ.
เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2067/2559 ลว.
26/9/2559

207
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานภาพยนต โปเกมอน 
เดอะมูฟวี่

2,000,000.00 2,000,000.00 พิเศษ
บริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด 2,000,000.-
 บ.

บริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด 2,000,000.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2068/2559 ลว.
26/9/2559

208
จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
เมกา บางนา

4,050,000.00 3,996,000.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยอเนียร่ิง จํากัด 
3,940,000.- บ.

บริษัท บูรณรัตนเอนยอเนียร่ิง จํากัด 
3,940,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2069/2559 ลว.
26/9/2559

209 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาอุบลราชธานี 24,075.00 - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
24,075.- บ.

บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด  
24,075.- บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2071/2559 ลว.
28/9/2559

210
จัดซื้อเคร่ืองเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขา
ระยอง

10,000.00 - ตกลงราคา ราน ศิริลิน อิเลคทรอนิคส  8,025.- บ. ราน ศิริลิน อิเลคทรอนิคส  8,025.- บ.
เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2072/2559 ลว.
28/9/2559
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หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

211
จัดซื้อโทรทัศน ยี่หอ Panasonic รุน  TH-42AS700T จํานวน 1 
เคร่ืองเพ่ือใชงานสาขากาฬสินธุ

29,900.00 - ตกลงราคา หจก.ขอนแกน ไทยแลนด 26,990.- บ. หจก.ขอนแกน ไทยแลนด 26,990.- บ.
เปนผูแทนจําหนาย และมี
คุณสมบัติตรงตามตองการ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2073/2559 ลว.
28/9/2559

212  จางพิมพนามบัตร 11,700.00 - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พร้ินต (2000) 11,700.-
 บ.

รานฟงเกอร พร้ินต (2000) 11,700.- 
บ.

เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2074/2559 ลว.
28/9/2559

213
 จางเปล่ียนแคลมปรัดสาย จํานวน 8 อัน และเปล่ียนยาง     โอริง
 (ลูกยางกันซึม) จํานวน 5 ชุด ประจําธนาคารฯสํานักงานใหญ

22,577.00 - ตกลงราคา
หจก. เอ.บี.ซี.สันติไฟร สํานักงาน
ใหญ 22,577.- บ.

หจก. เอ.บี.ซี.สันติไฟร สํานักงานใหญ
 22,577.- บ.

เปนผูมีความชํานาญ และมี
ประสบการณ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2075/2559 ลว.28 ก.ย.59

214
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ผานส่ือในโครงการ Better
 Trade 2016

50,000.00 - ตกลงราคา
บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด  
50,000.- บ.

บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด  
50,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2110/2559 ลว.28 ก.ย.59

215
 จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน แหลมฉบัง

7,372,750.00 5,000,000.00 ประกวดราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
 3,930,000.-บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
3,930,000.-บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2111/2559 ลว.29 ก.ย.59

216
 ส่ังจางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาปลวกแดง

8,816,500.00 6,090,000.00 ประกวดราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
 4,730,000.- บ.

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
 4,730,000.- บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2112/2559 ลว.29 ก.ย.59

217
จัดซื้อพรอมติดตั้ง ชุดอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
(VSD) ปมนํ้าระบายความรอน (CDP)ของระบบปรับอากาศ 
อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

902,000.00 902,000.00 สอบราคา
บริษัท เคแอลที คอรปอเรชั่น จํากัด 
710,000.- บ.

บริษัท เคแอลที คอรปอเรชั่น จํากัด 
710,000.- บ.

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2113/2559 ลว.29 ก.ย.59
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หรือจาง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2559

สวนจัดหาท่ัวไป 
วันท่ี 1 กันยายน - 30 กันยายน 2559

218
 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาฟวเจอร พารค รังสิต

3,040,000.00 2,900,000.00 พิเศษ
หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส  
2,850,000.- บ.

หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส  
2,850,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2114/2559 ลว.29 ก.ย.59

219 จางจัดทํากระเปาใสเหรียญขนาดเล็ก 1,000,000.00 1,000,000.00 พิเศษ
บริษัท สยามยูนิค โปรดักส จํากัด  
1,000,000.- บ.

บริษัท สยามยูนิค โปรดักส จํากัด  
1,000,000.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2115/2559 ลว.29 ก.ย.59

220
จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ สาขาเพียวเพลส 
รามคําแหง 110

4,700,000.00 971,000.00 พิเศษ
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด  
950,000.- บ.

บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด  
950,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2116/2559 ลว.29 ก.ย.59

221  จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ วิทยุครอบครัวขาว FM 106 320,000.00 312,975.00 พิเศษ
บริษัท นาคีตรา19 จํากัด  312,975.-
 บ.

บริษัท นาคีตรา19 จํากัด  312,975.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2117/2559 ลว.29 ก.ย.59

222
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ สถานีโทรทัศน Nation TV
 และ Now TV

1,000,000.00 1,000,000.00 พิเศษ
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
1,000,000.- บ.

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
1,000,000.- บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2118/2559 ลว.29 ก.ย.59

223
จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
วงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร

720,000.00 482,000.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยอเนียร่ิง จํากัด 
435,000.- บ.

บริษัท บูรณรัตนเอนยอเนียร่ิง จํากัด 
435,000.- บ.

เปนผูมีความชํานาญดาน
งานกอสรางและปรับปรุง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2119/2559 ลว.29 ก.ย.59

224
 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ วิทยุกรมประชาสัมพันธ 
147 สถานี

398,040.00 398,040.00 พิเศษ
บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด  
398,040.- บ.

บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด  398,040.-
 บ.

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2120/2559 ลว.29 ก.ย.59

225 ส่ังซื้อกระดาษถายเอกสารขนาด A3  80 แกรม 10,165.00 10,165.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น
เนอร่ี จํากัด  10,165.- บ.

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น
เนอร่ี จํากัด  10,165.- บ.

เปนผูผลิตและจําหนาย
โดยตรง

ใบส่ังซื้อเลขท่ี จพ.(สจท.)
2121/2559 ลว.29 ก.ย.59


