
1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1

ซื้อแผนหญาเทียมพรอมติดตั้ง

บริเวณบอปลาขางอาคาร 1 

ธนาคารฯ สนญ.

19,795.00  - ตกลงราคา
บ.รอยัลไทย อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด 19,795.00

บ.รอยัลไทย อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด 

19,795.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0304/2559 

ลว.01/03/59

2

ซื้อ DRUM เครื่องโทรสารยี่หอ 

Brother รุน MFC-7450 จํานวน  1

  ตลับ เพื่อใชงานที่สวนบัญชีและ

ขอมูล ฝายกฎหมาย

3,103.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 

3,103.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 3,103.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0305/2559 

ลว.01/03/59

3

จางทําปายกลองไฟ แสดงเวลา

เปด ปดทําการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขายอยศูนยราชการ

เฉลิมพระเกียรติ

         26,000.00  - ตกลงราคา
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 26,000.00

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 26,000.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานทํา

ปายกลองไฟ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0306/2559 

ลว.01/03/59

4

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ สาขายอยแมฮองสอน 

ผานคลื่นวิทยุ FM.99.50 MHz. 

เปนระยะเวลา 12 เดือน

         83,203.20  - ตกลงราคา
บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 83,203.20

บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 83,203.20

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0307/2559 

ลว.01/03/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559



2

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

5

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ 

AMANO รุน EX-3500N จํานวน 1

 เครื่องใหกับสาขายอยเซ็นทรัล

พลาซา ระยอง

         16,264.00  - ตกลงราคา

บริษัท I-Time 

SUPPLY&SERVICE  

16,264.00

บริษัท I-Time 

SUPPLY&SERVICE  

16,264.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0308/2559 

ลว.01/03/59

6
จางพิมพ GHB e-knowledge ป 

2559 จํานวน 2,400 เลม
       200,000.00 154,080.000 ตกลงราคา

บริษัท แปลน โมทิฟ จํากัด 

151,512.00

บริษัท แปลน โมทิฟ 

จํากัด 151,512.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0309/2559 

ลว.01/03/59

7

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

จอภาพและกระดาษ จํานวน 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240TM

 จํานวน 6 เครื่อง เครื่องคํานวณ

เลข 14 หลัก ยี่หอ SHARP รุน 

EL-421M (ไมมีกระดาษ) จํานวน

 3 เครื่อง รวม 9 เครื่อง เพื่อใช

งานที่ฝายบัญชี

         16,344.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

16,344.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

16,344.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0310/2559 

ลว.02/03/59



3

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

8

ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับ

 2 ขาง มีคอกลอม HB-213N 

จํานวน 1 คัน เพื่อใชงานฝายบัญชี

           5,992.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 

5,992.00

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด

 5,992.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0311/2559 

ลว.02/03/59

9
ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก รุน 

DA-102 จํานวน 1 ตู
           2,614.22  - ตกลงราคา

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 2,614.22

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 2,614.22

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0312/2559 

ลว.02/03/59

10
จางพิมพแฟมออน 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

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0313/2559 

ลว.03/03/59

11

จางจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

รัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห จํานวน 20 โตะ

         93,670.00  - ตกลงราคา

บริษัท พี พาวิลเลี่ยน จํากัด 

(สวนอาหารนาทอง) 

93,670.00

บริษัท พี พาวิลเลี่ยน 

จํากัด (สวนอาหารนา

ทอง) 93,670.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0314/2559 

ลว.03/03/59



4

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

12

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง Sony รุน 

UX560 8GB จํานวน 2 เครื่อง

และEXTERNAL Hard disk 2 TB

 WD ขนาด 2.5 จํานวน 1 เครื่อง

ใหฝายบัญชี

         12,699.50  - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

12,699.50

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 

จํากัด 12,699.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0316/2559 

ลว.03/03/59

13

จางปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน

ชั่วคราว สวนตอขยายของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ชั้น 2 อาคาร 2 สํานักงานใหญ

         25,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง

 จํากัด 25,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 25,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0317/2559 

ลว.03/03/59

14

ซื้อกระดาษเอกสาร  A4/ 80       

แกรม ยี่หอ Double A จํานวน 

2,000 รีม

       177,620.00         177,620.00 ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

177,620.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร 

แอนด สเตชั่นเนอรี่ จํากัด

 177,620.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0324/2559 

ลว.04/03/59

15

ซื้อเฟอรนิเจอรชุดรับแขก พรอม

ติดตั้ง หองทํางานผูบริหาร (หอง 

615) ชั้น 6 อาคาร 2

         36,382.14  - ตกลงราคา
บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล

 จํากัด 36,382.14

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่ง

มอลล จํากัด 36,382.14

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0325/2559 

ลว.04/03/59



5

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

16

ซื้อมานปรับแสง พรอมติดตั้งหอง

ทํางานผูบริหาร (หอง 615) ชั้น 6 

อาคาร 2

         10,000.00  - ตกลงราคา
หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54 

10,000.00

หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54

 10,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0326/2559 

ลว.04/03/59

17

จางจัดทําทางลาดบริเวณสะพาน

เชื่อมระหวางอาคารธนาคาร

อาคารสงเคราะหสํานักงานใหญ

         75,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง

 จํากัด 75,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 75,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานงาน

กอสราง/ปรับปรุง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0327/2559 

ลว.04/03/59

18

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขาบานฉาง2.สาขายอย

อุตสาหกรรม สหพัฒน แหลมฉบัง

 3.สาขายอยปลวกแดง 4.สาขา

หนองคาย

         52,237.40  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

52,237.40

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 52,237.40

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0328/2559 

ลว.04/03/59

19

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ 

ROTO รุน S600 SC-1 จํานวน 1 

เครื่อง

         40,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 40,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 40,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0329/2559 

ลว.04/03/59



6

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

20

จางพิมพแบบฟอรม

ใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู (ตัด

แผน) จํานวน 3,000 หอ

       134,820.00         134,820.00 ตกลงราคา

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

134,820.00

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด 

134,820.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0330/2559 

ลว.04/03/59

21

จางพิมพบัตรอนุญาตผานเขา-

ออก ธนาคาร ฯ สํานักงานใหญ 

จํานวน 2,650 เลม

         39,697.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

39,697.00

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 39,697.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0331/2559 

ลว.04/03/59

22
จางอัพเกรดซอฟทแวรธนบัตรรุน

ใหม ชนิด 1000 บาท
           9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท ครีเอตุส คอรโปเรชั่น

 จํากัด 9,095.00

บริษัท ครีเอตุส คอร

โปเรชั่น จํากัด 9,095.00
เปนบริษัทที่มีความชํานา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0332/2559 

ลว.07/03/59

23

ซื้อเครื่องพิมพใบแจงเงินเดือน 

Printronix  Model  "P8200"  HD

 Line printer (Cabinet) จํานวน 1

 เครื่อง

       500,000.00 440,000.000 พิเศษ
Computer Peripheral and 

Supplies Ltd. 331,700.00

Computer Peripheral 

and Supplies Ltd. 

331,700.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0333/2559 

ลว.07/03/59



7

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

24

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงทั่วไป สาขาสุขาภิบาล 3 

เปนระยะเวลา 1 ป

           7,490.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทอป เพสท 

คอนโทรล จํากัด 7,490.00

บริษัท ทอป เพสท 

คอนโทรล จํากัด 7,490.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0334/2559 

ลว.07/03/59

25

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบแจงหนี้ 

2.แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี รวม 2 รายการ

         19,367.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

19,367.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 19,367.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0335/2559 

ลว.07/03/59

26
จางพิมพนามบัตรธนาคาร จํานวน

 2,600 ใบ
10,140.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

10,140.00

รานฟงเกอร พริ้นต(2000)

 10,140.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0336/2559 

ลว.07/03/59

27
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 106 อัน
           9,394.60  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง 

9,394.60

รานเรืองศิลปตรายาง 

9,394.60

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0337/2559 

ลว.07/03/59



8

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

28
จางพิมพนามบัตรธนาคาร จํานวน

 2,100 ใบ
           8,190.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต (2000) 

8,190.00

รานฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 8,190.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0338/2559 

ลว.07/03/59

29

จางพิมพโปสเตอร และ ใบปลิว

ประชาสัมพันธ เงินฝากออม

ทรัพยแบบขั้นบันได (Step  Up)

         54,842.85  - ตกลงราคา รานปรวาณิช 54,842.85 รานปรวาณิช 54,842.85

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0339/2559 

ลว.07/03/59

30
 จางปรับปรุงพื้นที่ดานหลังที่ทํา

การ ธนาคารฯ สาขาศรีสะเกษ
       150,000.00         150,000.00 ตกลงราคา

คุณอุดม สุวรรณพันธ 

149,878.00

คุณอุดม สุวรรณพันธ 

149,878.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0340/2559 

ลว.07/03/59

31
 จางทําขาวออนไลน ใหกับ

ธนาคารฯ เปนระยะเวลา 1 ป
       282,480.00         282,480.00 พิเศษ

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 

282,480.00

บริษัท อินโฟเควสท 

จํากัด 282,480.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0341/2559 

ลว.07/03/59



9

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

32
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือให

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล
         72,760.00  - ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

72,760.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

72,760.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0342/2559 

ลว.07/03/59

33
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายสาขา

ภาคใตและตะวันตก (สีน้ําตาล)
       114,490.00         114,490.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0343/2559 

ลว.07/03/59

34

จางผลิตงานพิมพสําหรับ Roll Up

 โครงการเงินฝากออมทรัพยแบบ

ขั้นบันได (Step Up)

           1,273.30  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 1,273.30

บริษัท เจ ดับบลิว คอม

มิวนิเคชั่น จํากัด 

1,273.30

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0344/2559 

ลว.08/03/59

35
ซื้อวิทยุสื่อสาร ยี่หอ ALINCO รุน

 DJ-V245 จํานวน 2 เครื่อง
         10,999.60  - ตกลงราคา

บริษัท กวางอิเล็กทรอนิกส 

จํากัด 10,999.60

บริษัท กวาง

อิเล็กทรอนิกส จํากัด 

10,999.60

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0345/2559 

ลว.08/03/59



10

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

36

จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธ

งานมหกรรมบานธนาคาร 59 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 5 ผืน

           3,103.00  - ตกลงราคา
บ.โซดิแอด เอดี จํากัด 

3,103.00

บ.โซดิแอด เอดี จํากัด 

3,103.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0346/2559 

ลว.08/03/59

37

ซื้อโทรทัศนสี Samsung LED TV 

32'' Model UA32J5500 จํานวน 

1 เครื่อง

         12,626.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 12,626.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 12,626.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0347/2559 

ลว.09/03/59

38

จางโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายบานมือสองครั้งที่ 

1/2559 ผานหนังสือพิมพไทยรัฐ

       400,000.00 192,426.660 ตกลงราคา
หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 

192,600.00

หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 

192,600.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0348/2559 

ลว.09/03/59

39

ซื้อเบี้ยประกันภัยตาง ๆ ประจําป 

2559 จํานวน 7 กรมธรรม 

ระยะเวลา 1 ป (31 ธ.ค. 58 - 31 

ธ.ค. 59)

    9,500,000.00 9,500,000.000 พิเศษ
บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 9,057,062.03

บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 9,057,062.03

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)349/2559 

ลว.9/03/2559



11

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

40

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธ

การประมูลขายบานมือสอง ครั้งที่

 1/2559 จํานวน 1 ครั้ง ผาน

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับ

วันที่ 10 เม.ย. 2559

         86,456.00  - ตกลงราคา
บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 

86,456.00

บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 

86,456.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)350/2559 

ลว.9/03/2559

41

จางพิมพบัตรชําระเงินกู(GHB 

Pay Card) แบบมี QR Code 

(Version 4) จํานวน 70,000 ซอง

       142,310.00 142,310.000 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน) 

142,310.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

142,310.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)351/2559 

ลว.9/03/2559

42

จางจัดทําหนังสือคูมือรายการ

ทรัพยงานมหกรรมบานธนาคาร 

59 จังหวัดนครปฐม จํานวน 

6,000 เลม

         69,960.00  - ตกลงราคา
บ.บพิธการพิมพ จํากัด 

69,960.00

บ.บพิธการพิมพ จํากัด 

69,960.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)352/2559 

ลว.9/03/2559

43

ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL รุน PV-30 จํานวน

 1 เครื่อง ใหกับสาขาพัทลุง

         72,760.00  - ตกลงราคา
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

72,760.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

72,760.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)353/2559 

ลว.9/03/2559



12

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

44
ซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว 

จํานวน 1,000 กิโลกรัม
         32,635.00  - ตกลงราคา

บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 

32,635.00

บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด

 32,635.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)354/2559 

ลว.9/03/2559

45

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 2 ชุด เพื่อใชงานที่สาขา

พัทยา

       200,000.00 196,452.000 ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 196,452.00
หจก.เบ เต็ก ลง 

196,452.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)355/2559 

ลว.9/03/2559

46

ซื้อผงหมึก Brother Toner รุน 

TN-2280 จํานวน 50 กลอง เพื่อ

เก็บเขาสต็อก

         92,822.50  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 

92,822.50

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 92,822.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)356/2559 

ลว.9/03/2559

47
ซื้อตูเซฟอิเลคทรอนิค รุน 

SAE-992N จํานวน 1 ตู
           9,066.65  - ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 

9,066.65

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 9,066.65

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)357/2559 

ลว.9/03/2559

48

เชาเครื่องพรอมจางบริการเครื่อง

ถายเอกสาร ยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน 

ApeocPort-IV 4470 จํานวน 2 

เครื่อง ระยะเวลา 1 ป ใหกับฝาย

ประเมินราคาหลักทรัพย

 ขาวดํา แผนละ 

0.56 บาท//สี A4

 แผนละ 4.28 

บาท//สี A3 แผน

ละ 6.42 บาท

 - ตกลงราคา

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)

 จํากัด ขาวดํา แผนละ 0.56

 บาท//สี A4 แผนละ 4.28 

บาท//สี A3 แผนละ 6.42 

บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ขาวดํา แผน

ละ 0.56 บาท//สี A4 

แผนละ 4.28 บาท//สี A3

 แผนละ 6.42 บาท

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายประเมินราคา

หลักทรัพย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)358/2559 

ลว.9/03/2559



13

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

49

จางปรับแกไข Video 

Presentation ภาพลักษณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวน

 1 เรื่อง

         32,100.00  - ตกลงราคา
บ.โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด 

32,100.00

บ.โนวาอินเตอรแอ็ด 

จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)359/2559 

ลว.9/03/2559

50

จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับ

ใชกับเครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

 จํานวน 120,000 ซอง

         96,300.00  - ตกลงราคา
บ.เอ็ม.ซี.ซี. ฟโนลา จํากัด 

96,300.00

บ.เอ็ม.ซี.ซี. ฟโนลา จํากัด

 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)360/2559 

ลว.9/03/2559

51

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 

(สวนบัญชีคาใชจาย) จํานวน 

10,000 ชุด

         32,100.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน) 

32,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

32,100.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)361/2559 

ลว.9/03/2559

52
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษ

บันทึกขอความ A 4
         71,904.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

71,904.00

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 71,904.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0362/2559 

ลว.09/03/59



14

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

53
จางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญการ

บันทึกบัญชี GL
         70,620.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

70,620.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 70,620.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0363/2559 

ลว.09/03/59

54 ซื้อน้ําสบูรุน RC 118          42,800.00  - ตกลงราคา

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย)จํากัด 

42,800.00

บริษัท เร็นโทคิล อินนิ

เชียล (ประเทศไทย)จํากัด

 42,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0364/2559 

ลว.09/03/59

55
ซื้อกระดาษ HQP Semigloss 

1901730 (17X30m)
         22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 22,470.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 

(มหาชน) 22,470.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0365/2559 

ลว.10/03/59

56
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

สินเชื่อสําหรับผูกู
       145,520.00         145,520.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

145,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0366/2559 

ลว.10/03/59



15

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

57
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาหนองคาย
           7,190.40  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

7,190.40

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 7,190.40

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0367/2559 

ลว.10/03/59

58
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย(รหัส11.....)
       181,900.00         181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0368/2559 

ลว.10/03/59

59
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายสาขา

ภาคเหนือ(แถบสีน้ําตาล)
       114,490.00         114,490.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0369/2559 

ลว.10/03/59



16

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

60

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

บริการกิจกรรมและภาพลักษณ

ของธนาคารฯ ผานสื่อโทรทัศน

รายการ "คนหลังขาว" 

ออกอากาศทางโทรทัศน TNN 24 

เปนระยะเวลา 6 เดือน

    1,800,000.00      1,800,000.00 พิเศษ
บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด

 1,800,000.00

บริษัท มารคอม ลิงค 

จํากัด 1,800,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0370/2559 

ลว.10/03/59

61

ซื้อเครื่องเลเซอรพริ้นเตอร จํานวน

 2 เครื่อง เพื่อใชงานที่สาขาตาง ๆ

 ของฝาย สป.2

         15,579.20  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 

 15,579.20

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  15,579.20

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0371/2559 

ลว.11/03/59

62

ซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ

ชารป รุน SB-29S  ใหกับงาน

บริหารทั่วไป ฝายสาขากทม.และ

ปริมณฑล 2 จํานวน 3 เครื่อง

         14,099.99  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

14,099.99

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 14,099.99

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0372/2559 

ลว.11/03/59



17

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

63

ซื้อชั้นเก็บแฟม 4 ชั้น จํานวน 3 ตู 

และตูเก็บเอกสาร 2 บาน เปด  รุน

 SH-104 จํานวน 1 ตู เพื่อใชที่

สาขาตาง ๆ ฝายสาขากทม.และ

ปริมณฑล 2

         18,350.93  - ตกลงราคา
บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด  

18,350.93

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด  18,350.93

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0373/2559 

ลว.11/03/59

64
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

ลําปาง จํานวน 10,000 ซอง
         16,050.00  - ตกลงราคา

บ.เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด    16,050.00

บ.เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด    16,050.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0374/2559 

ลว.11/03/59

65

จางเปนผูออกแบบ จัดทําและ

จัดสงของขวัญปใหมธนาคาร

ประจําป 2559 ประเภทกระเปา

เอนกประสงคพิมพโลโกธนาคาร 

จํานวน 12,000 ใบ

    9,085,000.00 9,085,000.000 พิเศษ
บ.วินเซ็นท มารเก็ตติ้ง 

จํากัด 2,784,000.00

บ.วินเซ็นท มารเก็ตติ้ง 

จํากัด 2,784,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)376/2559 

ลว.11/03/2559



18

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

66

จางเปนผูออกแบบ จัดทําและ

จัดสงของขวัญปใหมธนาคาร

ประจําป 2559 ประเภทรมยาว

พิมพโลโกธนาคาร จํานวน 

20,000 คัน

    9,085,000.00 9,085,000.000 พิเศษ
บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด 

3,440,000.00

บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด 

3,440,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)377/2559 

ลว.11/03/2559

67

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ ผานสถานีโทรทัศน 

Smart SME ระยะเวลา 3 เดือน

    1,500,000.00 1,500,000.000 พิเศษ
บ.พีเพิลมีเดีย จํากัด 

1,500,000.00

บ.พีเพิลมีเดีย จํากัด 

1,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)378/2559 

ลว.11/03/2559

68

ซื้ออุปกรณทางการแพทย 

เวชภัณฑ วัสดุสิ้นเปลืองและยา

รักษาโรค

         44,000.22  - ตกลงราคา
บ.เอ็ม.ดี.(2013)จํากัด

(สํานักงานใหญ) 44,000.22

บ.เอ็ม.ดี.(2013)จํากัด

(สํานักงานใหญ) 

44,000.22

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)379/2559 

ลว.11/03/2559

69
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขาชัยภูมิ 2.สาขาจันทบุรี
         47,294.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน) 

47,294.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

47,294.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)380/2559 

ลว.11/03/2559



19

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

70

จางพิมพแบบฟอรมการดบัญชี

ยอย-เงินยืมทดรอง จํานวน 

20,000 แผน

         34,240.00  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

34,240.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

34,240.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)381/2559 

ลว.11/03/2559

71

ซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี

 ยี่หอ HONDA รุน WAVE 125I 

จํานวน 3 คัน

       180,000.00 165,000.000 ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 165,000.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

165,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)382/2559 

ลว.11/03/2559

72
ซื้อกลองแคนนอน EOS 760D 

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
         62,648.50  - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

62,648.50

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 62,648.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)383/2559 

ลว.11/03/2559

73

ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยทุงสง จํานวน 1 

ระบบ

       135,000.00 129,844.500 ตกลงราคา
บ.อินฟนิท เทคโนโลยี คอร

ปอเรชั่น จํากัด 129,844.50

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

129,844.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)384/2559 

ลว.11/03/2559

74
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สํานักงานใหญ
         85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 85,600.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0385/2559 

ลว.11/03/59



20

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

75
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ
         35,000.00  - ตกลงราคา

สํานักพิมพ กูด มีเดีย 

35,000.00

สํานักพิมพ กูด มีเดีย 

35,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0386/2559 

ลว.11/03/59

76
จางโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายบานมือสอง ครั้งที่ 1
         52,965.00  - ตกลงราคา

บริษัท มติชน จํากัด 

(มหาชน) 52,965.00

บริษัท มติชน จํากัด 

(มหาชน) 52,965.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0387/2559 

ลว.11/03/59

77
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ

สัญญากูเงิน
         85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0388/2559 

ลว.11/03/59



21

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

78

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DR-240TM และแบบ

ไมมีกระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ

 CASIO รุน DJ-240D รวม

ทั้งหมด 9 เครื่อง ใหกับสาขา

สระบุรี

         14,890.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

14,890.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

14,890.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0389/2559 

ลว.14/03/59

79

ซื้อเครื่องคํานวณไฟฟา แบบไมมี

กระดาษ ขนาด 14 หลักยี่หอ 

CASIO รุน DJ-240D จํานวน 4 

เครื่อง รวมทั้งหมด 4 เครื่อง 

ใหกับงานบริหารทั่วไป ฝายสาขา

ตะวันออกและภาคกลาง

           2,320.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

2,320.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

2,320.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0390/2559 

ลว.14/03/59

80
จางพิมพซองจดหมาย สาขา

หนองคาย
         28,890.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 28,890.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0391/2559 

ลว.14/03/59



22

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

81
ซื้อเสื้อกีฬาชมรมดารท จํานวน 72

 ตัว
         21,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท อโคโน สปอรต จํากัด

 (สนญ.) 21,600.00

บริษัท อโคโน สปอรต 

จํากัด (สนญ.) 21,600.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0392/2559 

ลว.15/03/59

82

ซื้อเครื่องคํานวณไฟฟา แบบไมมี

กระดาษ  14 หลัก ยี่หอ CASIO 

รุน DJ-240D จํานวน 1 เครื่อง 

ใหกับสวนสนับสนุนบริหาร

สํานักงาน ฝาย บสส.

              580.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

580.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

580.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0393/2559 

ลว.15/03/59

83

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง Sony รุน 

UX560F จํานวน 2 เครื่อง ใหกับ

สวนติดตามและปฏิบัติการ ฝาย

สื่อสารองคกร

           7,832.40  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 7,832.40

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 7,832.40

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0394/2559 

ลว.15/03/59



23

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

84

ซื้อเครื่องคําณวนเลขไฟฟาแบบมี

จอภาพและกระดาษ ยี่หอ CASIO

 รุน DR-240TM จํานวน 1 เครื่อง 

ใหกับสวนติดตามและปฏิบัติการ

 ฝายสื่อสารองคกร

           2,514.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

2,514.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

2,514.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0395/2559 

ลว.15/03/59

85

จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองหองชุด

ประกัน

         49,220.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

49,220.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 

จํากัด 49,220.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0396/2559 

ลว.15/03/59

86
ซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสีดํา พรอมปกโล

โกและชื่อธนาคาร จํานวน 6 ตัว
           5,457.00  - ตกลงราคา

บริษัท มิลาโน ยูนิฟอรม 

จํากัด 5,457.00

บริษัท มิลาโน ยูนิฟอรม 

จํากัด 5,457.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0397/2559 

ลว.15/03/59

87

จางจัดทําสปอตวิทยุ

ประชาสัมพันธเงินฝากออมทรัพย

แบบขั้นบันได (Step Up) จํานวน 

1 สปอต

         42,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เยลโล ออคโทปุส 

จํากัด 42,000.00

บริษัท เยลโล ออคโทปุส 

จํากัด 42,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

จัดทําสปอตวิทยุ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0398/2559 

ลว.15/03/59



24

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

88
จางซอมเครื่องนาฬิกายาม 

จํานวน 3 เครื่อง
           7,297.40  - ตกลงราคา

บริษัท พี เอส แอล สตารเท

รดดิ้ง จํากัด 7,297.40

บริษัท พี เอส แอล สตาร

เทรดดิ้ง จํากัด 7,297.40

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0399/2559 

ลว.16/03/59

89
จางซอมเครื่องเคลือบบัตร HIC 

4000 จํานวน 1 เครื่อง
           1,070.00  - ตกลงราคา

หจก.เฟรสท ออฟฟศ 

เซอรวิส  1,070.00

หจก.เฟรสท ออฟฟศ 

เซอรวิส  1,070.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0400/2559 

ลว.16/03/59

90

ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ 

ROTO รุน S500 SC-1 จํานวน 1 

เครื่อง

         35,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 35,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 

จํากัด 35,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0401/2559 

ลว.16/03/59

91

จางบริการ รับ-สงเอกสารและ

พัสดุภัณฑ (ระหวางสนญ.และ

สาขาสังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค)

    2,700,000.00      2,700,000.00 พิเศษ

บริษัท ดีวีดี โลจิซติค แอร 

แอนด ซี จํากัด 

2,249,568.00

บริษัท ดีวีดี โลจิซติค แอร

 แอนด ซี จํากัด 

2,249,568.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0403/2559 

ลว.16/03/59



25

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

92

จางปรับปรุงซอมแซม อุปกรณ

สํานักงานที่เสียหายจากกรณีน้ํา

ทวม ธนาคาร อาคารสงเคราะห 

สาขาหัวหิน

       123,007.20         123,007.20 ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 

จํากัด 122,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิส

เท็ม จํากัด 122,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0404/2559 

ลว.16/03/59

93

จางตรวจสอบอาคาร ธนาคาร

อาคารสงเคราะหสํานักงานใหญ 

(อาคาร1อาคาร2และอาคารจอด

รถ)

       154,080.00         154,080.00 ตกลงราคา

บริษัท แอซเซ็ท เพอ

ฟอรแมนซโซลูชั่น จํากัด 

154,080.00

บริษัท แอซเซ็ท เพอ

ฟอรแมนซโซลูชั่น จํากัด 

154,080.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0405/2559 

ลว.16/03/59

94
จางที่ปรึกษาเพื่องานกิจกรรม

วิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
    1,000,000.00      1,000,000.00 พิเศษ

บริษัท แพธฟายเดอร เอเชีย

 จํากัด 1,000,000.00 บาท

บริษัท แพธฟายเดอร 

เอเชีย จํากัด 

1,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0406/2559 

ลว.16/03/59

95

ซื้อเครื่องคําณวนไฟฟาแบบมี

กระดาษ 14 หลัก จํานวน 26 

เครื่อง และแบบไมมีกระดาษ 

จํานวน 3 เครื่อง รวมทั้งหมด 29 

เครื่องใหกับสาขาตางๆ    ฝายสป.

 2

         67,104.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

67,104.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

67,104.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0407/2559 

ลว.16/03/59



26

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

96
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายสภอ. 

(แถบสีน้ําตาล)
       114,490.00         114,490.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0408/2559 

ลว.16/03/59

97

ซื้อรถจักยานยนตยี่หอ HONDA 

CLICK 125i ลอแม็ก จํานวน 1 

คันใหกับสาขาหนองคาย

         53,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท สกุลคูเจริญ จํากัด 

53,000.00

บริษัท สกุลคูเจริญ จํากัด

 53,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0409/2559 

ลว.16/03/59

98
จัดซื้อเสื้อกีฬาชมรมกีฬามหาสนุก

 จํานวน 50 ชุด
         27,970.00  - ตกลงราคา

บริษัท อโคโน สปอรต จํากัด

 27,970.00

บริษัท อโคโน สปอรต 

จํากัด 27,970.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0410/2559 

ลว.16/03/59

99 จางพิมพนามบัตร          23,790.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 23,790.00

บริษัท ฟงเกอร พริ้นต 

(2000) 23,790.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0411/2559 

ลว.16/03/59



27

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

100

จางจัดกิจกรรมโครงการเสริม

ความรูบุตรพนักงาน ภาคฤดูรอน

ป2559

พิเศษ
โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อ

การศึกษา 1,281,000.00

โรงเรียนสุขุมวิทเพื่อ

การศึกษา 1,281,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)412/2559 

ลว.16/03/59

101
จัดทําประกันอุบัติเหตุ โครงการ

เสริมความรูบุตรพนักงานป 59
พิเศษ

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 8,927.00

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) 8,927.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)413/2559 

ลว.16/03/59

102

จางจัดทําเสื้อโปโลโครงการเสริม

ความรูบุตรพนักงาน ภาคฤดูรอน

ป 2559

พิเศษ
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 

89,559.00

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด

 89,559.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0414/2559 

ลว.16/03/59

103

ซื้อเกาอี้แถวสําหรับรับลูกคา 

(KLEIBER SWIVEL WAITING 4

 SEATER) จํานวน 2 ชุด ใหกับ

ฝายการบัญชี

         26,355.38  - ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

26,355.38

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

26,355.38

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)418/2559 

ลว.17/03/2559

104

ซื้อกระติกน้ํารอน Electronic 

Pump รุน KP-Y40                  

จํานวน 1 เครื่อง

           1,744.10  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

1,744.10

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 1,744.10

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)420/2559 

ลว.17/03/2559

    1,300,000.00 1,220,000.00



28

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

105
ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด ยี่หอ 

Lucky รุน SH-756 จํานวน 2 ตู
           9,244.80  - ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 

9,244.80

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จํากัด 9,244.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)421/2559 

ลว.17/03/2559

106
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ 

Double A จํานวน 500 รีม
         44,405.00  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย

โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)423/2559 

ลว.18/03/2559

107

จางพิมพซองใสโฉนด ฝายสาขา

ภาคตะวันออกและภาคกลาง

(แถบสีน้ําตาล) จํานวน 20,000 

ซอง

       114,490.00 114,490.000 ตกลงราคา
บ.เอส. อาร. ซี. เอ็นเวลอพ 

จํากัด 114,490.00

บ.เอส. อาร. ซี. เอ็น

เวลอพ จํากัด 114,490.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)424/2559 

ลว.18/03/2559

108
เชาเครื่องถายเอกสาร    ยี่หอ ซี

ร็อกซ จํานวน 137 เครื่อง
 0.56 บาท/แผน  - ตกลงราคา

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย)

 จํากัด 0.56 บาท/แผน

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 0.56 บาท/

แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สวนจัดหาทั่วไป

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)425/2559 

ลว.18/03/2559



29

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

109

จางพิมพ 1. ใบบันทึกรายการ

(Slip) เครื่อง ATM ยี่หอ Diebold 

(กระดาษ Thermal) 2. ใบบันทึก

รายการ (Slip) เครื่อง ATM ยี่หอ 

Wincor Nixdorf (กระดาษ 

Thermal)

         90,950.00  - ตกลงราคา
บ.สุขสวัสดิ์ คอนเวิรทติ้ง 

เซ็นเตอร จํากัด 90,950.00

บ.สุขสวัสดิ์ คอนเวิรทติ้ง 

เซ็นเตอร จํากัด 

90,950.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)426/2559 

ลว.18/03/2559

110
ซื้อกลองดิจิตอล Olypus EPL7 

Kit 17-42 MM จํานวน 1 เครื่อง
         24,800.00  - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

24,800.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 24,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)427/2559 

ลว.18/03/2559

111
จางทําตรายางประเภทตางๆ 

จํานวน 44 อัน
           4,322.80  - ตกลงราคา เรืองศิลปตรายาง 4,322.80

เรืองศิลปตรายาง 

4,322.80

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)428/2559 

ลว.18/03/2559

112

จางพิมพซองจดหมาย สาขา

อางทอง 1. ซองหนาตางขาว       

2. ซองจดหมายของ รวม 2 

รายการ

         19,260.00  - ตกลงราคา
บ.เอส. อาร. ซี. เอ็นเวลอพ 

จํากัด 19,260.00

บ.เอส. อาร. ซี. เอ็น

เวลอพ จํากัด 19,260.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)429/2559 

ลว.18/03/2559



30

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ จํานวน 1 ครั้ง
         22,000.00  - ตกลงราคา

นายกสมาคมสินเชื่อที่อยู

อาศัย 22,000.00

นายกสมาคมสินเชื่อที่อยู

อาศัย 22,000.00

เปนผูดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)430/2559 

ลว.18/03/2559

114

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขายอยเกาะสมุย จํานวน 

2,000 ชุด

         14,980.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน) 

14,980.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

14,980.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)431/2559 

ลว.18/03/2559

115
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จํานวน 7 

รายการ
         45,909.00  - กรณีพิเศษ

องคการคาของสกสค. 

45,909.00

องคการคาของสกสค. 

45,909.00

เปนการสนับสนุนสวน

ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)432/2559 

ลว.18/03/2559

116
ซื้อกลองกระดาษใสเอกสาร (คุรุ

สภา) จํานวน 1,500 ใบ
         44,940.00  - ตกลงราคา

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด 44,940.00

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น

 จํากัด 44,940.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)433/2559 

ลว.18/03/2559

117
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ หลอดไฟ จํานวน

 2 รายการ
         24,503.00  - ตกลงราคา

บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 

24,503.00

บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด

 24,503.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)434/2559 

ลว.18/03/2559

118
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ โชคประตู VVP 

FC34 จํานวน 5 ตัว
         10,833.75  - ตกลงราคา

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 10,833.75

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด 10,833.75

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)435/2559 

ลว.18/03/2559



31

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

119

จางทําสติ๊กเกอร Wrap ลิฟท

โดยสาร ณ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ อาคาร

 1 ชั้น 1 และอาคาร 2 ชั้น 2

           7,276.00  - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด 7,276.00

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 7,276.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)436/2559 

ลว.18/03/2559

120
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ เปนระยะเวลา 6 เดือน
       310,000.00 310,000.000 พิเศษ

บ.มโน 999 จํากัด 

300,000.00

บ.มโน 999 จํากัด 

300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)437/2559 

ลว.18/03/2559

121

ซื้อเกาอี้ทํางานพนักพิงเตี้ย 

จํานวน 4 ตัว และเกาอี้สําหรับ

ลูกคา จํานวน 20 ตัว รวมทั้งหมด

 24 ตัว

       168,000.00 141,000.000 ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

117,440.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

117,440.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)438/2559 

ลว.18/03/2559

122

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขากาญจนบุรี 2.สาขา

ปราจีนบุรี 3.สาขาอุบลราชธานี

         60,669.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน) 

60,669.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด(มหาชน) 

60,669.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)439/2559 

ลว.18/03/2559



32

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

123
ซื้อกลองกระดาษใสเอกสารฝา

ครอบ จํานวน 1,500 ใบ
         46,866.00  - ตกลงราคา

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด 46,866.00

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น

 จํากัด 46,866.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)440/2559 

ลว.18/03/2559

124
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ 

จํานวน 2 รายการ
         40,500.00  - ตกลงราคา

องคการคาของสกสค. 

40,500.00

องคการคาของสกสค. 

40,500.00

เปนการสนับสนุนสวน

ราชการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)441/2559 

ลว.18/03/2559

125

ซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายอยสิงหบุรี จํานวน 1 

ระบบ

       150,000.00 138,000.000 ตกลงราคา
บ.อินฟนิท เทคโนโลยี คอร

ปอเรชั่น จํากัด 137,495.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

137,495.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)442/2559 

ลว.18/03/2559

126

ซื้อโทรทัศนสี Samsung Samart 

LED TV ขนาด 55 นิ้ว ขาแขวน

ผนังขนาด 42-60 นิ้ว UA55J6200

  จํานวน 1 เครื่อง

         30,944.50  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 30,944.50

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 30,944.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0443/2559 

ลว.18/03/59

127
จางจัดทําจุลสาร GHBank 

Newsletter  ประจําป2559
       600,000.00 480,000.000 พิเศษ(คกก.)

บริษัท สตรอง มีเดีย จํากัด 

479,959.20

บริษัท สตรอง มีเดีย 

จํากัด 479,959.20

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0444/2559 

ลว.18/03/59



33

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

128

ซื้อพัดลมไอน้ํา Clarte รุน 

CT901AC จํานวน 2 เครื่อง เพื่อ

ใชงานบริหารทั่วไป ฝายสาขา

ภาคตะวันออกและภาคกลาง

         19,902.00  - ตกลงราคา ราน ปรวาณิช 19,902.00 ราน ปรวาณิช 19,902.00
คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0447/2559 

ลว.21/03/59

129

ซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาด 12

หลัก ยี่หอ CASIO รุน 

DW-120MS จํานวน 12 เครื่อง

           7,020.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

7,020.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

7,020.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0448/2559 

ลว.21/03/59

130
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 

20 ฉบับ สาขายอยแมสาย
              181.37  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

181.37

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 181.37

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0449/2559 

ลว.21/03/59

131

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ  14 หลักยี่หอ CASIO 

รุน DJ-240D จํานวน 2 เครื่อง 

ใหกับฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ

           1,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0450/2559 

ลว.21/03/59



34

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

132

ซื้อ Epson LCD Projector 

EB-W31 จํานวน 1 เครื่อง ใหกับ

งานที่สนันสนุนการปฏิบัติการสาย

 1

         24,396.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 24,396.00

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส

 จํากัด 24,396.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0451/2559 

ลว.22/03/59

133

ซื้อโทรศัพทสํานักงานไรสาย ยี่หอ

 Panasonic รุน KX-TG 3722 

BXB จํานวน 1 เครื่อง

           5,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส แอนด เอส เจอ

เนอรัล จํากัด 5,990.00

บริษัท เอส แอนด เอส 

เจอเนอรัล จํากัด 

5,990.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0452/2559 

ลว.22/03/59

134

จางจัดทําแผน CD คูมือประมูล

ขายบานมือสองของธนาคารฯ 

ครั้ง 1/2559

           9,844.00  - ตกลงราคา
บริษัท วี พลัส กรุป (ไทย

แลนด) จํากัด 9,844.00

บริษัท วี พลัส กรุป (ไทย

แลนด) จํากัด 9,844.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0453/2559 

ลว.22/03/59

135

จางเปนผูดําเนินการจัดงาน

สัมมนารวมกับสื่อมวลชน 

ประจําป2559 ณ ประเทศญี่ปุน

    5,300,000.00 4,998,000.00 พิเศษ

บริษัท เวิลด ดิสคัฟเวอรี่ 

ทราเวล เซอรวิส จํากัด 

4,983,025.00

บริษัท เวิลด ดิสคัฟเวอรี่ 

ทราเวล เซอรวิส จํากัด 

4,983,025.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0454/2559 

ลว.22/03/59



35

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

136

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ  14 หลัก ยี่หอ CASIO 

รุน DJ-240D จํานวน 10 เครื่อง 

ใหกับฝายบริหารโครงการ

สารสนเทศ

           5,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

5,800.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

5,800.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0455/2559 

ลว.22/03/59

137

จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธ

 พรอมบริการเชาพื้นที่จัดงาน

มหกรรมบานธนาคาร 59 จังหวัด

นครปฐม

       188,477.78         188,477.78 ตกลงราคา
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด 

(มหาชน) 188,477.78

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด 

(มหาชน) 188,477.78

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0456/2559 

ลว.22/03/59

138

จางเหมาจัดทําพรอมติดตั้งปาย

ไวนิลดานหนาธนาคาร สาขา

บุรีรัมย

         87,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร 

จํากัด 87,000.00

บริษัท โมบิล ไซน เซ็น

เตอร จํากัด 87,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0457/2559 

ลว.22/03/59

139 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา          33,170.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

33,170.00

บริษัท เบสตบุกเคส 

จํากัด 33,170.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0458/2559 

ลว.23/03/59



36

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

140
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขายอยเกาะสมุย
         14,980.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

14,980.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

(มหาชน) 14,980.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0459/2559 

ลว.23/03/59

141

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นรุน 

MPC 2003SP จํานวน 1 เครื่อง

ประจําสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 

อุบลฯ

 2,782.00 บาท/

เดือน/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,782.00 บาท/เดือน/เครื่อง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส

(ประเทศไทย) จํากัด  

2,782.00 บาท/เดือน/

เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเซ็นทรัล

พลาซา อุบลฯ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0460/2559 

ลว.23/03/59

142

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นรุน 

MPC 2003SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 

อุบลฯ

 3.75 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  3.75 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)

 จํากัด  3.75 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเซ็นทรัล

พลาซา อุบลฯ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0461/2559 

ลว.23/03/59

143

จางจัดทําสื่อ Digital Media งาน

ประมูลขายบานมือสองของ

ธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2559

         42,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด 

42,800.00

บริษัท ไพรม เซิรฟ จํากัด

 42,800.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0462/2559 

ลว.23/03/59



37

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

144
 จางเปนผูตรวจสอบบัญชีกองทุน

สวัสดิการประจําป2559
       200,000.00 150,000.00 ตกลงราคา

บริษัท ซีเอซี ออดิท จํากัด 

150,000.00

บริษัท ซีเอซี ออดิท จํากัด

 150,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0463/2559 

ลว.23/03/59

145

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ธนาคารฯ 

สาขาปทุมธานี

           9,630.00  - ตกลงราคา
บริษัท กูด เพสท คอนโทรล 

จํากัด 9,630.00

บริษัท กูด เพสท 

คอนโทรล จํากัด 9,630.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0464/2559 

ลว.23/03/59

146

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไมมี

กระดาษ  14 หลัก ยี่หอ CASIO 

รุน  DJ-240D  จํานวน 10 เครื่อง 

ใหกับสาขาตาง ๆ ของฝาย

บริหารหนี้ภูมิภาค

           5,800.00  - ตกลงราคา
บ.นามทอง จํากัด    5,800

 .00

บ.นามทอง จํากัด    

5,800 .00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0470/2559 

ลว.24/03/59

147

ซื้อโทรศัพทตั้งโตะ ยี่หอ พานาโซ

นิค รุน KX-TS820MXW จํานวน 

16 เครื่อง

         11,812.80  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

11,812.80

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 11,812.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0471/2559 

ลว.24/03/59



38

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

148

จางพิมพหัวกระดาษจดหมาย 

สาขาอุดรธานี , สาขาลําพูน รวม 

2 สาขา

         17,976.00  - ตกลงราคา
บ.เบสตบุคเคส จํากัด 

17,976.00

บ.เบสตบุคเคส จํากัด 

17,976.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0472/2559 

ลว.24/03/59

149

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง  Sony รุน 

ICD-UX560F จํานวน 1 ตัว (สีดํา)

 และโทรศัพทตั้งโตะแบบไรสาย 

รุน KX-TG3711BX จํานวน 5 

เครื่อง (สีดํา)  เพื่อใชงานที่ฝาย

บริหารความเสี่ยง

         12,529.70  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

12,529.70

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 12,529.70

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0473/2559 

ลว.25/03/59

150

ซื้ออุปกรณ Charger Battery ของ

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ตัวที่ 2 

อาคาร 2 ธอส.สนญ.

           9,095.00  - ตกลงราคา

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด 

9,095.00

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด 

9,095.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0474/2559 

ลว.25/03/59



39

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

151

จางติดตั้งพรอมเดินสาย ระบบ

กลองวงจรปด ฝายประเมินราคา

หลักทรัพย ชั้น 4 อาคาร 1 

ธอส.สนญ.

         20,865.00  - ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด 20,865.00

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น

 จํากัด 20,865.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0475/2559 

ลว.25/03/59

152
จางทําตรายางประเภทตางๆ 

จํานวน 282 อัน
         29,622.95  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง 

29,622.95

รานเรืองศิลปตรายาง 

29,622.95

เปนรานที่มีความ

ชํานาญในการทําตรา

ยาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0476/2559 

ลว.28/03/59

153

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือให

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

 จํานวน 200,000 แผน

72,760.00  - ตกลงราคา
บ.ฟลูพอยท จํากัด 

72,760.00

บ.ฟลูพอยท จํากัด 

72,760.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0477/2559 

ลว.28/03/59

154

จางซอมแซมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาสี่

แยกบานแขก

200,000.00 110,000.000 ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส

 จํากัด 110,000

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปร

ดักส จํากัด 110,000

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0478/2559 

ลว.28/03/59



40

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

155

ซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

หองควบคุม สวนจัดการความ

ปลอดภัย ชั้น G อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ

161,570.00 161,570.00 ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด

 149,002.12

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด 149,002.12

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0479/2559 

ลว.28/03/59

156

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริ

โก" รุน MP201SPF  ประจําสาขา

ยอยเสนา เฟสท จํานวน 1 เครื่อง

 1,605 บาท /

เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด  1,605 บาท /

เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด  

1,605 บาท /เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเสนา เฟสท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0480/2559 

ลว.28/03/59

157

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น

ระบบเชา "ริโก" รุน MP201SPF  

ประจําสาขายอยเสนา เฟสท 

จํานวน 1 เครื่อง

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บ. ริโก(ประเทศไทย) จํากัด 

0.37 บาท/แผน

บ. ริโก(ประเทศไทย) 

จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยเสนา เฟสท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0481/2559 

ลว.28/03/59

158

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใชงานที่สาขา

สงขลา

100,000.00  - ตกลงราคา
หจก. เบ เตก ลง  

100,000.00

หจก. เบ เตก ลง  

100,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0482/2559 

ลว.28/03/59



41

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

159

ซื้อกระดาษมวนชําระ (TISSUE 

JUMBOROLL 2 PLY มีรอยปรุ) 

จํานวน 400 กลอง  ใชกับหอง 

สุขา ธนาคาร สนญ.

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน        

เทรดดิ้ง จํากัด  200,000.00

บ.บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน        

เทรดดิ้ง จํากัด  

200,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0483/2559 

ลว.28/03/59

160

จัดจางขนยายเครื่อง ATM จาก

บริษัท พรอมเซอรวิส แอนด ซัพ

พลาย จํากัด นํามาติดตั้ง ที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ. 

อาคาร 2 ชั้น 19 จํานวน 20 วัน

5,885.00  - ตกลงราคา
บริษัท พรอมเซอรวิส แอนด

 ซัพพลาย จํากัด  5,885.00

บริษัท พรอมเซอรวิส 

แอนด ซัพพลาย จํากัด  

5,885.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0484/2559 

ลว.28/03/59

161

ซื้อโปสเตอรโฆษณา

ประชาสัมพันธโครงการทรัพยตรง

ใจ จํานวน 1,500 แผน

22,500.00  - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 

22,500.00

คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 

22,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0485/2559 

ลว.28/03/59



42

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

162

ซื้อชุดเครื่องขยายเสียงลําโพงแบบ

เคลื่อนที่ YAMAHA  Powered  

Mixer 400W 

(200W+200W)จํานวน 1 ชุด

37,813.80  - ตกลงราคา
บ.เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด

 สํานักงานใหญ  37,813.80

บ.เทอรมินอล โซลูชั่น 

จํากัด สํานักงานใหญ  

37,813.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0486/2559 

ลว.28/03/59

163

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ)

และประกันภัยรถยนต(ภาคสมัคร

ใจ) จํานวน 3 คัน

37,216.500  - ตกลงราคา
บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 37,216.50

บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 37,216.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0487/2559 

ลว.28/03/59

164

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา    

"ริโก" รุน MP201SPF  ประจํา

สาขาสุขสวัสดิ์ จํานวน 1 เครื่อง

1,605 บาท/

เครื่อง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด  1,605 บาท /

เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด  

1,605 บาท /เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสุขสวัสดิ์

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0488/2559 

ลว.28/03/59

165

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น

ระบบเชา "ริโก" รุน MP201SPF  

ประจําสาขาสุขสวัสดิ์ จํานวน 1 

เครื่อง

0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บ.ริโก  (ประเทศไทย) จํากัด

 0.37 บาท/แผน

บ.ริโก  (ประเทศไทย) 

จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสุขสวัสดิ์

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0489/2559 

ลว.28/03/59



43

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

166

ซื้อกลองแคนนอน รุน PS G3X 

จํานวน 1 ตัว และกลองแคนนอน 

รุน PS G9X จํานวน 1 ตัว รวม 2 

ตัว ใหกับฝายสนับสนุนสินเชื่อ 

สวนบริหารทั่วไป

42,372.00  - ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

42,372.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 42,372.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0490/2559 

ลว.28/03/59

167

ซื้อ DVD Writer LG Slimext 

GP65NW  จํานวน 1 ตัว           

ฝายสาขาภาคตะวันออกและภาค

กลาง

1,123.50  - ตกลงราคา
บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

1,123.50

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

1,123.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0491/2559 

ลว.29/03/59

168
จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน 

จํานวน 500,000 แผน
69,550.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด (มหาชน) 

69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 

69,550.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0492/2559 

ลว.29/03/59



44

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

169

จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

สินเชื่อสําหรับผูขอกูรวม จํานวน 

200,000 แผน

72,760.00  - ตกลงราคา
บ.ฟลูพอยท จํากัด 

72,760.00

บ.ฟลูพอยท จํากัด 

72,760.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0493/2559 

ลว.29/03/59

170

จางทําบูธธนาคารอาคาร

สงเคราะห สําหรับออกรานงาน

กาชาดกระทรวงการคลัง ประจําป

 2559

240,000.000 235,742.400 พิเศษ(คกก.)
บ.มาเจสติค เอท จํากัด 

235,742.40

บ.มาเจสติค เอท จํากัด 

235,742.40

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0495/2559 

ลว.30/03/59



45

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

171

จางงานปรับปรุงพื้นที่ทํางาน 

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ ชั้น 14 

อาคาร 2 ธอส.สนญ.

980,000.00 980,000.00 สอบราคา(คกก.)

 

1.หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส  

895,269.00 บาท

2.บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด  

860,000 บาท

3.บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

841,555 บาท

4.บ.ซี เอช ดี.(2008) จํากัด  

940,000 บาท

5.บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด  

905,000 บาท

6.หจก.วสุ กรุป  639,060.18 บา

หจก. วสุ กรุป 

639,060.18

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและ

ความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0496/2559 

ลว.31/03/59

172

จัดซื้อไฟถายวิดีโอ MasterLife  

1500 SET จํานวน 1 เครื่อง และ

เครื่องสํารองไฟใหม Fokon 

Commander 800 จํานวน 1 

เครื่อง

54,400.00  - ตกลงราคา
หจก. มีคาเมรา (สนญ.) 

54,400.00

หจก. มีคาเมรา (สนญ.) 

54,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0498/2559 

ลว.31/03/59



46

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

173

ซื้อกลอง DSLR ยี่หอ NiKon รุน 

D810 จํานวน 1 เครื่อง พรอม

อุปกรณ

182,000.00 182,000.00 ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 

179,118.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 179,118.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0499/2559 

ลว.31/03/59
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ซื้อเกาอี้สํานักงาน รวม 21 ตัว 

เพื่อใชงานที่ฝายวิชาการและ

เผยแพร

130,000.00 123,975.00 ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด  

123,975.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด  

123,975.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0500/2559 

ลว.31/03/59

175

ซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 

 CLCK 125I:ACB 125 

CBTG-TH จํานวน 1 คัน

51,500.00  - ตกลงราคา
บ.วัชรธุรกิจเซ็นเตอร จํากัด 

สาขาสระบุรี 51,500.00

บ.วัชรธุรกิจเซ็นเตอร 

จํากัด สาขาสระบุรี 

51,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0501/2559 

ลว.31/03/59

176

ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด เพื่อใชงานที่สาขา

ยอยบานโปง

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 149,212.57
หจก.เบ เต็ก ลง 

149,212.57

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0502/2559 

ลว.31/03/59



47

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มีนาคม -31 มีนาคม 2559

177

จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองเปนประกัน

 จํานวน 400 รีม

85,600.00  - ตกลงราคา
บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0503/2559 

ลว.31/03/59


