
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา

นครสวรรค จํานวน 5,000 ซอง
9,095.00  - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด   9,095.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด   9,095.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0001/2559 

ลว.5/1/59

2

จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง 

ATM จํานวน 1 เครื่อง จาก

ศูนยบริการธนาคาร ที่วาการอําเภอ

เมือง จ.นครปฐม

17,762.00  - ตกลงราคา
หจก. มณีวัฒนา ลอจิสติกส  

 17,762.00

หจก. มณีวัฒนา ลอจิสติกส  

 17,762.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญในดานขนยาย

พรอมปรับปรุงสีเครื่อง 

ATM

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0002/2559 

ลว.5/1/59

3
ซื้อกระดาษถายเอกสาร ชนิด A3 

และชนิด B4  รวม 2 รายการ
       27,927.00  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

27,927.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

27,927.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0005/2559 

ลว.7/1/59

4
จางพิมพแคชเชียรเช็ค             

สาขาศรีนครินทร จํานวน 40 เลม
         4,708.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน)   

4,708.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด(มหาชน)   

4,708.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0006/2559 

ลว.8/1/59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

5

จางพิมพงาน Inkjet "โครงการ

ของขวัญปใหม 2559 ธอส.เพื่อ

สงเสริมการมีวินัยทางการเงินใน

การผอนชําระเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 

สําหรับลูกคาธนาคารผูมีรายได

นอย" จํานวน 2 รายการ

4,718.70  - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด  4,718.70

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด  4,718.70

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0007/2559 

ลว.8/1/59

6
จางทําโลหรางวัลสาขาดีเดน 

ประจําป 2558 จํานวน 4 ชิ้น
5,778.00  - ตกลงราคา

บ.สตาร อวอรด แอนด โทรฟ

 จํากัด 5,778.00

บ.สตาร อวอรด แอนด โทรฟ

 จํากัด 5,778.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0008/2559 

ลว.8/1/59

7

จางเหมางานธุรการของธนาคารฯ 

ระยะการจาง 6 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่

 1 ม.ค 2559 - 30 มิ.ย 2559

    46,770,048.00     46,770,048.00 พิเศษ
บ.ซี.ซี.คอนเทนท คอมเมอร

เชียล จํากัด  46,770,048.00

บ.ซี.ซี.คอนเทนท คอมเมอร

เชียล จํากัด  46,770,048.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0009/2559 

ลว.11/1/59

8
จางจัดทํารมสนามทรงกลมขนาด 

50 นิ้ว พรอมขาตั้ง จํานวน 500 ชุด
600,000.00 600,000.00 พิเศษ

บ.ลักกี้เพนท จํากัด 

561,750.00

บ.ลักกี้เพนท จํากัด 

561,750.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0010/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

9

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

ฯ ผานสื่อโทรทัศนรายการ ทิศทาง

เศรษฐกิจ ระยะเวลา 5 เดือน

     898,800.00      749,000.00 พิเศษ
บ.บางกอก มีเดีย เอเยนซี่ 

จํากัด 749,000.00

บ.บางกอก มีเดีย เอเยนซี่ 

จํากัด 749,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0011/2559 

ลว.11/1/59

10

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องนับ

ธนบัตรและเครื่องมัดธนบัตร แบบ

รวมอะไหล จํานวน 554 เครื่อง

1,911,600.00 1,911,600.00 พิเศษ
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

1,911,600.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 

1,911,600.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0012/2559 

ลว.11/1/59

11

จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ของสาขา

พิษณุโลก จํานวน 28 เครื่อง 

ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่   1 ม.ค 

2559 - 31 ธ.ค 2559

64,300.00  - ตกลงราคา
ราน เซีย เซอรวิส กรุป 

64,300.00

ราน เซีย เซอรวิส กรุป 

64,300.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0014/2559 

ลว.11/1/59

12
จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม 

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

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

158,360.00

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

158,360.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0015/2559 

ลว.11/1/59

13

จางรื้อถอน-ขนยายตูรางเลื่อน และ

จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด สาขาพัทยา

145,167.97 149,447.97 ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 145,167.97 หจก.เบ เต็ก ลง 145,167.97

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0016/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

14

เชาเครืองมัลติฟงกชั่น(A3) ระบบ

เชา "ริโก" รุน MP2501SP จํานวน 1

 เครื่อง ประจําสาขายอยสะเดา-

ดานนอก

 2,568.00 

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย)จํากัด  2,568.00 บาท/

เครื่อง

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย)จํากัด  2,568.00 บาท/

เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยสะเดา-ดานนอก

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0017/2559 

ลว.11/1/59

15

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ

เชา "ริโก" รุน MP2501SP จํานวน 1

 เครื่อง ประจําสาขายอยสะเดา-

ดานนอก

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

0.37บาท/แผน

บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด 

0.37บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยสะเดา-ดานนอก

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0018/2559 

ลว.11/1/59

16

จางบริการรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขาในสังกัดสํานักงานใน

เขต 4 นครศรีธรรมราช

3,960,000.00 3,960,000.00 พิเศษ
หจก.แกรนด เซาทเทิรน 

การด 3,840,000.00

หจก.แกรนด เซาทเทิรน 

การด 3,840,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานบริการ

รักษาความปลอดภัย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0019/2559 

ลว.11/1/59

17
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

ฯ เปนระยะเวลา 2 เดือน
798,220.00 798,220.00 พิเศษ

บ.เออารไอพี จํากัด(มหาชน)

 798,220.00

บ.เออารไอพี จํากัด(มหาชน)

 798,220.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0020/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

18 เชาเชารถยนตจํานวน 38 คัน     11,395,440.00     11,395,440.00
ประกวดราคา 

e-Auction

บ.ไทย เพลสทิจ เรนท เอ คาร

 จํากัด 11,347,560.00

บ.ไทย เพลสทิจ เรนท เอ คาร

 จํากัด 11,347,560.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0021/2559 

ลว.11/1/59

19
จางพิมพนามบัตรธนาคาร จํานวน 

1,400 ใบ
5,460.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

5,460.00

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

5,460.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0022/2559 

ลว.11/1/59

20
จางทําตรายางประเภทตางๆ 

จํานวน 107 อัน
       10,450.00  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง 

10,450.00

รานเรืองศิลปตรายาง 

10,450.00

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0023/2559 

ลว.11/1/59

21
จางพิมพแผนรองนําเสนองาน 

จํานวน 30,000 แผน
       72,225.00  - ตกลงราคา

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

72,225.00

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

72,225.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0024/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

22

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ Sharp 

รุน 1085 จํานวน 1 เครื่อง ประจํา

สาขาแพร เปนระยะเวลา 2 ป 

ตั้งแตวันที่ 1 ก.พ 2559 - 31 ม.ค 

2561

 3,000 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร   

3,000 บาท/เดือน

หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร   

3,000 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาแพร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0025/2559 

ลว.11/1/59

23

จางพิมพซองใสโฉนด สวน

หลักทรัพย(สีน้ําตาล) จํานวน 

30,000 ซอง

182,970.00 182,970.00 ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 182,970.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 182,970.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0026/2559 

ลว.11/1/59

24

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นสี รุน 

MPC2003SP จํานวน 1 เครื่อง 

ประจําสาขาสี่แยกบานแขก

 2,782 บาท/

เดือน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย)จํากัด   2,782 บาท/

เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย)จํากัด   2,782 บาท/

เดือน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสี่แยกบานแขก

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0027/2559 

ลว.11/1/59

25

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นสี รุน

 MPC2003SP จํานวน 1 เครื่อง

ประจําสาขาสี่แยกบานแขก

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

0.37 บาท/แผน

บ.ริโก(ประเทศไทย)จํากัด 

0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาสี่แยกบานแขก

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0028/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

26

จางพิมพ(1)แบบฟอรมแผนที่ตั้ง

สถานที่ประกอบการ(2)แบบฟอรม

ใบคําขอสินเชื่อสําหรับผูกูขอกูรวม

(3)แบบฟอรมใบรายการอุปกรณ

สิ่งอํานวยความสะดวก รวม 3 

รายการ

99,510.00 99,510.00 ตกลงราคา
บ.ฟูลพอยท จํากัด  

99,510.00

บ.ฟูลพอยท จํากัด  

99,510.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0029/2559 

ลว.11/1/59

27
จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู 

จํานวน 400 รีม
98,440.00 98,440.00 ตกลงราคา

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

98,440.00

บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

98,440.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0030/2559 

ลว.11/1/59

28

จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธี

ปฏิบัติในการทํานิติกรรม จํานวน 

100,000 แผน(200 รีม)

       74,365.00  - ตกลงราคา
บ.จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด 74,365.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียว

ริตี้พริ้นทติ้ง จํากัด 74,365.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0031/2559 

ลว.11/1/59

29

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริ

โก"รุน  MP201SPF จํานวน 1 

เครื่อง ประจําสาขายอยระนอง

 1,605 บาท/

เครื่อง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศ

ไทย)จํากัด 1,605 บาท/เครื่อง

บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศ

ไทย)จํากัด 1,605 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยระนอง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0032/2559 

ลว.11/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

30

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ

เชา "ริโก" รุน MP201SPF จํานวน 1

 เครื่อง ประจําสาขายอยระนอง

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

0.37 บาท/แผน

บ.ริโก(ประเทศไทย)จํากัด 

0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยระนอง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0033/2559 

ลว.11/1/59

31
ซื้อเครื่อง Black-Light รุน LD-1 

ตรวจสอบธนบัตร จํานวน 20 เครื่อง
       22,000.00  - ตกลงราคา

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

22,000.00

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

22,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0034/2559 

ลว.11/1/59

32

จางพิมพโปสเตอร"โครงการ

ของขวัญปใหม 2559 ธอส.เพื่อ

สงเสริมการมีวินัยทางการเงินใน

การผอนชําระเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย 

สําหรับลูกคาธนาคารผูมีรายได

นอย" จํานวน 800 แผน

11,128.00  - ตกลงราคา
บ.ฟลูพอยท จํากัด 

11,128.00

บ.ฟลูพอยท จํากัด 

11,128.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0035/2559 

ลว.11/1/59

33 ซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก        45,475.00  - ตกลงราคา ราน ศิลปกิจ 45,475.00 ราน ศิลปกิจ 45,475.00
คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0036/2559 

ลว.12/1/59

34 ซื้อถุงกระดาษใสบัตร รหัส GR8-SB        41,462.50  - ตกลงราคา
บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 41,462.50

บริษัท พี เค คอนเวิทติ้ง 

จํากัด 41,462.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0037/2559 

ลว.12/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

35
จัดซื้อกระดาษรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
       89,880.00  - ตกลงราคา

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

89,880.00

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

89,880.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0038/2559 

ลว.12/1/59

36

จางจัดงานเลี้ยงปใหมกลุมแมบาน 

รปภ.คนสวน.และบริษัทบริหาร

อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห

       90,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท พี.พาวัลเลี่ยน จํากัด 

90,000.00

บริษัท พี.พาวัลเลี่ยน จํากัด 

90,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานจัดงาน

เลี้ยง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0039/2559 

ลว.13/1/59

37

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบปะหนา

มัดธนบัตร 2.แบบฟอรมใบแบงงวด

เงินกู 3.แบบฟอรมแบบไถถอน

จํานอง 4.แบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญาเงินกู

       90,682.50  - ตกลงราคา
บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด 

90,682.50

บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด 

90,682.50

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0040/2559 

ลว.13/1/59

38

จางบริการตักกากสิ่งปฏิกูลในบอ

บําบัดน้ําเสียชั้นใตดินและตักกาก

ไขมันในบอดักไขมันชั้น10 อาคาร

จอดรถยนต ธนาคารฯ สนญ.

       96,000.00  - ตกลงราคา
คุณ บุญเลิศ  มรสุม 

96,000.00

คุณ บุญเลิศ  มรสุม 

96,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานตักกาก

สิ่งปฏิกูลในบอบําบัดน้ํา

เสียชั้นใตดินและตักกาก

ไขมันในบอดักไขมัน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0041/2559 

ลว.13/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

39

จางพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานประจํา

หองพยาบาล ธนาคารอาคาร

สงเคราะหสํานักงานใหญ

     264,000.00      264,000.00 พิเศษ
คุณ พัชรินทร จันทะวัตร 

264,000.00

คุณ พัชรินทร จันทะวัตร 

264,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานพยาบาล

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0042/2559 

ลว.13/1/59

40

จางเปนที่ปรึกษาความเสี่ยงทาง

การตลาดและสภาพคลองของฝาย

บริหารความเสี่ยง

     420,000.00      420,000.00 พิเศษ
ดร.สุธี โมกขะเวส 

420,000.00

ดร.สุธี โมกขะเวส 

420,000.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานที่

ปรึกษาความเสี่ยงทาง

การตลาดและสภาพคลอง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0043/2559 

ลว.13/1/59

41 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน        69,550.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 69,550.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0044/2559 

ลว.13/1/59

42
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สํานักงานใหญ
       85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 85,600.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0045/2559 

ลว.13/1/59

43

จางพิมพแบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองเปน

หลักประกัน

       85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0046/2559 

ลว.13/1/59

44
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

กูเงิน
       85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0047/2559 

ลว.13/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

45
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

ชําระหนี้เงินกู(ตัดแผน)
     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.)0048/2559 

ลว.13/1/59

46
จางพิมพซองจดหมายขาว 

สํานักงานใหญ
       96,300.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 96,300.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0049/2559 

ลว.13/1/59

47
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกู
     147,660.00      147,660.00 ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

147,660.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

147,660.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0050/2559 

ลว.13/1/59

48
จัดซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4

 นิ้ว
       20,544.00  - ตกลงราคา

บริษัท วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด 20,544.00

บริษัท วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด 20,544.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0051/2559 

ลว.14/1/59

49

จางพิมพ1.แบบฟอรมหนังสือมอบ

อํานาจที่ดิน2.แบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองหองชุดประกัน

       94,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง  จํากัด 

94,160.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง  จํากัด 

94,160.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0052/2559 

ลว.14/1/59

50

จางพิมพ1.แบบฟอรมหนังสือให

ความยินยอมในการเปดเผยขอมูล

เครดิต2.แบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

แฟลต

       85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

85,600.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

85,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0053/2559 

ลว.14/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

51
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9X12  

นิ้ว สํานักงานใหญ
       92,020.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 92,020.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 92,020.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0054/2559 

ลว.14/1/59

52 จัดซื้อสันหวง          1,966.66  - ตกลงราคา
หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 

1,966.66

หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 

1,966.66

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0055/2559 

ลว.14/1/59

53

จัดซื้อสายไฟฟาและอุปกรณ

ประกอบเพื่อใชในงานวันเด็ก 

ประจําป 2559 ธอส. สนญ. จํานวน

 5 รายการ

21,198.84  - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด  21,198.84

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด  21,198.84

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0057/2559 

ลว.18/1/59

54
เชารถยนตใชปฏิบัติงานประจํา 

สนญ. จํานวน 7 คัน
175,774.40 175,774.40 ตกลงราคา

บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด

 175,774.40

บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด

 175,774.40
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0066/2559 

ลว.18/1/59

55
ซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)

 จํานวน 1,800 แฟม
69,336.00  - ตกลงราคา

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

69,336.00

บ.ชัยมั่นคง(1995)จํากัด 

69,336.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0067/2559 

ลว.18/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

56

ซื้อเทปพิมพอักษร สําหรับ

เครื่องพิมพฉลากรุน PT-9500PC 

จํานวน5 รายการ

       29,853.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

29,853.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

29,853.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0068/2559 

ลว.18/1/59

57
จางทําปลอกรัดธนบัตรชนิด 1000 

บาท
       39,376.00  - ตกลงราคา

บริษัท โพลีพลาสติก จํากัด 

39,378.00

บริษัท โพลีพลาสติก จํากัด 

39,378.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานทํา

ปลอกรัดธนบัตร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0069/2559 

ลว.18/1/59

58
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรอง

การหักภาษี ณ ที่จาย
       38,520.00  - ตกลงราคา

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

38,520.00

บริษัท คอมฟอรม จํากัด 

38,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0070/2559 

ลว.18/1/59

59
จางผลิตงานพิมพสําหรับ Roll Up 

โครงการเงินฝากประจํา 12 เดือน
         1,273.30  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 1,273.30

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 1,273.30

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0071/2559 

ลว.18/1/59

60
ซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลขมอนโร

แบบ1300
       70,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

 70,000.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

 70,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0072/2559 

ลว.18/1/59

61

จางออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่

ทํางานชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะหสํานักงานใหญ

     200,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท 

จํากัด 200,000.00

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท 

จํากัด 200,000.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0073/2559 

ลว.18/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

62

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 

MP2554SP จํานวน 2 ประจําฝาย

บริหารหนี้ภูมิภาค

3,531.00 บาท/

เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโกเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3,531.00 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโกเซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3,531.00 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0074/2559 

ลว.18/1/59

63

จางบริการเชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน

 MP2554SP จํานวน 2 ประจําฝาย

บริหารหนี้ภูมิภาค

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0075/2559 

ลว.18/1/59

64

จางพิมพโปสเตอรและใบปลิว

ประชาสัมพันธเงินฝากประจํา12

เดือนขั้นบันได

       56,463.90  - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

56,463.90

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

56,463.90

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0076/2559 

ลว.18/1/59

65

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟายี่หอ 

โอลิมเปยไทยรุน COMPACT 5

จํานวน1เครื่องใหกับฝายการตลาด

       20,865.00  - ตกลงราคา
บริษัท โอลิมเปยไทย จํากัด 

20,865.00

บริษัท โอลิมเปยไทย จํากัด 

20,865.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0077/2559 

ลว.18/1/59

66
จัดซื้อมอเตอรสําหรับพัดระบาย

อากาศหองไฟฟา อาคาร 2
       17,655.50  - ตกลงราคา

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 17,655.50

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็นเตอร จํากัด 17,655.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0078/2559 

ลว.18/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

67
ซื้อเครื่องโทรสารยี่หอ Brother 

Laser FAX-2840 จํานวน 1เครื่อง
         7,704.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 7,704.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 7,704.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0079/2559 

ลว.19/1/59

68
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียม(ขามเขต)
       40,125.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้งจํากัด 40,125.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้งจํากัด 40,125.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0080/2559 

ลว.19/1/59

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือ

สัญญาจํานองเปนประกัน

2.แบบฟอรมคําขอจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมและการสอบสวน

 3.แบบฟอรมใบเบิกพัสดุ

70
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษบันทึก

ขอความ A4
       71,904.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

71,904.00

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

71,904.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0082/2559 

ลว.19/1/59

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

94,160.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0081/2559 

ลว.19/1/59

69        94,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

94,160.00



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

71 วัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        66,909.60  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

66,909.60

องคการคา สกสค. 

66,909.60

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0083/2559 

ลว.19/1/59

72 จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน        69,550.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 69,550.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 69,550.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0084/2559 

ลว.19/1/59

73 ซื้อหลอดไฟBlack-Light รุน LD-1        21,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

 21,400.00

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด

 21,400.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0085/2559 

ลว.19/1/59

74

 จัดซื้อประตูกระจกเทมเปอร 

พรอมติดตั้งทดแทนของเดิม งาน

สินเชื่อ

       18,457.50  - ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง 

18,457.50

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 

18,457.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0086/2559 

ลว.19/1/59

75 ซื้อหลอดแบล็คไลท F6W/BLB T5          4,547.50  - ตกลงราคา
บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 

จํากัด 4,547.50

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 

จํากัด 4,547.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0087/2559 

ลว.19/1/59

76
ซื้อกลองดิจิตอลยี่หอ Fuji รุนX-A2

จํานวน 7 ตัว
     139,300.00      139,300.00 พิเศษ

บริษัท พาราโบลา จํากัด 

132,930.00

บริษัท พาราโบลา จํากัด 

132,930.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0088/2559 

ลว.19/1/59

77

ซื้อจักรยานพับยี่หอTern Link รุน 

B7 จํานวน 12 คัน พรอมของแถม

ขวดน้ําและโครงกระติก

     142,080.00      142,080.00 พิเศษ
บริษัท โปรไบค จํากัด 

142,080.00

บริษัท โปรไบค จํากัด 

142,080.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0089/2559 

ลว.20/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

78 ซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง        13,000.00  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักดินแดน 

กรมปกครอง  13,000.00

โรงพิมพอาสารักดินแดน 

กรมปกครอง  13,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0090/2559 

ลว.21/1/59

79

 จางซอมCondenser Pump ตัวที่ 5

 อาคาร 1 และซอมปมน้ําเย็น 

อาคาร 2

     122,285.00      122,285.00 ตกลงราคา
บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็ฯเตอร จํากัด 122,285.00

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซอรวิส 

เซ็ฯเตอร จํากัด 122,285.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0091/2559 

ลว.21/1/59

80

จางพิมพ 1.แบบฟอรมการดใบ

รับคําขอเงินกู 2.แบบฟอรมคําขอ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

       91,752.50  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

91,752.50

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

91,752.50

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0092/2559 

ลว.21/1/59

81 จางพิมพสมุดทะเบียนคุมเช็ค        32,100.00  - กรณีพิเศษ
องคการรานคา สกสค. 

32,100.00

องคการรานคา สกสค. 

32,100.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0093/2559 

ลว.21/1/59

82
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ

Double A
       44,405.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

บริษัท เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 

44,405.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0094/2559 

ลว.21/1/59

83 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        80,028.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของ สกสค. 

80,028.00

องคการคาของ สกสค. 

80,028.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0095/2559 

ลว.21/1/59

84

จางเปลี่ยนถังบรรจุน้ําสํารอง 

จํานวน3ถังบริเวณดาดฟา สาขา

จันทบุรี

     160,000.00 160,000.00 ตกลงราคา
บริษัท บานกลวย เอ็นเตอร

ไพรซ จํากัด 150,000.00

บริษัท บานกลวย เอ็นเตอร

ไพรซ จํากัด 150,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0096/2559 

ลว.21/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

85 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        75,258.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

75,258.00

องคการคา สกสค. 

75,258.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0097/2559 

ลว.21/1/59

86 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        84,834.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

84,834.00

องคการคา สกสค. 

84,834.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0098/2559 

ลว.21/1/59

87
จางทํากลองใสใสโบชัวร 3 ชอง

และกลองใสใสใบฝาก-ถอน
       34,775.00  - ตกลงราคา

บริษัท ต เอกณศิลป 

อลูมิเนียม จํากัด 34,775.00

บริษัท ต เอกณศิลป 

อลูมิเนียม จํากัด 34,775.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานทํากลอง

ใสใสโบชัวร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0099/2559 

ลว.21/1/59

88

เชาอาคารพานิชย 3 ชั้นครึ่งเปนที่

จัดเก็บแฟมสินเชื่อเอกสารการเงิน

และบัญชี สาขากําแพงเพชร

       60,000.00  - ตกลงราคา
คุณ เปมิกา พุมสุข 

60,000.00

คุณ เปมิกา พุมสุข 

60,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0100/2559 

ลว.21/1/59

89
 ขอเชาพื้นที่สําหรับจอดรถของ

สาขาแพร
     144,000.00      144,000.00 ตกลงราคา

คุณ ชาติชาย รัตนนาคะ 

144,000.00

คุณ ชาติชาย รัตนนาคะ 

144,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0101/2559 

ลว.21/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

90
จางปรับปรุงพื้นที่ Contact Center

 ฝายลูกคาสัมพันธ ชั้น 12 อาคาร 2
     339,000.00 338,462.40 พิเศษ

หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปร

ดักส 330,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปร

ดักส 330,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0102/2559 

ลว.21/1/59

91
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขา

ยอยนิคมพัฒนา
       28,355.00  - ตกลงราคา

บ.ไอยบริติชซีเครียวริตี้ พริ้น

ตริ้ง จํากัด 28,355.00

บ.ไอยบริติชซีเครียวริตี้ พริ้น

ตริ้ง จํากัด 28,355.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0103/2559 

ลว.21/1/59

92

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นฮาตาริ ขนาด 16

 นิ้ว รุน HD-P16 M3 จํานวน 3 

เครื่อง

         3,852.00  - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 3,852.00

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด 3,852.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0104/2559 

ลว.21/1/59

93
จางประเมินราคาหลักประกัน

ลูกหนี้ธนาคารฯ
       12,840.00  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด

 12,840.00

บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด

 12,840.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานประเมิน

ราคาหลักประกัน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0105/2559 

ลว.21/1/59

94

จางพิมพตราสาททางการเงิน   1.

สาขาดอนเมือง  2.สาขา

นครราชสีมา 3.สาขายอยศาลายา

       11,770.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเครียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 11,770.00

บริษัท ไทยบริติชซีเครียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 11,770.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0106/2559 

ลว.21/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

95

 จัดซื้อDRUM เครื่องโทรสารยี่หอ

Brother รุนDR2255 จํานวน 4 ตลับ

 เพื่อใชงานที่งานบริหารทั่วไป

สํานักพระราม 9

         7,276.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 7,276.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 7,276.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0107/2559 

ลว.22/1/59

96

จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

เงินฝากประจํา 12 เดือนแบบ

ขั้นบันได

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

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานทํา สื่อ

ประชาสัมพัธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0108/2559 

ลว.22/1/59

97 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        49,690.80  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

49,690.80

องคการคา สกสค. 

49,690.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0109/2559 

ลว.22/1/59

98

จางพิมพใบปลิวและแผนพับ

ประมาณการเงินงวดผอนชําระ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู ตามมาตรการ

เพื่อสงเสริมการใหสินเชื่อที่อยู

อาศัยแกผูมีรายไดนอยและปาน

กลาง

     145,000.00 144,557.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

144,557.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

144,557.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0110/2559 

ลว.22/1/59

99 จางพิมพซองนิติกรรม      192,600.00      192,600.00 ตกลงราคา
บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 192,600.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 192,600.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0111/2559 

ลว.22/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

100

จางปรับปรุงหองทํางานผูบริหาร ชั้น

 6 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

     300,000.00 300,000.00 พิเศษ
บริษัท บรูณรัตน    เอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 295,000.00

บริษัท บรูณรัตน    เอนยิ

เนียริ่ง จํากัด 295,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0112/2559 

ลว.22/1/59

101 ซื้อกลองเอกสารฝาครอบ        15,622.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี คาร

ตั้น จํากัด 15,622.00

บริษัท เอส วี แอนด พี คาร

ตั้น จํากัด 15,622.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0113/2559 

ลว.22/1/59

102

ซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่หอ 

BROTHER TN-2025 รุนMFC- 

7220 จํานวน 50 กลอง

       80,785.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

80,785.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

80,785.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0114/2559 

ลว.22/1/59

103 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        85,446.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

85,446,00

องคการคา สกสค. 

85,446,00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0115/2559 

ลว.22/1/59

104 ซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        47,250.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

47,250.00

องคการคา สกสค. 

47,250.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0116/2559 

ลว.22/1/59

105

จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสารยี่หอ 

Brother รุนMFC-7470D จํานวน1

ตลับเพื่อใชงานที่ฝายธุรกรรม

การเงิน

         1,819.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 1,819.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 1,819.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0117/2559 

ลว.22/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

106
ขอสั่งซื้อเครื่องเคลือบบัตร 

HIC-TCC4000   จํานวน 1 เครื่อง
         9,630.00  - ตกลงราคา

หจก.เฟรสท ออฟฟศ เวอรวิส

 9,630.00

หจก.เฟรสท ออฟฟศ เวอรวิส

 9,630.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0118/2559 

ลว.25/1/59

107

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษขนาด 14 หลักยี่หอ 

CASIO รุน DR-240TM จํานวน 2 

เครื่อง และเครื่องแบบไมมีกระดาษ

 14หลักยี่หอ CASIO รุน DJ-240D

 จํานวณ 5  เครื่อง

         7,928.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

7,928.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

7,928.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0119/2559 

ลว.25/1/59

108

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบไม

มีกระดาษขนาด 14 หลัก ยี่หอ 

CASIO รุน DJ-240D

         1,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

1,160.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0120/2559 

ลว.25/1/59

109

จางปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานเขต 4 อุลบราชธานี

1,138,000.00 1,138,000.00 สอบราคา
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 

990,000.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 

990,000.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0121/2559 

ลว.25/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

110 ขอสั่งซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ        68,049.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

68,049.00

องคการคา สกสค. 

68,049.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0122/2559 

ลว.25/1/59

111
สั่งจางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการกูเงิน
       40,125.00  - ตกลงราคา

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

40,125.00

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

40,125.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0123/2559 

ลว.25/1/59

112

จางพิมพ1.แบบฟอรมหนังสือ

สัญญาจํานองที่ดิน 2.แบบฟอรม

ใบนําสงคาเชาทรัพยสินธนาคาร

       83,995.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

83,995.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

83,995.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0124/2559 

ลว.25/1/59

113  ขอสั่งซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA        40,060.80  - ตกลงราคา
บริษีท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

40,060.80

บริษีท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 

40,060.80

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0125/2559 

ลว.25/1/59

114
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับ

ใชกับเครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
       96,300.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟนโนลา 

จํากัด 96,300.00

บริษัท เอ็ม ซี ซี ฟนโนลา 

จํากัด 96,300.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0126/2559 

ลว.25/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

115
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระ

หนี้เงินกู
     181,900.00      181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 181,900.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 181,900.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0127/2559 

ลว.25/1/59

116

ขอสั่งซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่หอ 

BROTHER TN-2280 รุน 

MFC-7470 จํานวน 50 กลอง

       87,205.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

87,205.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

87,205.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0128/2559 

ลว.25/1/59

117

ขอสั่งซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่หอ 

BROTHER TN-2150 รุน 

MFC-7450 จํานวน 50 กลอง

       80,785.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

80,785.00

บริษัท โฟนิกซ จํากัด 

80,785.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0129/2559 

ลว.25/1/59

118
สั่งจางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาเพชรบุรี
       22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พรื้นติ้ง จํากัด 22,470.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พรื้นติ้ง จํากัด 22,470.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0130/2559 

ลว.25/1/59

119 สั่งจางพิมพแฟมออน สีสม      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.)0131/2559 

ลว.25/1/59

120

สั่งจางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือ

มอบอํานาจจดทะเบียนหองชุด 2.

แบบฟอรมใบนําสงเช็ค

       58,850.00  - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

58,850.00

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

58,850.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0132/2559 

ลว.25/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

121

ซื้อเครื่องคํานวณเลข14หลักแบบ

ไมมีกระดาษยี่หอCASIO รุน 

DJ-240D จํานวน 11 เครื่อง

         6,380.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

6,380.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

6,380.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0133/2559 

ลว.25/1/59

122

ขอสั่งซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน2 

เครื่อง พรอมผาหมึกจํานวน 4 ตลับ 

เพื่อใชงานที่ฝายลูกคาสัมพันธ

       38,734.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 

38,734.00

บริษัท นามทอง จํากัด 

38,734.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0134/2559 

ลว.25/1/59

123

เชาเครื่องมัลติฟงก รุน 

MPC2003SP จํานวน 1 เครื่อง 

สาขายอยพิจิตร

 2,782.00 

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก  เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด       

2,782 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก  เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 2,782 

บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยพิจิตร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0135/2559 

ลว.25/1/59

124

จางบริการเครื่องมัลติฟงก รุน 

MPC2003SP จํานวน 1 เครื่อง 

สาขายอยพิจิตร

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยพิจิตร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0136/2559 

ลว.25/1/59

125
สมัครสมาชิกขอมูลนิติบุคคล

ออนไลน BOL
       50,022.50  - ตกลงราคา

บริษัท บิซิเนส ออนไลน 

จํากัด 50,022.50

บริษัท บิซิเนส ออนไลน 

จํากัด 50,022.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0137/2559 

ลว.25/1/59

126

 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา ริ

โก รุน  MP201SPF  จํานวน 1

เครื่อง สาขายอยนราธิวาส

 1,605.00 

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 1,605 

บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 1,605 

บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยนราธิวาส

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0138/2559 

ลว.25/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

127

 จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ

เชา ริโกรุน  MP201SPF จํานวน 1 

เครื่อง สาขายอยนราธิวาส

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขายอยนราธิวาส

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0139/2559 

ลว.25/1/59

128
 จางโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารฯ
     100,000.00  - ตกลงราคา

นายกสมาคมราชยานยนต

สมาคมแหงประเทศไทย 

100,000.00

นายกสมาคมราชยานยนต

สมาคมแหงประเทศไทย 

100,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0140/2559 

ลว.25/1/59

129 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง        22,338.00  - กรณีพิเศษ
องคการคา สกสค. 

22,338.00

องคการคา สกสค. 

22,338.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0141/2559 

ลว.25/1/59

130

จางจัดทําปายแบบตั้งโตะ (Tent 

Card) การชําระหนี้ดวยบัตรชําระ

เงินกู

       11,235.00  - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

11,235.00

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

11,235.00

เปนผูที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0142/2559 

ลว.26/1/59

131
จางซอมระบบกาซหุงตม( LPG) 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
       10,700.00  - ตกลงราคา

บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท

 จํากัด 10,700.00

บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท

 จํากัด 10,700.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0143/2559 

ลว.26/1/59

132
สั่งจางพิมพซองขาวขนาด 7x10 นิ้ว

 ฝายการตลาดและพันธมิตร
         8,560.00  - ตกลงราคา

บริษัท ดอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 8,560.00

บริษัท ดอส อาร ซี เอ็น

เวลอพ จํากัด 8,560.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0144/2559 

ลว.26/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

133
 สั่งจางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขากาฬสินธ
       23,647.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 23,647.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด 23,647.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0145/2559 

ลว.26/1/59

134

จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขายอยพนัสนิคม สาขา

ฉะเชิงเทรา

       12,315.70  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

12,315.70

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด 

12,315.70

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0146/2559 

ลว.26/1/59

135 จางทํานามบัตร ธนาคาร 22,230.00  - ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

22,230.00

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

22,230.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0147/2559 

ลว.26/1/59

136
จางพิมพนามบัตรธนาคารฯ จํานวน

 7,100 ใบ
27,690.00  - ตกลงราคา

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

27,690.00

รานฟงเกอร พริ้นต(2000) 

27,690.00

เปนรานที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0148/2559 

ลว.27/1/59

137
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 72 อัน
5,152.05  - ตกลงราคา

รานเรือนศิลปตรตรายาง 

5,152.05

รานเรือนศิลปตรตรายาง 

5,152.05

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0149/2559 

ลว.27/1/59

138

จางทําสติ๊กเกอรWrap ลิฟทโดยสาร

 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใฟญ   อาคาร 2 ชั้น 1

       21,828.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ ดับบลิว คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 21,828.00

บริษัท เจ ดับบลิว คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด 21,828.00

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการทําสติ๊กเกอรWrap

 ลิฟทโดยสาร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0150/2559 

ลว.28/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

139

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นขาวดํา(A3) ริ

โก รุน MP2501SPจํานวน1เครื่อง

ประจําสาขาบอวิน

 2,247.00/

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก  เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด       

2,247 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก  เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด       

2,247 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาบอวิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0151/2559 

ลว.28/1/59

140

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่นขาว

ดํา(A3) ริโก รุน MP2501SPจํานวน

1เครื่องประจําสาขาบอวิน

 0.37 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขาบอวิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0152/2559 

ลว.28/1/59

141

ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอรยี่หอ 

GRAPHTEC รุนCE6000-60พรอม

อุปกรณจํานวน1เครื่อง

       49,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไอเดีย เมคเกอร 

เทคโนโลยี จํากัด 49,900.00

บริษัท ไอเดีย เมคเกอร 

เทคโนโลยี จํากัด 49,900.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0153/2559 

ลว.28/1/59

142
จางประเมินราคาหลักประกัน

ลูกหนี้ธนาคารสงเคราะห
       16,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ที เอ มาเนจเมนท 

คอรโปเรชั่น(1999) จํากัด 

16,000.00

บริษัท ที เอ มาเนจเมนท 

คอรโปเรชั่น(1999) จํากัด 

16,000.00

เปนบริษัทที่เสนอราคาที่

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0154/2559 

ลว.28/1/59

143
จางประเมินราคาหลักประกัน

ลูกหนี้ธนาคารสงเคราะห
       16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไชนีสไทย-แอพไพร

ซอล จํากัด 16,050.00

บริษัท ไชนีสไทย-แอพไพร

ซอล จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่เสนอราคาที่

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0155/2559 

ลว.28/1/59

144
จางประเมินราคาหลักประกัน

ลูกหนี้ธนาคารสงเคราะห
       10,700.00  - ตกลงราคา

บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด

 10,700.00

บริษัท โกร เอสทิเมชั่น จํากัด

 10,700.00

เปนบริษัทที่เสนอราคาที่

ต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0156/2559 

ลว.28/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

145

จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการ

ชั่วคราวที่ ฝายบังคับคดีและหนี้

สวนขาด

         9,000.00  - อื่นๆ
คุณ ภานุวัตน สุขแปน 

9,000.00

คุณ ภานุวัตน สุขแปน 

9,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0157/2559 

ลว.28/1/59

146

จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการ

ชั่วคราวที่ ฝายบังคับคดีและหนี้

สวนขาด

         9,000.00  - อื่นๆ
คุณ ธิดารัตน มั่นศิลป 

9,000.00

คุณ ธิดารัตน มั่นศิลป 

9,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0158/2559 

ลว.28/1/59

147

 เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 

MP2554SP จํานวน1เครื่อง ประจํา

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

 3,531.00 

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวัสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3,531.00 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก เซอรวัสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด 

3,531.00 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0159/2559 

ลว.28/1/59

148

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 

MP2554SP จํานวน1เครื่อง ประจํา

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

 0.35 บาท/แผน  - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด0.35 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.35 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0160/2559 

ลว.28/1/59

149
จางแปลรายงานของผูสอบบัญชี

และงบการเงินประจําป2558
       70,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

70,000.00

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 

70,000.00

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการทําแปลรายงาน

ของผูสอบบัญชี

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0161/2559 

ลว.28/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

150

 จางรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่เชา

เคานเตอรการเงินเซ็นทรัลพลาซา 

เชียงใหมแอรพอรต ธนาคาร

สงเคราะห

     200,000.00      171,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เมกเกอร เอ็นจอ

เนียริ่ง จํากัด 171,000.00

บริษัท เมกเกอร เอ็นจอ

เนียริ่ง จํากัด 171,000.00

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการรื้อถอนและ

ปรับปรุงพื้นที่

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0162/2559 

ลว.28/1/59

151

 จางดําเนินการออกแบบและจัดสง

จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสผานทาง

 E-Mail

     200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด 

199,998.30

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด 

199,998.30

เปนรานบริษัทที่มีความ

ชํานาญในดําเนินการ

ออกแบบและจัดสง

จดหมายขาว

อิเล็กทรอนิกสผานทาง 

E-Mail

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0163/2559 

ลว.28/1/59

152

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น(A3) ริโก รุน

 MP2501SP จํานวน1เครื่องประจํา

สาขายอยแมสาย

 2,247.00 

บาท/เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด 2,247 บาท/เครื่อง

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด 2,247 บาท/เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยแมสาย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0164/2559 

ลว.28/1/59

153

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น(A3) ริ

โก รุน MP2501SP จํานวน1เครื่อง

ประจําสาขายอยแมสาย

 0.37.00 บาท/

เครื่อง
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด  0.37 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยแมสาย

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0164/2559 

ลว.28/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

154
 สั่งจางพิมพซองหนาตางเหลือง 

สาขาอุดรธานี
       38,520.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 38,520.00

บริษัท เอส อาร ซี เอ็นเวลอพ

 จํากัด 38,520.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0166/2559 

ลว.28/1/59

155

จางซอมเครื่องปรับอากาศแบบ

แยกสวนสํานักพระราม 9      ชั้น 1 

อารคาร1

       11,770.00  - ตกลงราคา
หจก. นิว บริดจ       เอ็นจอ

เนียริ่ง 11,770.00

หจก. นิว บริดจ       เอ็นจอ

เนียริ่ง 11,770.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0167//2559 

ลว.28/1/59

156 จางเปลี่ยนกลองโทรทัศนวงจรปด        17,120.00  - ตกลงราคา
บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

17,120.00

บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 

17,120.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0168/2559 

ลว.28/1/59

157

ซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่หอ Brother 

รุน MFC-8370DNจํานวน 1 ตลับ

สวนบริการสํานักงาน

         2,193.50  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 2,193.50

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 2,193.50

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0169/2559 

ลว.28/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

158

ซื้อลําโพงอเนกประสงคพรอมแอมป

 15 นิ้ว NPE รุนMK-15BAT จํานวน

 1 ชุด เพื่อใชงานที่งานบริหารทั่วไป

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล

         7,198.96  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 7,198.96

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด 7,198.96

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0170/2559 

ลว.28/1/59

159

ซื้อเครื่องสแกนเนอร CANON 

COLOR MULTIFUNCITION รุน 

MF8210CNจํานวน1เครื่อง

       16,585.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 16,585.00

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด 16,585.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0171/2559 

ลว.28/1/59

160
จางซอมCondenser Pump ตัวที่4

อาคาร1ธนาคารฯสํานักงานใหญ
       63,130.00  - ตกลงราคา

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซ็น

เตอร จํากัด 63,130.00

บริษัท ยาสุ มอเตอร เซ็น

เตอร จํากัด 63,130.00

เปนบริษัทที่มี

ประสบการณและความ

ชํานาญ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0172/2559 

ลว.29/1/59

161

จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.

สาขายอยพนนสารคาม2.สาขา

ปราจีนบุรี3.สาขาลพบุรี4.สาขา

ยอยหนองบัวลําภู

       89,880.00  - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้พริ้นติ้ง จํากัด 89,880.00

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว

ริตี้พริ้นติ้ง จํากัด 89,880.00

เปนบริษัทที่มีความ

ชํานาญทางดานสิ่งพิมพ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0173/2559 

ลว.29/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

162

จัดซื้อระบบAccess controlติดตั้ง

ใชงาน ธนาคารฯสํานักงานใหญชั้น

 19 อาคาร 2

       41,409.00  - ตกลงราคา
บริษัท บี เทค อินเทนชั่น 

จํากัด 41,409.00

บริษัท บี เทค อินเทนชั่น 

จํากัด 41,409.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0174//2559 

ลว.29/1/59

163
จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 

จํานวน 157 อัน
17,585.45  - ตกลงราคา

รานเรืองศิลปตรายาง  

17,585.45

รานเรืองศิลปตรายาง  

17,585.45

เปนรานที่มีความชํานาญ

ในการทําตรายาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0175/2559 

ลว.29/1/59

164

สั่งเชารถยนต ยี่หอ TOYOTA 

FORTUNER 2.4 V 4WD จํานวน 1

 คัน เพื่อใชปฏิบัติงานประจําสาขา

ยอยแมฮองสอน ระยะเวลาเชา 5 ป

1,500,000.00 1,500,000.00 พิเศษ

บ.ซินเนอรเจติค ออโต เพอร

ฟอรมานซ จํากัด 

1,338,000.00

บ.ซินเนอรเจติค ออโต เพอร

ฟอรมานซ จํากัด 

1,338,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0176//2559 

ลว.29/1/59

165

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

ฯ สาขาเชียงใหม ผานสื่อวิทยุ

ทองถิ่น ระระเวลา 12 เดือน เริ่ม

ตั้งแต 6 ก.พ. 2559-5 ก.พ. 25560

53,500.00  - ตกลงราคา
บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

 จํากัด  53,500.00

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

 จํากัด  53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0177/2559 

ลว.29/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559

166

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

ฯ สาขาถนนนิมมานเหมินทร ผาน

สื่อทองถิ่น ระยะเวลา 12 เดือน 

ตั้งแต 6 ก.พ. 2559-5 ก.พ 2560

64,200.00  - ตกลงราคา
บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

 จํากัด 64,200.00

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง

 จํากัด 64,200.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0178/2559 

ลว.29/1/59

167

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น(A3)"ริโก" รุน

 MP2501SP ประจําสาขายอยบึง

สามพัน จํานวน 1 เครื่อง

2,568.00 บาท/

เครื่อง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,568.00 บาท/

เครื่อง

บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศ

ไทย) จํากัด 2,568.00 บาท/

เครื่อง

ผานการคัดเลือกจาก

สาขายอยบึงสามพัน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0179/2559 

ลว.29/1/59

168

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น(A3)"ริ

โก" รุน MP2501SP ประจําสาขา

ยอยบึงสามพัน 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

สาขายอยบึงสามพัน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0180/2559 

ลว.29/1/59

169

เชาระบบและอุปกรณรักษาความ

ปลอดภัย ติดตั้งใชงานประจําสาขา

ของธนาคารฯ จํานวน 134 สาขา

6,608,310.00 6,608,310.00 พิเศษ
บ.เปโตร ไอที จํากัด 

6,608,310.00

บ.เปโตร ไอที จํากัด 

6,608,310.00

คุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 

จพ.(สจท.)0181/2559 

ลว.29/1/59



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2559

สวนจัดหาทั่วไป 

วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2559


