
1

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

1

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ "โครงการ

ของขวญัปีใหม ่2560 เพื"อ

เสริมวินยัทางการเงินสําหรับ

ผู้ มีรายได้น้อย"

8,570.70        - ตกลงราคา
บริษัท มี พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 8,570.70 บาท

บริษัท มี พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 8,570.70 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 1/2560 

ลว.4/01/2560

2

จ้างพิมพ์ X-Stand 

ประชาสมัพนัธ์ "โครงการ

ของขวญัปีใหม ่2560 เพื"อ

เสริมวินยัทางการเงินสําหรับ

ผู้ มีรายได้น้อย"

1,438.08        - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

1,438.08 บาท

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

1,438.08 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 2/2560 

ลว.4/01/2560

3

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผน่

ปลิวโครงการเงินฝากออม

ทรัพย์รับสขุ

57,773.58      - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 57,773.58 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 57,773.58 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 3/2560 

ลว.4/01/2560

4

จ้างพิมพ์ Roll Up 

ประชาสมัพนัธ์เงินฝากออม

ทรัพย์รับสขุ

636.65           - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

636.65 บาท

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

636.65 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 4/2560 

ลว.4/01/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560



2

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

5

จ้างดําเนินการเพื"อกิจกรรม

วิเทศสมัพนัธ์และสื"อสาร

องค์กรโดยวิธีพิเศษ ประจําปี 

2560

1,200,000.00   1,200,000.00    พิเศษ

บริษัท แพธฟายเดอร์ 

เอเชีย จํากดั 

1,200,000.00 บาท

บริษัท แพธฟายเดอร์ 

เอเชีย จํากดั 

1,200,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 5/2560 

ลว.4/01/2560

6

ซื �อเฟอร์นิเจอร์ชดุรับแขก เพื�อ

ใช้รับรองผู้บริหารธนาคารฯ 

และวิทยากร ในห้องประชมุ 

301 ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่

48,845.500  - ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 48,845.50 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 48,845.50 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 6/2560 

ลว.5/01/2560

7

เชา่เครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MPC2004SP 

จํานวน 1 เครื�อง ประจําสาขา

ยอ่ยนางรอง

119,412.00     119,412.00     ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

119,412.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

119,412.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 7/2560 

ลว.5/01/2560



3

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

8

จ้างบริการเครื�องมลัติฟังก์ชั�น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น 

MPC2004SP จํานวน 1 

เครื�อง ประจําสาขายอ่ย

นางรอง

0.37 บาท/แผน่  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 8/2560 

ลว.5/01/2560

9

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MP2501SP 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสาขา

ยอ่ยแมฮ่อ่งสอน

      92,448.00  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 9/2560 

ลว.5/01/2560

10

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น  

MP2501SP จํานวน 1 เครื"อง

 ประจําสาขายอ่ยแมฮ่อ่งสอน

 0.37 บาท/แผน่  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 10/2560 

ลว.5/01/2560



4

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

11

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MP2501SP 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสาขา

ยอ่ยบงึสามพนั ระยะเวลาการ

เชา่ 3 ปี

      92,448.00  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 11/2560 

ลว.5/01/2560

12

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น  

MP2501SP จํานวน 1 เครื"อง

 ประจําสาขายอ่ยบงึสามพนั 

ระยะเวลาการเชา่    3 ปี

 0.37 บาท/แผน่  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 12/2560 

ลว.5/01/2560



5

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

13

เชา่ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

และระบบแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตั Tงใช้งาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาฟิว

เจอร์ พาร์ค รังสิต

       399,000.00        399,000.00 พิเศษ

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ 

เน็ตเวิร์ก โซลชูั�น จํากดั

 319,930.00 บาท

บริษัท ครีเอเจอร์แลบ 

เน็ตเวิร์ก โซลชูั�น จํากดั

 319,930.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 14/2560 

ลว.5/01/2560

14

จ้างปรับปรุงพื Tนที"รับรองของ 

มลูนิธิ 60 ปี ธอส. บริเวณชั Tน 

1 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

    2,025,000.00     2,020,000.00 พิเศษ

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ�ง จํากดั 

2,000,000.00 บาท

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ�ง จํากดั 

2,000,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 15/2560 

ลว.5/01/2560

15

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั 

ชนิด 20 ฉบบั สาขายอ่ย

ศาลายา พทุธมณฑลสาย 4

362.73           - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 362.73 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 362.73 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 16/2560 

ลว.9/01/2560



6

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

16

จ้างทําแทน่ประดิษฐานองค์

พระคลงัมหาสมบตัิ จํานวน 6

 ชดุ เพื"อวางประจําสาขาของ

ธนาคารฯ

35,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ"ง จํากดั 

35,000.00 บาท

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ"ง จํากดั 

35,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 22/2560 

ลว.9/01/2560

17

จ้างซอ่มมอเตอร์และเปลี"ยน

ชดุคอนโทรล CHP 1-03 

อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

58,850.00      - ตกลงราคา

บริษัท ยาส ุมอเตอร์ 

เซอร์วิส เซน็เตอร์ 

จํากดั(สํานกังานใหญ่)

 58,850.00 บาท

บริษัท ยาส ุมอเตอร์ 

เซอร์วิส เซน็เตอร์ 

จํากดั(สํานกังานใหญ่)

 58,850.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 23/2560 

ลว.9/01/2560

18
เชา่พื Tนที"ทําการสาขายอ่ย

บางบวัทอง
1,083,192.00   1,083,192.00    พิเศษ

นางทศันีย์  สรุิยจนัทร์  

นางสาวอรทยั  หอสิ-มะ

สถาพร                นาง

สธุีร์  ศรีมหาโชตะ 

1,083,192.00 บาท

นางทศันีย์  สรุิยจนัทร์  

นางสาวอรทยั  หอสิ-มะ

สถาพร                นาง

สธุีร์  ศรีมหาโชตะ 

1,083,192.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 24/2560 

ลว.9/01/2560



7

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

19

จ้างบริการรักษาความ

ปลอดภยัประจําสาขาสมาร์ท 

(Smart Branch) สํานกั

พระราม 9 และสาขายอ่ย

เซน็ทรัลพลาซา ปิ" นเกล้า

717,191.07      717,191.07       พิเศษ

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั ซเีคียว สเป

เชียลการ์ด กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

717,191.07 บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั ซเีคียว สเป

เชียลการ์ด กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

717,191.07 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 25/2560 

ลว.9/01/2560

20

จ้างให้บริการรักษาความ

สะอาด ประจําสาขาปลวก

แดง สงักดัเขต 4 ระยอง

315,000.00      315,000.00       

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั ไฮคลาส 

อินเตอร์เซอร์วิส จํากดั

 315,000.00 บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยั ไฮคลาส 

อินเตอร์เซอร์วิส จํากดั

 315,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 26/2560 

ลว.9/01/2560

21

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่

ชําระหนี Tเงินกู้ (ด้วยเช็ค) 

จํานวน 100,000 ชดุ

85,600.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 85,600.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 85,600.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 27/2560 

ลว.10/01/2560



8

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

22

จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด ฝ่าย

สาขาภมูิภาค จํานวน 20,000

 ซอง

125,190.00     125,190.00     ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

125,190.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

125,190.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 28/2560 

ลว.10/01/2560

23

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

สญัญาจํานองที"ดินเป็น

ประกนั(ท.ด. 15) จํานวน 200

 รีม

77,040.00      - ตกลงราคา
บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 77,040.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 77,040.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 29/2560 

ลว.10/01/2560

24

จ้างลงโฆษณาประกาศ

เปิดรับสมคัรบคุคล ใน

หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ

102,720.00     102,720.00     ตกลงราคา

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ซู

น่าแอดเวอร์ไทซิ"ง 

102,720.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั ซู

น่าแอดเวอร์ไทซิ"ง 

102,720.00 บาท

เป็นผู้ ดําเนินงาน

ด้านสื"อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

จพ.(สจท.) 30/2560 

ลว.10/01/2560

25

จ้างลงโฆษณาประกาศ

เปิดรับสมคัรบคุคล ใน

หนงัสือพิมพ์โลกวนันี Tรายวนั

8,988.00        - ตกลงราคา

บริษัท วฏัฏะ คลาสสิ

ฟายด์ส จํากดั 

8,988.00 บาท

บริษัท วฏัฏะ คลาสสิ

ฟายด์ส จํากดั 

8,988.00 บาท

เป็นผู้ ดําเนินงาน

ด้านสื"อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

จพ.(สจท.) 31/2560 

ลว.10/01/2560

26

จ้างทําผ้ากนัเปืTอนสีส้ม 

พร้อมสกรีนโลโก้ จํานวน 

1,000 ตวั

90,950.00      - ตกลงราคา
บริษัท ลกักี Tเพนท์ 

จํากดั 90,950.00 บาท

บริษัท ลกักี Tเพนท์ 

จํากดั 90,950.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 32/2560 

ลว.10/01/2560



9

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

27

จ้างปรับปรุงห้องพสัด ุบริเวณ

ชั Tน G อาคาร 1 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สํานกังาน

ใหญ่

97,263.00      - ตกลงราคา

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ"ง จํากดั 

97,263.00 บาท

บริษัท บรูณรัตน์เอนยิ

เนียริ"ง จํากดั 

97,263.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 33/2560 

ลว.10/01/2560

28
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 1 รายการ
80,352.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 80,352.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 80,352.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 34/2560 

ลว.10/01/2560

29
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 2 รายการ
87,660.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 87,660.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 87,660.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 35/2560 

ลว.10/01/2560

30
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 2 รายการ
88,560.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 88,560.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 88,560.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 36/2560 

ลว.10/01/2560

31
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 2 รายการ
77,328.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 77,328.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 77,328.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 37/2560 

ลว.10/01/2560



10

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

32
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 2 รายการ
54,000.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 54,000.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 54,000.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 38/2560 

ลว.10/01/2560

33

จ้างเป็นผู้ให้บริการจดัเก็บ

เอกสารหรือทรัพย์สินใดๆ 

ของฝ่ายสาขาภาคตะวนัออก

และภาคกลาง และสาขาใน

สงักดั

200,000.00     200,000.00     ตกลงราคา

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 

จํากดั (มหาชน) 

200,000.00 บาท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 

จํากดั (มหาชน) 

200,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 39/2560 

ลว.10/01/2560

34
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขา

ศรีนครินทร์
4,708.00        - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 4,708.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 4,708.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 46/2560 

ลว.11/01/2560

35
จ้างพิมพ์นามบตัร จํานวน 

200 ใบ
1,200.00        - ตกลงราคา

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 1,200.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 1,200.00 บาท

เป็นผู้ที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 47/2560 

ลว.11/01/2560



11

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

36

จ้างดําเนินการจดัเลี Tยงปีใหม ่

2560 ให้กลบักลุม่ รปภ. 

แมบ่้าน คนสวน และชา่ง

บริษัท ซาวิลส์

126,000.00     126,000.00     ตกลงราคา

บริษัท พี.พาวิลเลี"ยน 

จํากดั (สวนอาหารนา

ทอง) 126,000.00 บาท

บริษัท พี.พาวิลเลี"ยน 

จํากดั (สวนอาหารนา

ทอง) 126,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากฝ่ายบริหาร

สํานกังานและ

กิจการสาขา

จพ.(สจท.) 48/2560 

ลว.11/01/2560

37
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแบบขอ

ไถถ่อนจํานอง จํานวน 200 รีม
40,660.00      - ตกลงราคา

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 40,660.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 40,660.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 49/2560 

ลว.11/01/2560

38

ซื Tอกระดาษ A4 80 แกรม 

ยี"ห้อ Double A จํานวน 500 

รีม

44,405.00      - ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอนด์ สเตชั"นเนอรี" 

จํากดั 44,405.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอนด์ สเตชั"นเนอรี" 

จํากดั 44,405.00 บาท

เป็นบริษัทผู้จดั

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 50/2560 

ลว.11/01/2560

39

จ้างพิมพ์ซองนํ Tาตาลใหญ่

ขยายข้าง สํานกังานใหญ่ 

จํานวน 40,000 ซอง

158,360.00     158,360.00     ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

158,360.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

158,360.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 51/2560 

ลว.11/01/2560



12

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

40
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

สญัญากู้ เงิน จํานวน 400 รีม
85,600.00      - ตกลงราคา

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 52/2560 

ลว.11/01/2560

41

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอจด

ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

(ท.ด.๑) จํานวน 200 รีม

77,040.00      - ตกลงราคา
บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 77,040.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 77,040.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 53/2560 

ลว.11/01/2560

42
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝาก

เงิน จํานวน 500,000 แผน่
69,550.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 69,550.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 69,550.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 55/2560 

ลว.11/01/2560

43
จ้างพิมพ์แฟ้มออ่น สีส้ม 

จํานวน 40,000 แฟ้ม
158,360.00     158,360.00     ตกลงราคา

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

158,360.00 บาท

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

158,360.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 56/2560 

ลว.11/01/2560



13

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

44
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอน

เงิน จํานวน 500,000 แผน่
      69,550.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 69,550.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 69,550.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 57/2560 

ลว.11/01/2560

45

จ้างจดัทําสปอตวิทยุ

ประชาสมัพนัธ์โครงการ "เงิน

ฝากออมทรัพย์รับสขุ" และ

โครงการ "ของขวญัปีใหม ่

2560 เพื"อเสริมวินยัทาง

การเงินสําหรับผู้ มีรายได้น้อย

83,096.20      - ตกลงราคา
บริษัท ยชูสู จํากดั 

83,096.20 บาท

บริษัท ยชูสู จํากดั 

83,096.20 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 58/2560 

ลว.11/01/2560

46

เชา่อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั Tน 

จํานวน 2 คหูา พร้อมพื Tนที"

จอดรถรวม 1 งาน 11 ตาราง

วา เพื"อเป็นที"ทําการธนาคารฯ

 สาขาศรีสะเกษ

1,960,200.00   1,960,200.00    พิเศษ

นายทนงศกัดิl โลห่์

อจัฉริยะกลุ 

1,960,200.00 บาท

นายทนงศกัดิl โลห่์

อจัฉริยะกลุ 

1,960,200.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 59/2560 

ลว.11/01/2560



14

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

47
จ้างจดัพิมพ์ปฏิทินประจําปี 

2560 (Reprint)
2,000,000.00   1,199,983.29 พิเศษ

บริษัท แปลน กราฟิค 

จํากดั 1,999,967.09 

บาท

บริษัท แปลน กราฟิค 

จํากดั 1,999,967.09 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 60/2560 

ลว.11/01/2560

48
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 5 รายการ
39,501.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 39,501.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 39,501.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 61/2560 

ลว.11/01/2560

49
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 1 รายการ
86,400.00         - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 86,400.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 86,400.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 62/2560 

ลว.11/01/2560

50
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 6 รายการ
85,582.80      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 85,582.80 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 85,582.80 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 63/2560 

ลว.11/01/2560

51
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 5 รายการ
53,739.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 53,739.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 53,739.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 64/2560 

ลว.11/01/2560



15

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

52
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 10 รายการ
83,988.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 83,988.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 83,988.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 65/2560 

ลว.11/01/2560

53

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นนิตยสารไลฟ์

แอนด์โฮม

321,000.00   321,000.000 พิเศษ

บริษัท อะโกร มีเดีย 

จํากดั 321,000.00 

บาท

บริษัท อะโกร มีเดีย 

จํากดั 321,000.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 66/2560 

ลว.12/01/2560

54
ซื Tอวสัดขุองใช้สิ Tนเปลือง 

จํานวน 5 รายการ
31,779.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 31,779.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 31,779.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 67/2560 

ลว.12/01/2560

55
ซื Tอเครื"องเขียนแบบพิมพ์ 

จํานวน 1 รายการ
43,200.00      - กรณีพิเศษ

องค์การค้าของสกสค.

 43,200.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 43,200.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 68/2560 

ลว.12/01/2560



16

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

56

ซื Tอสายสญัญาณไมค์โครโฟน

 จํานวน 15 เส้น (ชดุประชมุ

ห้องประชมุ 301) ชั Tน 3 

อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

22,470.00      - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

22,470.00 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

22,470.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 69/2560 

ลว.13/01/2560

57

เชา่อาคารพาณิชย์ 3 ชั Tน 

จํานวน 2 คหูา เพื"อใช้เป็นที"

ทําการสาขายอ่ยสะเดา-ดา่น

นอก

2,227,500.00     2,227,500.00    พิเศษ

คณุศภุณัฐ ตนั

รัตนากร 

2,227,500.00 บาท

คณุศภุณัฐ ตนั

รัตนากร 

2,227,500.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 70/2560 

ลว.13/01/2560

58

เชา่อาคารพาณิชย์ 3 ชั Tน 2 

คหูา เพื"อใช้เป็นที"ทําการ

สาขายอ่ยสตลู

2,319,384.60     2,319,384.60    พิเศษ

คณุกิตติศกัดิl จตรุักษ์

สมยั 2,319,384.60 

บาท

คณุกิตติศกัดิl จตรุักษ์

สมยั 2,319,384.60 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 71/2560 

ลว.13/01/2560

59

เชา่อาคารพาณิชย์ 2 ชั Tน 

จํานวน 2 คหูา เพื"อใช้เป็นที"

ทําการสาขายอ่ยพงังา

1,822,500.00     1,822,500.00    พิเศษ
คณุกําพล ทรายทอง 

1,822,500.00 บาท

คณุกําพล ทรายทอง 

1,822,500.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 72/2560 

ลว.13/01/2560



17

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

60

เชา่อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั Tน 4 

คหูา เพื"อใช้เป็นที"ทําการ

สาขากาญจนบรุี

2,376,000.00     2,376,000.00    พิเศษ

บริษัท โรงพยาบาล

ธนกาญจน์ จํากดั 

2,376,000.00 บาท

บริษัท โรงพยาบาล

ธนกาญจน์ จํากดั 

2,376,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 73/2560 

ลว.13/01/2560

61
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาหวัหิน
32,528.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 32,528.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 32,528.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการ

เงิน

จพ.(สจท.) 74/2560 

ลว.13/01/2560

62
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับ

เงินกู้  จํานวน 400 รีม
98,440.00      - ตกลงราคา

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 98,440.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 98,440.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 75/2560 

ลว.13/01/2560

63

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแผนที"ตั Tง

สถานที"ประกอบการและ

แบบฟอร์มใบคําขอ

เปลี"ยนแปลงการกู้ เงิน รวม 2 

รายการ

80,250.00      - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 80,250.00 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 80,250.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 76/2560 

ลว.13/01/2560



18

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

64
ซื Tอรถเข็น จํานวน 1 คนั 

ให้กบัฝ่ายงานตา่ง ๆ
579.00           - ตกลงราคา

บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 579.00 บาท

บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 579.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 77/2560 

ลว.16/01/2560

65
ซื Tอรถเข็น จํานวน 6 คนั 

ให้กบัฝ่ายงานตา่ง ๆ
25,829.80      - ตกลงราคา

บริษัท เจนบรรเจิด 

จํากดั 25,829.80 บาท

บริษัท เจนบรรเจิด 

จํากดั 25,829.80 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 78/2560 

ลว.16/01/2560

66
เชา่พื Tนที"ศนูย์การค้า เซน็ทรัล

พลาซา นครศรีธรรมราช
10,492,696.03    10,492,696.03     พิเศษ

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา

 จํากดั (มหาชน) 

10,492,696.03 บาท

บริษัท เซน็ทรัลพฒันา

 จํากดั (มหาชน) 

10,492,696.03 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 79/2560 

ลว.16/01/2560

67
จ้างทําร่มพบั 2 ตอน พร้อม

สกรีนโลโก้ จํานวน 1,000 ชิ Tน
138,030.00     138,030.00     ตกลงราคา

บริษัท ลกักี Tเพนท์ 

จํากดั 138,030.00 

บาท

บริษัท ลกักี Tเพนท์ 

จํากดั 138,030.00 

บาท

เป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 80/2560 

ลว.16/01/2560



19

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

68

จ้างให้บริการรักษาความ

สะอาด ประจําสาขายอ่ย

เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่

226,800.00      226,800.00       พิเศษ

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

ขอนแกน่ซเิคียวริตี T 

การ์ด 226,800.00 

บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

ขอนแกน่ซเิคียวริตี T 

การ์ด 226,800.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 81/2560 

ลว.16/01/2560

69

จ้างบริการรักษาความ

ปลอดภยัประจําสาขายอ่ย

เซน็ทรัลพลาซา ขอนแกน่

232,500.00      232,500.00       พิเศษ

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยัขอนแกน่ซิ

เคียว การ์ด จํากดั 

232,500.00 บาท

บริษัท รักษาความ

ปลอดภยัขอนแกน่ซิ

เคียว การ์ด จํากดั 

232,500.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 82/2560 

ลว.16/01/2560

70

จ้างจดัพิมพ์คูม่ือการกํากบั

ดแูลกิจการที�ดี จริยธรรม 

จรรยาบรรณ จํานวน 5,000 

เลม่

160,500.00     160,500.00     ตกลงราคา

บริษัท พรีโม ่มีเดีย 

จํากดั 160,500.00 

บาท

บริษัท พรีโม ่มีเดีย 

จํากดั 160,500.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 83/2560 

ลว.16/01/2560



20

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

71
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
14,124.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 14,124.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 14,124.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการ

เงิน

จพ.(สจท.) 84/2560 

ลว.17/01/2560

72

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั 

ชนิด 20 ฉบบั สาขา

อบุลราชธานี จํานวน 20 เลม่

749.00           - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 749.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 749.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 85/2560 

ลว.17/01/2560

73

จ้างเหมาดแูลบํารุงรักษา

เครื"องปรับอากาศ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขา

เชียงใหม ่เป็นเวลา 1 ปี

85,600.00      - ตกลงราคา

บริษัท จอห์นสนั 

คอนโทรลส์ อินเตอร์

เนชั"นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

85,600.00 บาท

บริษัท จอห์นสนั 

คอนโทรลส์ อินเตอร์

เนชั"นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

85,600.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 86/2560 

ลว.17/01/2560



21

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

74

จ้างเป็นที"ปรึกษาเพื"อสํารวจ

ความคาดหวงัและความ

คิดเห็นด้าน CG & CSR จาก

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและ

ประเมินพฤติกรรมของ

พนกังานที"สอดคล้องกบัหลกั

 CG & CSR

1,000,000.00     1,000,000.00     พิเศษ

บริษัท ทริส คอร์

ปอเรชั"น จํากดั 

1,000,000.00 บาท

บริษัท ทริส คอร์

ปอเรชั"น จํากดั 

1,000,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 87/2560 

ลว.17/01/2560

75

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม

ใบเสร็จรับเงินชําระหนี Tเงินกู้  

(ตดัแผน่) จํานวน 4,000 หอ่

179,760.00     179,760.00     ตกลงราคา

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั 

179,760.00 บาท

บริษัท เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั 

179,760.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 88/2560 

ลว.17/01/2560

76
จ้างพิมพ์แผน่รองนําเสนองาน

 จํานวน 30,000 แผน่
72,225.00      - ตกลงราคา

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

72,225.00 บาท

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

72,225.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 89/2560 

ลว.17/01/2560



22

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

77

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

ให้ความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมลูเครดิต จํานวน 

200,000 แผน่

70,620.00      - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 70,620.00 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 70,620.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 90/2560 

ลว.17/01/2560

78

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลง

ตอ่ท้ายสญัญาจํานองเป็น

ประกนั จํานวน 400 รีม

85,600.00      - ตกลงราคา
บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 91/2560 

ลว.18/01/2560



23

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

79

จ้างพิมพ์ (1.) แบบฟอร์ม

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ

 ที"จา่ยและรายละเอียดการ

จา่ยดอกเบี Tยและเงินต้น 

(OUTWARD VOUCHER) 

(2.) แบบฟอร์มรายละเอียด

การออกตัvวสญัญาใช้เงิน 

(INWARD VOUCHER) 

(3.)แบบฟอร์มใบรับเงินฝาก

ประจํา (4.) แคชเชียร์เช็ค 

ฝ่ายการตลาดและพนัธมิตร

92,448.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 92,448.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 92,448.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 93/2560 

ลว.19/01/2560



24

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

80

จ้างทําแผงบงัคอมเพรสเซอร์

เครื"องปรับอากาศ จํานวน 4 

เครื"อง บริเวณด้านหลงัป้อม

ยามและอาคารศนูย์ข้อมลู

ข่าวสารฯ ประต ู1 ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

42,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท ทเูมคเกอร์ 

จํากดั 42,000.00 บาท

บริษัท ทเูมคเกอร์ 

จํากดั 42,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 94/2560 

ลว.19/01/2560

81

สมคัรสมาชิกข้อมลูนิติบคุคล

ออนไลน์ Business Online 

(BOL) ระยะเวลา 1 ปี

50,022.50      - ตกลงราคา

บริษัท บิซเินส 

ออนไลน์ จํากดั 

(มหาชน) 50,022.50 

บาท

บริษัท บิซเินส 

ออนไลน์ จํากดั 

(มหาชน) 50,022.50 

บาท

เป็นผู้ให้บริการ

โดยตรง

จพ.(สจท.) 97/2560 

ลว.19/01/2560

82

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MP201SPF 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสาขา

ยอ่ยบ้านโป่ง ระยะเวลาเชา่ 3

 ปี

57,780.00      - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

57,780.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

57,780.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 98/2560 

ลว.19/01/2560



25

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

83

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น 

MP201SPF จํานวน 1 เครื"อง

 ประจําสาขายอ่ยบ้านโป่ง 

ระยะเวลา 3 ปี

 0.37 บาท/

แผน่
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 99/2560 

ลว.19/01/2560

84

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MPC2004SP 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสาขา

ยอ่ยพล ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี

100,152.00     100,152.00     ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

100,152.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

100,152.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 100/2560

ลว.19/01/2560

85

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น 

MPC2004SP จํานวน 1 

เครื"อง ประจําสาขายอ่ยพล 

ระยะเวลา 3 ปี

 0.37 บาท/

แผน่
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 101/2560

ลว.19/01/2560



26

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

86

จ้างบริการพื Tนที"ออกบธูในงาน

 Fin Market ณ ตกึ Empire 

Tower สาทร จํานวน 1 บธู

16,000.00      - ตกลงราคา

บริษัท มาร์ด ูจํากดั 

(สํานกังานใหญ่) 

16,000.00 บาท

บริษัท มาร์ด ูจํากดั 

(สํานกังานใหญ่) 

16,000.00 บาท

เป็นผู้ให้บริการงาน

ดงักลา่ว

จพ.(สจท.) 102/2560

ลว.19/01/2560

87
จ้างทําตรายางประเภทตา่ง ๆ

 จํานวน 136 อนั
17,606.85      - ตกลงราคา

เรืองศิลป์ตรายาง 

17,606.85

เรืองศิลป์ตรายาง 

17,606.85

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 103/2560

ลว.19/01/2560

88

จ้างเป็นที"ปรึกษาทางการเงิน

สําหรับโครงการจําหน่าย

สินเชื"อที"ไมก่อ่ให้เกิดรายได้

15,000,000.00    14,700,000.00     พิเศษ

บริษัท ดิส คฟัเวอร์ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

12,800,000.00 บาท

บริษัท ดิส คฟัเวอร์ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

12,800,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 104/2560

ลว.20/01/2560

89

เชา่พื Tนที"จอดรถ Mobile 

Banking ณ ห้างสรรพสินค้า

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

77,040.00      - ตกลงราคา
บริษัท รังสิตพลาซา่ 

จํากดั 77,040.00 บาท

บริษัท รังสิตพลาซา่ 

จํากดั 77,040.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากเขต 2 ฝ่าย

สาขากทม.และ

ปริมณฑล 1

จพ.(สจท.) 105/2560

ลว.20/01/2560



27

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

90
จ้างทําโปสการ์ด รวม 2 

รายการ
500,000.00      462,775.00    พิเศษ

บริษัท แปลน กราฟิค 

จํากดั 462,775.00 

บาท

บริษัท แปลน กราฟิค 

จํากดั 462,775.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 106/2560

ลว.20/01/2560

91

จ้างดําเนินการจดัเลี Tยง

สงัสรรค์ปีใหม ่2560 สําหรับ

กลุม่พนกังาน พนกังาน

สญัญาจ้าง ลกูจ้างธนาคาร 

และลกูจ้างบริษัท ซ.ีซฯี ในวนั

เสาร์ที" 21 ม.ค. 2560 ณ โรง

เบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 

(สาขาเลียบดว่นรามอินทรา) 

ให้กบัฝ่ายบริหารสํานกังาน

และกิจการสาขา

369,600.00      363,000.00    พิเศษ

บริษัท โรงเบียร์

เยอรมนัตะวนัแดง 

จํากดั 363,000.00 

บาท

บริษัท โรงเบียร์

เยอรมนัตะวนัแดง 

จํากดั 363,000.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 107/2560

ลว.20/01/2560



28

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

92

จ้างเหมาปรับปรุงป้าย 

BANNER หน้าอาคาร

สํานกังานสาขา ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (43 สาขา)

2,490,000.00   2,490,000.00    ประกวดราคา

1.)บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไท

ซิ"ง จํากดั 1,864,822.50

 บาท 2.)บริษัท ดี-คอน

ซีท จํากดั 

1,950,000.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไท

ซิ"ง จํากดั ยินดีปรับลด

ราคาคงเหลือ 

1,860,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"เสนอ

ราคาตํ"าสดุ

จพ.(สจท.) 108/2560

ลว.20/01/2560

93

จ้างตรวจสอบอาคาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่ (อาคาร 1 

อาคาร 2 และอาคารจอดรถ)

154,080.00     154,080.00     ตกลงราคา

บริษัท แอซเซท็ เพอ

ฟอร์แมนซ์ โซลชูั"น 

จํากดั 154,080.00 

บาท

บริษัท แอซเซท็ เพอ

ฟอร์แมนซ์ โซลชูั"น 

จํากดั 154,080.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 109/2560

ลว.20/01/2560

94

จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงิน

ฝากออมทรัพย์ (รหสั 11...) 

จํานวน 20,000 เลม่

181,900.00      181,900.00       ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 192,600.00

 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 192,600.00

 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 110/2560

ลว.20/01/2560



29

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

95

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม

ใบเสร็จรับเงินทั"วไป จํานวน 

2,000 เลม่

97,370.00      - ตกลงราคา
บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 97,370.00 บาท

บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 97,370.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 111/2560

ลว.20/01/2560

96

ซื Tอเหล็กกั Tน ORCA ขนาด

จมัโบ้ #750 จํานวน 500 คู ่

(1,000 อนั)

60,300.00      - กรณีพิเศษ
องค์การค้าของสกสค.

 60,300.00 บาท

องค์การค้าของสกสค.

 60,300.00 บาท

เป็นการสนบัสนนุ

สว่นราชการ

จพ.(สจท.) 112/2560

ลว.20/01/2560

97

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาสวนอตุสาหกรรม 

สหพฒัน์ แหลมฉบงั รวม 2 

รายการ

35,096.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 35,096.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 35,096.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการ

เงิน

จพ.(สจท.) 113/2560

ลว.20/01/2560



30

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

98

จ้างดําเนินการจดัเลี Tยงปีใหม ่

2560 ให้กบักลุม่พนกังาน, 

พนกังานสญัญาจ้าง ลกูจ้าง

ธนาคารและลกูจ้างบริษัท ซ.ี

ซฯี ให้กบัเขต 3 สํานกังาน

เขตพิษณโุลก

168,000.00     108,000.00     ตกลงราคา

โรงแรมเดอะแกรนด์ริ

เวอร์ไซค์ 108,000.00

 บาท

โรงแรมเดอะแกรนด์ริ

เวอร์ไซค์ 108,000.00

 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากเขต 3 สํานกังาน

เขตพิษณโุลก

จพ.(สจท.) 114/2560

ลว.20/01/2560

99

จ้างจดัเลี Tยงปีใหม ่ประจําปี 

2560 ให้แกง่านบริหารหนี Tเขต

 3 สมทุรสาคร ฝ่ายบริหาร

หนี Tภมูิภาค

      91,840.00  - ตกลงราคา

บริษัท สินทองทวีรี

สอร์ท จํากดั (ตะนาว

ศรี แอนด์ ครีคไซด์ รี

สอร์ท) 91,840.00 บาท

บริษัท สินทองทวีรี

สอร์ท จํากดั (ตะนาว

ศรี แอนด์ ครีคไซด์ รี

สอร์ท) 91,840.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากงานบริหารหนี T

เขต 3 สมทุรสาคร 

ฝ่ายบริหารหนี T

ภมูิภาค

จพ.(สจท.) 115/2560

ลว.20/01/2560

100

ซื Tอหลอดไฟจีนี 

18w/CDL/E27 จํานวน 100 

หลอด

        8,881.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 8,881.00 

บาท

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 8,881.00 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 116/2560

ลว.20/01/2560



31

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

101

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MP201SPF 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสว่น

จดัการพสัดฯุ

57,780.00      - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

57,780.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

57,780.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 117/2560

ลว.20/01/2560

102

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น 

MP201SPF จํานวน 1 เครื"อง

 ประจําสว่นจดัการพสัดฯุ

 0.37 บาท/

แผน่
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 118/2560

ลว.20/01/2560

103

จ้างพิมพ์ซองนํ Tาตาลขนาด 9"

 x 123/4" สํานกังานใหญ่ 

จํานวน 40,000 ซอง

92,020.00      - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

92,020.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

92,020.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 119/2560

ลว.20/01/2560

104

จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สํานกังานใหญ่ จํานวน 

100,000 ซอง

96,300.00      - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

96,300.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

96,300.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 120/2560

ลว.20/01/2560



32

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

105

ซื Tอเครื"องทํานํ Tาร้อน - นํ Tาเย็น 

ยี"ห้อ ชาร์ป รุ่น SB-29S 

จํานวน 1 เครื"อง ให้กบัสว่น

เงินสด ฝ่ายธุรกรรมการเงิน

4,700.00        - ตกลงราคา

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ดิ Tง จํากดั 4,700.00 

บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ดิ Tง จํากดั 4,700.00 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 121/2560

ลว.23/01/2560

106

ซื Tอแผน่ DVD-R พร้อมซอง

สําหรับใสแ่ผน่ จํานวน 200 

แผน่ ฝ่ายตรวจสอบสาขา

1,712.00        - ตกลงราคา

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท

 เซน็เตอร์ จํากดั 

1,712.00 บาท

บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท

 เซน็เตอร์ จํากดั 

1,712.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย
จพ.(สจท.) 122/2560

ลว.23/01/2560

107

ซื Tอผงหมกึเครื"องโทรสาร ยี"ห้อ

 ริโก้ รุ่น SP213SFNw จํานวน

 6 ตลบั เพื"อใช้งานที"ฝ่ายสป.1

 และ ฝ่ายสป.2

10,914.00      - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

10,914.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

10,914.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 123/2560

ลว.23/01/2560



33

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

108

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

(1.)สาขาพทัลงุ (2.)สาขายอ่ย

เซน็ทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่ 

รวม 3 รายการ

37,664.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 37,664.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 37,664.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการ

เงิน

จพ.(สจท.) 124/2560

ลว.23/01/2560

109
ซื Tอวสัด/ุอปุกรณ์ จํานวน 5 

รายการ
56,014.50      - ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

56,014.50 บาท

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

56,014.50 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 125/2560

ลว.23/01/2560

110

จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย

 สํานกังานใหญ่ จํานวน 400 

รีม

      85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

85,600.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

85,600.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 126/2560

ลว.23/01/2560

111

ซื Tอประกนัภยัภาคสมคัรใจ 

(ประเภท 1) รถจกัรยานยนต์

ธนาคาร จํานวน 4 คนั / 4 

กรมธรรม์

      22,595.19  - ตกลงราคา

บริษัท ทิพยประกนัภยั

 จํากดั (มหาชน) 

22,595.19 บาท

บริษัท ทิพยประกนัภยั

 จํากดั (มหาชน) 

22,595.19 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 127/2560

ลว.23/01/2560



34

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

112

ซื Tอเกลือบริสทุธิlชั Tนคณุภาพ

พิเศษแบบชื Tน 97.5% สําหรับ

เติมถงั Softener อาคาร 1,2 

ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่ 

จํานวน 2,000 กิโลกรัม

      10,807.00  - ตกลงราคา

บริษัท เกลือเจริญ 

อินเตอร์เนชั"นแนล 

จํากดั 10,807.00 บาท

บริษัท เกลือเจริญ 

อินเตอร์เนชั"นแนล 

จํากดั 10,807.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 128/2560

ลว.23/01/2560

113

จ้างผลิต Video Presentation

 ภาพลกัษณ์ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

     410,000.00 400,000.00 พิเศษ

บริษัท ฟ้าเพียงดิน 

จํากดั 400,000.00 

บาท

บริษัท ฟ้าเพียงดิน 

จํากดั 400,000.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 129/2560

ลว.23/01/2560

114

ซื Tอเฟอร์นิเจอร์โต๊ะรับลกูค้า

เพิ"ม จํานวน 2 ตวั พร้อม

ติดตั Tงบริเวณโถงรับลกูค้า

สาขายอ่ยเซน็ทรัลพลาซา ปิ" น

เกล้า

      59,673.90  - ตกลงราคา
บริษัท ดรูีเฟล็กซ์ 

จํากดั 59,673.90 บาท

บริษัท ดรูีเฟล็กซ์ 

จํากดั 59,673.90 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 130/2560

ลว.23/01/2560



35

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

115

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นหนงัสือพิมพ์อี

คอนนิวส์

    300,000.00     300,000.00 พิเศษ

บริษัท หนงัสือพิมพ์อี

คอนนิวส์ จํากดั 

300,000.00 บาท

บริษัท หนงัสือพิมพ์อี

คอนนิวส์ จํากดั 

300,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 131/2560

ลว.23/01/2560

116
จ้างทําปิ" นโต 3 ชั Tน พร้อม

สกรีนโลโก้ จํานวน 300 ใบ
      66,126.00  - ตกลงราคา

บริษัท พี แอนด์ เจ อี

นาเมลแวร์ จํากดั 

66,126.00 บาท

บริษัท พี แอนด์ เจ อี

นาเมลแวร์ จํากดั 

66,126.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 132/2560

ลว.23/01/2560

117
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย

 สาขากระบี" จํานวน 5 รีม
        3,531.00  - ตกลงราคา

บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 3,531.00 บาท

บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 3,531.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 133/2560

ลว.24/01/2560

118
จ้างจดัทําป้ายแบนเนอร์ขนาด

 11x7 เมตร จํานวน 1 ผืน
      41,730.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

41,730.00 บาท

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

41,730.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 134/2560

ลว.24/01/2560



36

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

119

จ้างเป็นที"ปรึกษาฝ่ายบริหาร

การเงินและที"ปรึกษา

โครงการจดัซื Tอจดัจ้างระบบ

บริหารทรัพย์สินและหนี Tสิน 

(ALM)

    1,920,000.00     1,920,000.00 พิเศษ
นายจรูญ  บญุสนอง 

1,920,000.00 บาท

นายจรูญ  บญุสนอง 

1,920,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 135/2560

ลว.24/01/2560

120
เชา่ชว่งพื Tนที"ทําการของ

เคาน์เตอร์การเงิน ไอที สแควร์
    3,510,000.00     3,510,000.00 พิเศษ

บริษัท ไอที โปร

เฟสชั"นแนล จํากดั 

2,882,566.20 บาท

บริษัท ไอที โปร

เฟสชั"นแนล จํากดั 

2,882,566.20 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัหาสถานที"เชา่

จพ.(สจท.) 136/2560

ลว.24/01/2560

121

ซื Tอโต๊ะทํางาน OFFICE DESK

 (0.70 x 1.40 M.) จํานวน 1 

ชดุ ให้กบัฝ่ายการตลาดและ

พนัธมิตร

      13,642.50  - ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 13,642.50 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 13,642.50 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 137/2560

ลว.25/01/2560

122

จ้างขนย้ายต้นสาละ จากวดั

บ้านสิงห์ จงัหวดัยโสธร เพื"อ

ปลกูไว้ ณ ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

      38,000.00  - ตกลงราคา

นายชยัวฒัน์  วงษ์

พานิชย์ 38,000.00 

บาท

นายชยัวฒัน์  วงษ์

พานิชย์ 38,000.00 

บาท

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 138/2560

ลว.25/01/2560



37

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

123

ซื Tอหมกึเครื"องโทรสารยี"ห้อ 

BROTHER TN-2280 จํานวน

 50 กลอ่ง

      96,300.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 

96,300.00 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 

96,300.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 139/2560

ลว.25/01/2560

124
ซื Tอถงุขยะสีดํา ขนาด 18x20 

นิ Tว จํานวน 500 กิโลกรัม
      16,585.00  - ตกลงราคา

บริษัท เทพเทวา 

รุ่งเรือง จํากดั 

16,585.00 บาท

บริษัท เทพเทวา 

รุ่งเรือง จํากดั 

16,585.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 140/2560

ลว.25/01/2560

125

ซื Tอหมกึเครื"องโทรสารยี"ห้อ 

BROTHER TN-2150 จํานวน

 30 กลอ่ง

      52,965.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 

52,965.00 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 

52,965.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย

โดยตรง

จพ.(สจท.) 141/2560

ลว.25/01/2560

126

ซื Tอกระดาษถา่ยเอกสาร 

A4/80 แกรม ยี"ห้อ Double A

 จํานวน 2,000 รีม

    177,620.00     177,620.00 ตกลงราคา

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอนด์ สเตชั"นเนอรี" 

จํากดั 177,620.00 

บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร์ 

แอนด์ สเตชั"นเนอรี" 

จํากดั 177,620.00 

บาท

เป็นบริษัทผู้จดั

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 142/2560

ลว.25/01/2560

127
ซื Tอตู้ เก็บเอกสาร จํานวน 9 ตู้  

ให้กบัฝ่ายงานตา่ง ๆ
      27,365.25  - ตกลงราคา

บริษัท บางกอกลกักี T

เซฟ จํากดั 27,365.25

 บาท

บริษัท บางกอกลกักี T

เซฟ จํากดั 27,365.25

 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 143/2560

ลว.25/01/2560



38

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

128

ซื Tอตู้ เก็บเอกสารบานบน

กระจก บานลา่งไม้ จํานวน 2

 ตู้  ให้กบัฝ่ายพฒันาระบบ

สารสนเทศ

      11,074.50  - ตกลงราคา

บริษัท ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน) 11,074.50 

บาท

บริษัท ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน) 11,074.50 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 144/2560

ลว.25/01/2560

129
จ้างทํากระเป๋าอเนกประสงค์ 

(Mini Purse) จํานวน 300 ใบ
    119,733.00     119,733.00 ตกลงราคา

บริษัท เอ็นริช โกลบอล

 อินเตอร์เทรด จํากดั 

119,733.00 บาท

บริษัท เอ็นริช โกลบอล

 อินเตอร์เทรด จํากดั 

119,733.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 145/2560

ลว.25/01/2560

130
ซื Tอกระดาษบวกเลข ขนาด   2

 1/4 นิ Tว จํานวน 4,000 ม้วน
      20,544.00  - ตกลงราคา

บริษัท วิน เปเปอร์ 

โปรดกัส์ จํากดั 

20,544.00 บาท

บริษัท วิน เปเปอร์ 

โปรดกัส์ จํากดั 

20,544.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 146/2560

ลว.26/01/2560

131

จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลือง 

สาขาพทัลงุ จํานวน 5,000 

ซอง

        9,095.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

9,095.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

9,095.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 147/2560

ลว.26/01/2560



39

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

132

จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว 

สาขาศรีราชา จํานวน 10,000

 ซอง

      16,050.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

16,050.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 148/2560

ลว.26/01/2560

133
ซื Tอแฟ้มสนักว้าง ขนาด 3 นิ Tว 

จํานวน 1,800 แฟ้ม
      69,336.00  - ตกลงราคา

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

69,336.00 บาท

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

69,336.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 149/2560

ลว.26/01/2560

134
จ้างพิมพ์นามบตัร จํานวน 

3,000 ใบ
      11,700.00  - ตกลงราคา

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 11,700.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 11,700.00 บาท

เป็นผู้ที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 150/2560

ลว.26/01/2560

135

จ้างทําประตกูระจกพร้อม

ติดตั Tงบริเวณพื Tนที"ชั"วคราวของ

 ฝ่ายจดัหาและการพสัด ุชั Tน 

20 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานกังานใหญ่

      27,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทเูมคเกอร์ 

จํากดั 27,000.00 บาท

บริษัท ทเูมคเกอร์ 

จํากดั 27,000.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 152/2560

ลว.26/01/2560



40

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

136

ซื Tอ DRUM เครื"องโทรสารยี"ห้อ

 Brother รุ่น DR2255 จํานวน

 2 ตลบั เพื"อใช้งานที"งาน

บริหารทั"วไป ฝ่ายบริหารหนี T

กทม.และปริมณฑล

        3,638.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 3,638.00

 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส

ซเินส จํากดั 3,638.00

 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 153/2560

ลว.26/01/2560

137

จ้างทําป้ายสแตนเลส พร้อม

ติดตั Tงบริเวณ อาคาร

อเนกประสงค์ ด้านหน้า

ธนาคารฯ สํานกังานใหญ่

      17,120.00  - ตกลงราคา

บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไท

ซิ"ง จํากดั 17,120.00 

บาท

บริษัท เจเนอรัล 

มาสเตอร์ แอดเวอร์ไท

ซิ"ง จํากดั 17,120.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 154/2560

ลว.26/01/2560

138
ซื Tอวสัด ุ/ อปุกรณ์ จํานวน 3 

รายการ
      16,713.40  - ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

16,713.40 บาท

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

16,713.40 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 155/2560

ลว.26/01/2560

139

จ้างดําเนินโครงการ

นิทรรศการ "สถิตในดวงใจ

ตราบนิรันดร์ฯ"

    250,000.00     250,000.00 พิเศษ

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บิท จํากดั 250,000.00

 บาท

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิ

บิท จํากดั 250,000.00

 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 156/2560

ลว.26/01/2560



41

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

140

ซื Tอกระดาษความร้อนสําหรับ

เครื"องคิว QMS จํานวน 800 

ม้วน

     119,840.00       119,840.00 ตกลงราคา

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชั"น จํากดั 

119,840.00 บาท

บริษัท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชั"น จํากดั 

119,840.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 157/2560

ลว.26/01/2560

141

ซื Tอป้ายชื"อสองหน้า 3.5 นิ Tว x 

12 นิ Tว (30.5x9 ซม.) จํานวน 

22 อนั ให้กบัฝ่ายบริหารความ

เสี"ยง

        3,519.94  - ตกลงราคา

บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 3,519.94 

บาท

บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 3,519.94 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 158/2560

ลว.26/01/2560

142

ซื Tอถาดวางคีย์บอร์ด PP สีกรา

ไฟท์ รหสั KB-02 จํานวน 36 

อนั ให้กบัฝ่ายบริหารความ

เสี"ยง

      34,000.00  - ตกลงราคา

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 34,000.00 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็คท์ 

ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 

จํากดั 34,000.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 159/2560

ลว.26/01/2560

143
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขา

พิษณโุลก จํานวน 100 เลม่
      12,840.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 12,840.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 12,840.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 161/2560

ลว.26/01/2560



42

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

144
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขา

บางใหญ่ จํานวน 50 เลม่
        6,420.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 6,420.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 6,420.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 162/2560

ลว.26/01/2560

145
ซื Tอแฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิ Tว 

จํานวน 1,800 แฟ้ม
      69,336.00  - ตกลงราคา

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

69,336.00 บาท

บริษัท ชยัมั"นคง 

(1995) จํากดั 

69,336.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 163/2560

ลว.27/01/2560

146
จ้างทําตรายางประเภทตา่ง ๆ

 จํานวน 218 อนั
      22,507.45  - ตกลงราคา

เรืองศิลป์ตรายาง 

22,507.45 บาท

เรืองศิลป์ตรายาง 

22,507.45 บาท

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 164/2560

ลว.27/01/2560



43

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

147

จ้างดําเนินการจดัเลี Tยงปีใหม ่

2560 ให้กบักลุม่พนกังาน, 

พนกังานสญัญาจ้าง ลกูจ้าง

ธนาคารและลกูจ้างบริษัท ซ.ี

ซฯี ให้กบัฝ่ายวิเคราะห์และ

วางแผนกลยทุธ์

      44,726.00  - ตกลงราคา

โรงแรม PLAZA 

ATHENEE 

BANGKOK A 

ROYAL MERIDIEN 

HOTEL 44,726.00 

บาท

โรงแรม PLAZA 

ATHENEE 

BANGKOK A 

ROYAL MERIDIEN 

HOTEL 44,726.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากฝ่ายวิเคราะห์

และวางแผนกลยทุธ์

จพ.(สจท.) 165/2560

ลว.27/01/2560

148

จ้างดําเนินการจดัเลี Tยงปีใหม ่

2560 ให้กบักลุม่พนกังาน, 

พนกังานสญัญาจ้าง ลกูจ้าง

ธนาคารและลกูจ้างบริษัท ซ.ี

ซฯี ให้กบัฝ่ายธุรกรรมการเงิน

    114,240.00     114,240.00 ตกลงราคา

บริษัท สวนอาหาร

สมพงศ์ 2014 

114,240.00 บาท

บริษัท สวนอาหาร

สมพงศ์ 2014 

114,240.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากฝ่ายธุรกรรม

การเงิน

จพ.(สจท.) 166/2560

ลว.27/01/2560



44

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

149

จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์ 

จํานวน 1 ผืน ให้แก ่สํานกังาน

เขต 3 พทัยา, สาขาพทัยา, 

สาขาบญุสมัพนัธ์ และสาขา

ยอ่ยเซน็ทรัลเฟสติวลัพทัยา

        1,120.00  - ตกลงราคา
ร้านพทัยา ซายน์ 

ออลล์ 1,120.00 บาท

ร้านพทัยา ซายน์ 

ออลล์ 1,120.00 บาท

เป็นผู้ที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 167/2560

ลว.27/01/2560

150

ซื Tอเครื"องดื"ม จํานวน 4 

รายการ ให้แก ่สํานกังานเขต 

3 พทัยา, สาขาพทัยา, สาขา

บญุสมัพนัธ์ และสาขายอ่ย

เซน็ทรัลเฟสติวลัพทัยา

      22,120.00  - ตกลงราคา

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

บญุชยัพานิชพทัยา 

22,120.00 บาท

ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

บญุชยัพานิชพทัยา 

22,120.00 บาท

เป็นผู้แทนจําหน่าย
จพ.(สจท.) 168/2560

ลว.27/01/2560



45

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

151

จ้างให้บริการสถานที"จดังานปี

ใหม ่2560 พร้อมอาหารและ

เครื"องดื"ม จํานวน 70 คน 

ให้แก ่สํานกังานเขต 3 พทัยา,

 สาขาพทัยา, สาขาบญุ

สมัพนัธ์ และสาขายอ่ย

เซน็ทรัลเฟสติวลัพทัยา

      82,040.00  - ตกลงราคา

โรงแรมแกรนด์พาลาส

โซ ่พทัยา 82,040.00 

บาท

โรงแรมแกรนด์พาลาส

โซ ่พทัยา 82,040.00 

บาท

ผา่นการพิจารณา

จากสํานกังานเขต 3

 พทัยา, สาขาพทัยา,

 สาขาบญุสมัพนัธ์ 

และสาขายอ่ย

เซน็ทรัลเฟสติวลั

พทัยา

จพ.(สจท.) 169/2560

ลว.27/01/2560

152 ซื Tอสบูล่้างมือ จํานวน 10 ลงั       21,400.00  - ตกลงราคา

บริษัท เร็นโทคิล อินนิ

เชียล(ประเทศไทย) 

จํากดั 21,400.00 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิ

เชียล(ประเทศไทย) 

จํากดั 21,400.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 170/2560

ลว.27/01/2560



46

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

153

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นรายการ "เสาร์

อาทิตย์ สะกิดข่าว" ทางสถานี

วิทยคุลื"น FM 97.0 MHz.

    300,000.00     300,000.00 พิเศษ

บริษัท เซเวน่ รีพอร์ต

เตอร์ จํากดั 

300,000.00 บาท

บริษัท เซเวน่ รีพอร์ต

เตอร์ จํากดั 

300,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 171/2560

ลว.27/01/2560

154
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขา

พิษณโุลก รวม 3 รายการ
      34,240.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

34,240.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

34,240.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 172/2560

ลว.27/01/2560

155
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือ

สญัญากู้ เงิน จํานวน 400 รีม
      85,600.00  - ตกลงราคา

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

บริษัท จนู พบัลิชชิ"ง 

จํากดั 85,600.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 173/2560

ลว.27/01/2560

156

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ดําเนินการ

ผลิตสกู๊ปประชาสมัพนัธ์

ธนาคารในรูปแบบ 

Infographic

       990,000.00 980,000.00 พิเศษ
บริษัท จนัทร์ 29 จํากดั

 980,000.00 บาท

บริษัท จนัทร์ 29 จํากดั

 980,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากคณะกรรมการ

จดัจ้าง

จพ.(สจท.) 174/2560

ลว.30/01/2560



47

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

157

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นวารสาร 

"สถานการณ์สินเชื"อที"อยูอ่าศยั

 และแนวโน้ม ปี 2560" 

จํานวน 1 ครั Tง

      31,000.00  - ตกลงราคา
สมาคมสินเชื"อที"อยู่

อาศยั 31,000.00 บาท

สมาคมสินเชื"อที"อยู่

อาศยั 31,000.00 บาท

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 175/2560

ลว.30/01/2560

158
จ้างพิมพ์นามบตัร จํานวน 

3,400 ใบ
      13,260.00  - ตกลงราคา

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 13,260.00 บาท

ฟิงเกอร์ พริ Tนต์ (2000)

 13,260.00 บาท

เป็นผู้ที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 176/2560

ลว.30/01/2560

159

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ สาขาถนนนิมมาน

เหมินทร์ ผา่นทางสถานี

วิทยกุระจายเสียง คลื"น 

Modern FM. 98.75 MHz.

      64,200.00  - ตกลงราคา

บริษัท เม้กกะมีเดีย

แอดเวอร์ไทซิ"ง จํากดั 

64,200.00 บาท

บริษัท เม้กกะมีเดีย

แอดเวอร์ไทซิ"ง จํากดั 

64,200.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 177/2560

ลว.30/01/2560



48

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

160

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ สาขายอ่ย

แมฮ่อ่งสอน ผา่นคลื"นวิทย ุ

FM. 99.50 MHz.

      83,203.20  - ตกลงราคา

บริษัท อสมท จํากดั 

(มหาชน) 83,203.20 

บาท

บริษัท อสมท จํากดั 

(มหาชน) 83,203.20 

บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 178/2560

ลว.30/01/2560

161

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม ่

ผา่นทางสถานี

วิทยกุระจายเสียง คลื"น LIVE 

FM.104.25 MHz.

      53,500.00  - ตกลงราคา

บริษัท เม้กกะมีเดีย

แอดเวอร์ไทซิ"ง จํากดั 

53,500.00 บาท

บริษัท เม้กกะมีเดีย

แอดเวอร์ไทซิ"ง จํากดั 

53,500.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 179/2560

ลว.30/01/2560

162

เชา่เครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบ

เชา่ "ริโก้" รุ่น MP2501SP 

จํานวน 1 เครื"อง ประจําสาขา

ยอ่ยแมส่อด ระยะเวลาเชา่ 3

 ปี

      92,448.00  - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส

 (ประเทศไทย) จํากดั 

92,448.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 180/2560

ลว.30/01/2560



49

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

163

จ้างบริการเครื"องมลัติฟังก์ชั"น

ระบบเชา่ "ริโก้" รุ่น 

MP2501SP จํานวน 1 เครื"อง

 ประจําสาขายอ่ยแมส่อด 

ระยะเวลา 3 ปี

 0.37 บาท/

แผน่
 - ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

บริษัท ริโก้ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 0.37 

บาท/แผน่

ผา่นการพิจารณา

จากผู้ใช้งาน

จพ.(สจท.) 181/2560

ลว.30/01/2560

164
ซื Tอวิทยสุื"อสาร จํานวน 6 ตวั 

ให้กบัฝ่ายงานตา่ง ๆ
      19,324.20  - ตกลงราคา

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

19,324.20 บาท

บริษัท สมาร์ทแอคเซ

สซอรีส์ จํากดั 

19,324.20 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 182/2560

ลว.30/01/2560

165
ซื Tอหลอดแบล็คไลท์ จํานวน 

100 หลอด
        7,490.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 7,490.00 

บาท

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 7,490.00 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 184/2560

ลว.30/01/2560

166
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื"อง

 สาขากระบี" จํานวน 6,000 ชดุ
      22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 22,470.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 22,470.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 185/2560

ลว.30/01/2560



50

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

167

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

(1.)สาขาบญุสมัพนัธ์ 

(2.)สาขาบอ่วิน

      25,680.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 25,680.00 

บาท

บริษัท ไทยบริติชซี

เคียวริตี T พริ Tนติ Tง จํากดั

(มหาชน) 25,680.00 

บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์ตรา

สารสําคญัทางการ

เงิน

จพ.(สจท.) 186/2560

ลว.30/01/2560

168

จ้างบริการสถานที"จดังานปี

ใหม ่2560 พร้อมอาหารและ

เครื"องดื"ม ให้แกธ่นาคาร

อาคารสงเคราะห์ เขต 1 

สํานกังานเขตเชียงใหม ่และ

สาขาในสงักดั

     168,000.00 161,250.00 ตกลงราคา

โรงแรมดวงตะวนั 

เชียงใหม ่136,250.00

 บาท

โรงแรมดวงตะวนั 

เชียงใหม ่136,250.00

 บาท

ผา่นการพิจารณา

จาก เขต 1 

สํานกังานเขต

เชียงใหม ่และสาขา

ในสงักดั

จพ.(สจท.) 187/2560

ลว.30/01/2560



51

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

169

จ้างจดัวงดนตรีสําหรับงานปี

ใหม ่2560 ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เขต 1 

สํานกังานเขตเชียงใหมแ่ละ

สาขาในสงักดั

      25,000.00  - ตกลงราคา
นายวิชาญ  วรรณกลู 

25,000.00 บาท

นายวิชาญ  วรรณกลู 

25,000.00 บาท

ผา่นการพิจารณา

จาก เขต 1 

สํานกังานเขต

เชียงใหม ่และสาขา

ในสงักดั

จพ.(สจท.) 188/2560

ลว.30/01/2560

170

จ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซม

แก้ไขระบบควบคมุการเข้า-

ออกประตอูตัโนมตัิ (Access

 Control System) ชั Tน 10 

อาคาร 1 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่ 

เป็นระยะเวลา 3 ปี

      24,075.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส แอนด์ วี 

คอมมิวนิเคชั"น 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค 

จํากดั 24,075.00 บาท

บริษัท เอส แอนด์ วี 

คอมมิวนิเคชั"น 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค 

จํากดั 24,075.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 189/2560

ลว.31/01/2560



52

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

171

ซื Tอกล้อง Fujifilm Camera 

X-A3 16-50mm.Lens (สี

นํ Tาตาล) จํานวน 1 เครื"อง 

ให้กบังานบริหารทั"วไป ฝ่าย

สาขาภาคเหนือ

      24,075.00  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

24,075.00 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

24,075.00 บาท

เป็นบริษัทตวัแทน

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 190/2560

ลว.31/01/2560

172

ซื Tอกล้องดิจิตอล Fujifilm 

Camera X-A3 16-50mm 

Lens (สีนํ Tาตาล) จํานวน 1 ตวั

 และกล้องดิจิตอล Nikon 

Coolpix A900 จํานวน 1 ตวั

      39,055.00  - ตกลงราคา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

39,055.00 บาท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซสิ

เต็มส์ จํากดั 

39,055.00 บาท

เป็นบริษัทตวัแทน

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 191/2560

ลว.31/01/2560

173
จ้างจดัทํากลอ่งพลาสติกใสใส่

โบชวัร์ 3 ชอ่ง จํานวน 50 อนั
      18,725.00  - ตกลงราคา

บริษัท ต เอกณศิลป์ 

อลมูิเนียม จํากดั 

18,725.00 บาท

บริษัท ต เอกณศิลป์ 

อลมูิเนียม จํากดั 

18,725.00 บาท

เป็นบริษัทที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 192/2560

ลว.31/01/2560



53

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

174

จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว 

สาขานครราชสีมา (งาน

บริหารหนี T) จํานวน 12,000 

ซอง

      19,260.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

19,260.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

19,260.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 193/2560

ลว.31/01/2560

175

จ้างจดัพิมพ์สื"อ Inkjet 

ประชาสมัพนัธ์โครงการเงินกู้

เพื"อชว่ยเหลือผู้ประสบ

อทุกภยัปี 2560 จํานวน 3 

รายการ

        8,799.68  - ตกลงราคา

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

8,799.68 บาท

บริษัท เจ.ดบับลิว.

คอมมิวนิเคชั"น จํากดั 

8,799.68 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 194/2560

ลว.31/01/2560

176
ซื Tอวสัด ุ/ อปุกรณ์ จํานวน 5 

รายการ
      14,359.40  - ตกลงราคา

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 14,359.40 

บาท

บริษัท ไนน์กรุ๊ปเทรด

ดิ Tง จํากดั 14,359.40 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 195/2560

ลว.31/01/2560



54

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

177

จ้างจดัพิมพ์ใบปลิว

ประชาสมัพนัธ์โครงการเงินกู้

เพื"อชว่ยเหลือผู้ประสบ

อทุกภยัปี 2560 จํานวน 

35,000 แผน่

      18,612.65  - ตกลงราคา
บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 18,612.65 บาท

บริษัท ฟลูพอยท์ 

จํากดั 18,612.65 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 196/2560

ลว.31/01/2560

178

ซื Tอเครื"องบนัทกึเสียง Sony รุ่น

 ICD-UX560F จํานวน 1 

เครื"อง เพื"อใช้ที"คณะกรรมการ

 PMO โครงการพฒันาระบบ 

ERP&HR

        3,916.20  - ตกลงราคา

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ดิ Tง จํากดั 3,916.20 

บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรด

ดิ Tง จํากดั 3,916.20 

บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 197/2560

ลว.31/01/2560

179

ซื Tอแทน่เสียบ ป้ายชื"อสองหน้า

 จํานวน 6 อนั เพื"อใช้ที"

คณะกรรมการ PMO 

โครงการพฒันาระบบ 

ERP&HR

           720.00  - ตกลงราคา
บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 720.00 บาท

บริษัท ซโีอแอล จํากดั 

(มหาชน) 720.00 บาท

คณุสมบตัิตรง

ตามที"ต้องการ

จพ.(สจท.) 198/2560

ลว.31/01/2560



55

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

180

ซื Tอเครื"องคํานวณเลขแบบมี

จอภาพ (ไมม่ีกระดาษ) ขนาด

 14 หลกั ยี"ห้อ CASIO รุ่น 

DJ-240D จํานวน 2 เครื"อง 

ให้กบัฝ่ายวิเคราะห์สินเชื"อ

โครงการ

        1,160.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากดั

 1,160.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากดั

 1,160.00 บาท

เป็นบริษัทผู้แทน

จําหน่าย

จพ.(สจท.) 199/2560

ลว.31/01/2560

181

จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว 

สาขาบ้านฉาง (งานบริหาร

หนี T) จํานวน 20,000 ซอง

      32,100.00  - ตกลงราคา

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

32,100.00 บาท

บริษัท เอส.อาร์.ซ.ี เอ็น

เวลอพ จํากดั 

32,100.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 200/2560

ลว.31/01/2560

182

จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย

 สาขาบ้านฉาง จํานวน 100 

รีม

      30,388.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 30,388.00 บาท

บริษัท เบสต์บุ๊กเคส 

จํากดั 30,388.00 บาท

เป็นบริษัทที"มีความ

ชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

จพ.(สจท.) 201/2560

ลว.31/01/2560



56

ลําดบั
ที	

งานที	จัดซื �อหรือจัดจ้าง
วงเงินที	จะ
ซื �อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื �อหรือจ้าง
 รายชื	อผู้เสนอ
ราคาและราคาที	
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที	ตกลง
ซื �อหรือจ้าง

เหตุผลที	คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที	และวันที	ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 2560

ส่วนจัดหาทั	วไป 

วันที	 4 มกราคม - 31 มกราคม 2560

183

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นโครงการมอบ

รางวลัสดุยอดเกียรติยศ

ตํารวจไทยปี 2558-2559

      50,000.00  - ตกลงราคา

สมาคมนกัข่าว

อาชญากรรมแหง่

ประเทศไทย 

50,000.00 บาท

สมาคมนกัข่าว

อาชญากรรมแหง่

ประเทศไทย 

50,000.00 บาท

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 202/2560

ลว.31/01/2560

184
จ้างตดัชดุราตรี สําหรับ Smart

 Girls GHBank จํานวน  4 ชดุ
      30,000.00  - ตกลงราคา

คณุจนัทนา  วงษ์บญุมี

 30,000.00 บาท

คณุจนัทนา  วงษ์บญุมี

 30,000.00 บาท

เป็นผู้ที"มี

ประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 203/2560

ลว.31/01/2560

185

ซื Tอประกนัภยั พ.ร.บ.(ภาค

บงัคบั) ประกนัภยัรถยนต์ 

(ภาคสมคัรใจ) รถ Mobile 

Banking ของธนาคาร จํานวน

 5 คนั

     106,716.33       106,716.33 ตกลงราคา

บริษัท ทิพยประกนัภยั

 จํากดั (มหาชน) 

106,716.33 บาท

บริษัท ทิพยประกนัภยั

 จํากดั (มหาชน) 

106,716.33 บาท

เป็นบริษัทผู้จดั

จําหน่ายโดยตรง

จพ.(สจท.) 204/2560

ลว.31/01/2560


