
1

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

1

เชาเตนทโคง โตะกลม เกาอ้ี
และผาคลุม เพื่อรับรอง
พนักงานขับรถผูเขาประชุม 
คณะกรรมการสภาสถาบัน
การเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2560
 ณ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

9,095.00        - ตกลงราคา
บริษัท โอ.เค.คูลท 
สเปเชียล จํากัด 
9,095.00 บาท

บริษัท โอ.เค.คูลท 
สเปเชียล จํากัด 
9,095.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 205/2560
ลว.1/02/2560

2

เชาอาคารพาณิชย เพื่อใช
เปนที่ต้ังศูนยวิเคราะหสินเชื่อ
 (Data Entry : DE) 
สมุทรสาคร

5,000,000.00     1,336,500.00      พิเศษ
นายดํารง  ศิรโกวิท   
น.ส.วนิดา  บุญยบุตร    
1,336,500.00 บาท

นายดํารง  ศิรโกวิท   
น.ส.วนิดา  บุญยบุตร    
1,336,500.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 206/2560
ลว.1/02/2560

3
ซื้อแผน DVD-R Sony 
จํานวน 1,000 แผน

20,330.00      - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 20,330.00 บาท

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 20,330.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 207/2560
ลว.1/02/2560

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง
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ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

4

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการวิทยุ 
"ซันเดยทอลค" ทางสถานี
วิทยุ FM 89.5 (Sweet FM)

180,000.00    180,000.00     ตกลงราคา
หางหุนสวนสามัญน้ํา
ชา 180,000.00 บาท

หางหุนสวนสามัญน้ํา
ชา 180,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 208/2560
ลว.1/02/2560

5
ซื้อพัดลมไอเย็น ใหกับฝาย
งานตาง ๆ

39,200.00      - ตกลงราคา
ปราชญวาณิช 
39,200.00 บาท

ปราชญวาณิช 
39,200.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 209/2560
ลว.2/02/2560

6
ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดต้ัง 
เพื่อใชงานที่สาขาปลวกแดง

96,500.00      - ตกลงราคา
บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
96,500.00 บาท

บริษัท ชับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
96,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 210/2560
ลว.2/02/2560

7
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา
เพชรบูรณ

7,704.00        - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 7,704.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 7,704.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 211/2560
ลว.2/02/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

8
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
(1.)สาขาสมุทรสาคร 
(2.)สาขายอยฉลอง

38,734.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 38,734.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 38,734.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 212/2560
ลว.2/02/2560

9

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการขาว
จราจรคลื่น สวพ. FM91 
ทางสถานีวิทยุพิทักษสันติ
ราษฎร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ

1,800,000.00   1,800,000.00   พิเศษ
บริษัท วิไลเซ็นเตอร
แอนดซันส จํากัด 
1,800,000.00 บาท

บริษัท วิไลเซ็นเตอร
แอนดซันส จํากัด 
1,800,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 213/2560
ลว.2/02/2560

10
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ 
อปท.นิวส

950,000.00    950,000.00     พิเศษ
บริษัท อปท.นิวส 
จํากัด 800,000.00 
บาท

บริษัท อปท.นิวส 
จํากัด 800,000.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 214/2560
ลว.2/02/2560



4

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

11
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานสื่อไลน

4,600,000.00    4,568,900.000 พิเศษ

บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด 4,568,900.00
 บาท

บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด 4,568,900.00
 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 215/2560
ลว.2/02/2560

12
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานนิตยสาร
สต็อครีวิว

50,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท บิสซิเนท ไลน 
แอนด ไลฟ จํากัด 
50,000.00 บาท

บริษัท บิสซิเนท ไลน 
แอนด ไลฟ จํากัด 
50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 216/2560
ลว.2/02/2560

13
จางพิมพซองน้ําตาลใหญ 
สํานักงานใหญ

98,440.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
98,440.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
98,440.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 217/2560
ลว.2/02/2560



5

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

14

ซื้อพรอมติดต้ัง ชุดอุปกรณ
ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
 (VSD) ปมน้ําระบายความ
รอน (CDP) ของระบบปรับ
อากาศ อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

788,896.20      788,896.20      พิเศษ

บริษัท เอ็นเนอรย่ี เมน
เท็นแนนซ เซอรวิส 
จํากัด 735,396.20 
บาท

บริษัท เอ็นเนอรย่ี เมน
เท็นแนนซ เซอรวิส 
จํากัด 735,396.20 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 218/2560
ลว.2/02/2560

15

จางรายการงานเพิ่ม-ลด 
งานปรับปรุงและตกแตง
ภายใน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาเมกา บางนา

590,584.58      590,584.58 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 
590,584.58 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 
590,584.58 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 219/2560
ลว.2/02/2560

16
จางทําสมุดจากกระดาษรี
ไซเคิล เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรม CSR

600,000.00      552,120.00      พิเศษ
บริษัท กิตติพรการ
พิมพ จํากัด 
552,120.00 บาท

บริษัท กิตติพรการ
พิมพ จํากัด 
552,120.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 220/2560
ลว.2/02/2560



6

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

17

จางเปนที่ปรึกษากลุมงาน
ตรวจสอบ ในฐานะเปน
ผูทรงคุณวุฒิและมีความ
เชี่ยวชาญดานการบัญชี

960,000.00    960,000.00     พิเศษ
ศ.เกียรติคุณเกษรี 
ณรงคเดช 
960,000.00 บาท

ศ.เกียรติคุณเกษรี 
ณรงคเดช 
960,000.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 221/2560
ลว.2/02/2560

18

จางบริการอาหารประเภท
โตะจีน พรอมเครื่องด่ืม และ
คาบริการ ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห ฝายสาขา
ภาคเหนือ

33,600.00      - ตกลงราคา

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
33,600.00 บาท

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
33,600.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายสาขา
ภาคเหนือ

จพ.(สจท.) 222/2560
ลว.2/02/2560

19

จางบริการอาหารประเภท
โตะจีน พรอมเครื่องด่ืม และ
คาบริการ ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห ฝายสาขา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

35,840.00      - ตกลงราคา

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
35,840.00 บาท

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
35,840.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

จพ.(สจท.) 223/2560
ลว.2/02/2560



7
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วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ
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 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

20 ซื้อถานอัลคาไลน 40,060.80      - ตกลงราคา
บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 40,060.80 บาท

บริษัท ลีกา บิสสิเนส 
จํากัด 40,060.80 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 224/2560
ลว.3/02/2560

21
ซื้อโทรทัศนสี จํานวน 4 
เครื่อง และขาแขวน จํานวน 
1 ชุด ใหกับฝายตาง ๆ

115,000.00      115,000.00      ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
115,000.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
115,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 225/2560
ลว.3/02/2560

22

จางจัดพิมพใบปลิว
ประชาสัมพันธ โครงการ
สินเชื่อบาน ธอส.เพิ่มสุข ป 
2560

77,175.89      - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 77,175.89 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 77,175.89 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 226/2560
ลว.3/02/2560

23

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MPC2004SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขายอยบัวใหญ

119,412.00    119,412.00     ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,412.00 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,412.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 227/2560
ลว.3/02/2560



8

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

24

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MPC2004SP จํานวน 1 
เครื่อง ประจําสาขายอยบัว
ใหญ ระยะเวลา 3 ป

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 228/2560
ลว.3/02/2560

25
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ

400,000.00    374,500.00     พิเศษ

บริษัท เอ็น.เค.กูดส 
แอนดเซอรวิสเอ็น
เตอรไพรส จํากัด 
374,500.00 บาท

บริษัท เอ็น.เค.กูดส 
แอนดเซอรวิสเอ็น
เตอรไพรส จํากัด 
374,500.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 229/2560
ลว.3/02/2560

26
จางบริการจัดหาพื้นที่งาน
มหกรรมบานและวัสดุ
กอสราง THBF 2017

250,000.00    250,000.00     พิเศษ
บริษัท เอ็ม แอนด เอส
 ครีเอชั่น จํากัด 
250,000.00 บาท

บริษัท เอ็ม แอนด เอส
 ครีเอชั่น จํากัด 
250,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 230/2560
ลว.3/02/2560



9

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

27

จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแก เขต 1 
อุดรธาน,ี สาขาอุดรธาน,ี 
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี และสาขายอย
หนองบัวลําภู

40,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด 
จํากัด 40,000.00 บาท

บริษัท เซ็นทรัลเวิลด 
จํากัด 40,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากเขต 1 อุดรธาน,ี
 สาขาอุดรธาน,ี 
สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี 
และสาขายอย
หนองบัวลําภู

จพ.(สจท.) 231/2560
ลว.3/02/2560

28

ซื้อเครื่องด่ืมสําหรับจัดงาน
เลี้ยงปใหม 2560 ใหแก เขต 
1 อุดรธาน,ี สาขาอุดรธาน,ี 
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
อุดรธานี และสาขายอย
หนองบัวลําภู

47,360.00      - ตกลงราคา
รานพี่ชาย 47,360.00
 บาท

รานพี่ชาย 47,360.00
 บาท

ผานการพิจารณา
จากเขต 1 อุดรธาน,ี
 สาขาอุดรธาน,ี 
สาขายอยเซ็นทรัล
พลาซา อุดรธานี 
และสาขายอย
หนองบัวลําภู

จพ.(สจท.) 
231.1/2560
ลว.3/02/2560



10

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

29 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 14,011.65      - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
14,011.65 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
14,011.65 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 232/2560
ลว.7/02/2560

30
จางพิมพตราสารทางการเงิน
 สาขานครราชสีมา

42,586.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 42,586.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 42,586.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 233/2560
ลว.7/02/2560

31
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สํานักงานใหญ (สวนจัดการ
พัสดุฯ)

32,100.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟโน
ลา จํากัด 32,100.00
 บาท

บริษัท เอ็ม.ซี.ซี. ฟโน
ลา จํากัด 32,100.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 234/2560
ลว.7/02/2560

32
จางพิมพซองจดหมาย 
สาขาพิจิตร

34,240.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
34,240.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
34,240.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 235/2560
ลว.7/02/2560



11

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

33
จางพิมพตราสารทางการเงิน
 สาขารอยเอ็ด

37,664.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 37,664.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 37,664.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 236/2560
ลว.7/02/2560

34

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MP2501SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขายอยสันกําแพง

92,448.00      - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 92,448.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 92,448.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 237/2560
ลว.7/02/2560

35

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เครื่อง
 ประจําสาขายอยสันกําแพง

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 238/2560
ลว.7/02/2560



12

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

36

ซื้อตูเหล็กทรงสูง 2 บานเปด 
สีครีม เพื่อใชงานที่สาขา
เชียงราย (งานบริหารหนี้
สาขา)

7,480.00        - ตกลงราคา
บริษัท มิวนิคบุคเซ็น
เตอร จํากัด สาขา
เดนหา 7,480.00 บาท

บริษัท มิวนิคบุคเซ็น
เตอร จํากัด สาขา
เดนหา 7,480.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 239/2560
ลว.7/02/2560

37

จางจัดพิมพสื่อ Inkjet 
ประชาสัมพันธโครงการ ธอส.
โรงเรียนการเงิน และ
โครงการสินเชื่อบานธอส.
เพิ่มสุข ป 2560

8,346.00        - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 8,346.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 8,346.00 บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 240/2560
ลว.7/02/2560

38

ซื้อตูทําน้ําเย็น-น้ํารอน ย่ีหอ 
ชารป เพื่อใชงานที่สาขา
กาฬสินธุ (งานบริหารหนี้
สาขา)

4,990.00        - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด 
ขอนแกนไทยแลนด 
4,990.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด 
ขอนแกนไทยแลนด 
4,990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 241/2560
ลว.7/02/2560



13

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

39

ซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 
46.4 x D61.6 x h132 cm  
เพื่อใชงานที่สาขาอุดรธานี 
(งานบริหารหนี้สาขา)

16,800.00      - ตกลงราคา
บริษัท ยู.เค.ซี.
เฟอรนิเจอร (1996) 
จํากัด 16,800.00 บาท

บริษัท ยู.เค.ซี.
เฟอรนิเจอร (1996) 
จํากัด 16,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 242/2560
ลว.7/02/2560

40
ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ย่ีหอ
 ROTO รุน S300 SC-1

15,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
15,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
15,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 243/2560
ลว.7/02/2560

41

ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน 
จํานวน 2 ตู และตูเหล็ก
เอกสาร 4 ลิ้นชัก ธรรมดา 
จํานวน 5 ตู เพื่อใชงานที่
สาขายโสธร (งานบริหารหนี้
สาขา)

32,500.00      - ตกลงราคา
บริษัท พรวิทยาเซ็น
เตอร จํากัด 
32,500.00 บาท

บริษัท พรวิทยาเซ็น
เตอร จํากัด 
32,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 244/2560
ลว.7/02/2560



14

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

42

จางซอมแซม
เครื่องปรับอากาศ (Air 
Package water cool) ฝาย
ปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 7 
อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

65,270.00      - ตกลงราคา
บริษัท ส.ผสาร การ
ชาง จํากัด 65,270.00
 บาท

บริษัท ส.ผสาร การ
ชาง จํากัด 65,270.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 245/2560
ลว.7/02/2560

43

ซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชักมือฝง สี
เทาสลับ จํานวน 10 ตู และ
สั่งซื้อตู 2 บาน เปดมือจับ
เขาควาย สีเทาสลับ จํานวน 
1 ตู เพื่อใชงานที่สาขา
พิษณุโลก (งานบริหารหนี้
สาขา)

36,390.00      - ตกลงราคา
บริษัท ไอเดีย
เฟอรนิเจอร มอลล 
จํากัด 36,390.00 บาท

บริษัท ไอเดีย
เฟอรนิเจอร มอลล 
จํากัด 36,390.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 246/2560
ลว.7/02/2560



15

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

44
จางจัดพิมพโปสเตอร และ
ใบปลิวประชาสัมพันธ
โครงการธอส.โรงเรียนการเงิน

76,553.15      - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 76,553.15 บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 76,553.15 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 247/2560
ลว.7/02/2560

45

ซื้อตูเสียบแฟม 40 ชอง 
จํานวน 1 ตู และจัดซื้อตู
เอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู 
เพื่อใชงานที่สาขาบอวิน 
(งานบริหารหนี้สาขา)

8,881.00        - ตกลงราคา
รานเจมอย
เฟอรนิเจอร 8,881.00
 บาท

รานเจมอย
เฟอรนิเจอร 8,881.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 248/2560
ลว.8/02/2560

46

ซื้อตูเอกสารสูง จํานวน 4 ตู 
และจัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก
 จํานวน 6 ตู เพื่อใชงานที่
สาขาปราจีนบุรี (งานบริหาร
หนี้สาขา)

49,360.00      - ตกลงราคา
บริษัท ประเสริฐ
มนตรีปราจีนบุรี 
จํากัด 49,360.00 บาท

บริษัท ประเสริฐ
มนตรีปราจีนบุรี 
จํากัด 49,360.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 249/2560
ลว.8/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

47

ซื้อโตะประชุม เพื่อใชที่สวน
บริหารภาพลักษณ และสื่อ
ประชาสัมพันธ ฝายสื่อสาร
องคกร

376,105.00   376,105.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 
376,105.00 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียริ่ง จํากัด 
376,105.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 250/2560
ลว.8/02/2560

48

จางบริการอาหารประเภทบุป
เฟต ซีฟูด และเครื่องด่ืม 
ใหแกธนาคารอาคาร
สงเคราะห ฝายสาขาภาคใต
และภาคตะวันตก

33,000.00      - ตกลงราคา

โรงแรม GRAND 
MERCURE 
BANGKOK 
FORTUNE 
33,000.00 บาท

โรงแรม GRAND 
MERCURE 
BANGKOK 
FORTUNE 
33,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายสาขา
ภาคใตและภาค
ตะวันตก

จพ.(สจท.) 251/2560
ลว.8/02/2560

49

จางเปนผูดําเนินการจัดงาน
สัมมนาและศึกษาดูงาน
รวมกับสื่อมวลชน ประจําป 
2560 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน-
เขตบริหารพิเศษฮองกง

4,500,000.00    4,339,500.00 พิเศษ
บริษัท ออล อิน ทรา
เวล จํากัด 
3,900,000.00 บาท

บริษัท ออล อิน ทรา
เวล จํากัด 
3,900,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 252/2560
ลว.8/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

50

จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแก เขต 4 
ระยอง, สาขาระยอง, สาขา
ยอยนิคมพัฒนา และสาขา
ยอยเซ็นทรัลพลาซาระยอง

55,440.00      - ตกลงราคา
ภัตตาคารเพลินตา 
การเดน 55,440.00 
บาท

ภัตตาคารเพลินตา 
การเดน 55,440.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากเขต 4 ระยอง, 
สาขาระยอง, สาขา
ยอยนิคมพัฒนา 
และสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง

จพ.(สจท.) 253/2560
ลว.8/02/2560

51

ซื้อเครื่องด่ืมสําหรับจัดงาน
เลี้ยงปใหม 2560 ใหแก เขต 
4 ระยอง, สาขาระยอง, 
สาขายอยนิคมพัฒนา และ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา
ระยอง

36,379.00      - ตกลงราคา
รานสหภัณฑ 
36,379.00 บาท

รานสหภัณฑ 
36,379.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากเขต 4 ระยอง, 
สาขาระยอง, สาขา
ยอยนิคมพัฒนา 
และสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง

จพ.(สจท.) 254/2560
ลว.8/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

52
ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร เพื่อใช
งานที่สาขาหัวหิน (งาน
บริหารหนี้สาขา)

13,850.00      - ตกลงราคา
ราน เตียอาเลี้ยง
เฟอรนิเจอร สาขา 1 
13,850.00 บาท

ราน เตียอาเลี้ยง
เฟอรนิเจอร สาขา 1 
13,850.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 255/2560
ลว.9/02/2560

53
ซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก เพื่อใช
งานที่สาขาสมุทรสาคร (งาน
บริหารหนี้สาขา)

10,700.00      - ตกลงราคา
บริษัท พรชัย วินเนอร
 จํากัด 10,700.00 
บาท

บริษัท พรชัย วินเนอร
 จํากัด 10,700.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 256/2560
ลว.9/02/2560

54
จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแกเขต 4 
สํานักงานเขตนครสวรรค

85,460.00      - ตกลงราคา
รานดอกเสลา คอน
หวัน 85,460.00 บาท

รานดอกเสลา คอน
หวัน 85,460.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากเขต 4 
สํานักงานเขต
นครสวรรค

จพ.(สจท.) 257/2560
ลว.9/02/2560

55 ซื้อหมึกเติมเครื่องตีเบอร 2,899.91        - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 2,899.91 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 2,899.91 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 258/2560
ลว.9/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

56

จางบริการอาหาร เครื่องด่ืม 
และคาบริการใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห ฝาย
พัฒนากระบวนงาน

13,400.00      - ตกลงราคา
บริษัท อ่ิมสุข จํากัด 
13,400.00 บาท

บริษัท อ่ิมสุข จํากัด 
13,400.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายพัฒนา
กระบวนงาน

จพ.(สจท.) 259/2560
ลว.9/02/2560

57

จางดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่ อาหารและเครื่องด่ืม
ในงานเลี้ยงปใหม 2560 
ใหแก ฝายการบัญชี

93,924.60      - ตกลงราคา

Plaza Athenee 
Bankok, A Royal 
Meridien Hotel 
93,924.60 บาท

Plaza Athenee 
Bankok, A Royal 
Meridien Hotel 
93,924.60 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายการบัญชี

จพ.(สจท.) 260/2560
ลว.9/02/2560

58

จางบริการสถานที,่ อาหาร 
และเครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห ฝาย
วิชาการและเผยแพร

53,760.00      - ตกลงราคา
บริษัท วอเตอรไซด 
เรสเตอรองท จํากัด 
53,760.00 บาท

บริษัท วอเตอรไซด 
เรสเตอรองท จํากัด 
53,760.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายวิชาการ
และเผยแพร

จพ.(สจท.) 261/2560
ลว.9/02/2560

59 ซื้อกลองบรรจุเอกสารฝาในตัว 89,880.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
89,880.00 บาท

บริษัท เอส วี แอนด พี
 คารต้ัน จํากัด 
89,880.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 262/2560
ลว.9/02/2560



20

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

60

จางบริการอาหารประเภท
โตะจีน และเมนูอ่ืน ๆ พรอม
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห ฝายสอบ
ทานสินเชื่อ

73,896.00      - ตกลงราคา

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
73,896.00 บาท

บริษัท ภัตตาคารแก
รนดเชียงการีลา 
สาขาธนิยะ จํากัด 
73,896.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายสอบทาน
สินเชื่อ

จพ.(สจท.) 263/2560
ลว.9/02/2560

61

จางปรับปรุงพื้นที่ (โครงการ 
CBS) ชั้น 16 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

2,857,000.00    2,857,000.00    พิเศษ
บริษัท เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม จํากัด 
2,820,000.00 บาท

บริษัท เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม จํากัด 
2,820,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 264/2560
ลว.9/02/2560

62
จางดําเนินการจัดงาน
โครงการมหกรรมบานและ
วัสดุกอสราง THBF 2017

540,000.00    540,000.00     พิเศษ

บริษัท ดิออเดียนซ
โมทิเวชั่นคอมปานี
เอเซีย จํากัด 
539,656.64 บาท

บริษัท ดิออเดียนซ
โมทิเวชั่นคอมปานี
เอเซีย จํากัด 
539,656.64 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 265/2560
ลว.9/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

63
ซื้อกลองถายรูปย่ีหอ SONY 
เพื่อใชงานที่สาขาโรจนะ 
(งานบริหารหนี้สาขา)

21,330.00      - ตกลงราคา

บริษัท เวิลดคาเมรา 
กรุป จํากัด (สาขา 
อยุธยาซิต้ีพารค) 
21,330.00 บาท

บริษัท เวิลดคาเมรา 
กรุป จํากัด (สาขา 
อยุธยาซิต้ีพารค) 
21,330.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 266/2560
ลว.9/02/2560

64
จางทําปายสแตนเลส ตน
สาละลังกา พรอมติดต้ัง ณ 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

10,700.00      - ตกลงราคา

บริษัท ต เอกณศิลป 
อลูมิเนียม จํากัด 
สาขา1  10,700.00 
บาท

บริษัท ต เอกณศิลป 
อลูมิเนียม จํากัด 
สาขา1  10,700.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 281/2560
ลว.9/02/2560

65
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 
ย่ีหอ Double A

44,405.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 44,405.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอรี่ 
จํากัด 44,405.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 282/2560
ลว.10/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

66

ซื้อกลองถายรูปย่ีหอ 
FUJIFILM X-A3/16-50MM 
 พรอมอุปกรณ เพื่อใชงานที่
สาขาอุบลราชธานี (งาน
บริหารหนี้สาขา)

24,845.00      - ตกลงราคา

บริษัท บ๊ิก คาเมรา 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 24,845.00
 บาท

บริษัท บ๊ิก คาเมรา 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 24,845.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 283/2560
ลว.10/02/2560

67

ซื้อโทรทัศนสี 50 นิ้ว ย่ีหอ โซ
นี่ เพื่อใชงานที่สาขาถนน
นิมมานเหมินทร (งาน
บริหารหนี้สาขา)

24,990.00      - ตกลงราคา
บริษัท สหพานิช 
เชียงใหม จํากัด 
24,990.00 บาท

บริษัท สหพานิช 
เชียงใหม จํากัด 
24,990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 284/2560
ลว.10/02/2560

68
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขานาน

     22,470.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 285/2560
ลว.10/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

69
จางพิมพแคชเชียรเช็ค 
สํานักพระราม 9

12,840.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 12,840.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 12,840.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 286/2560
ลว.10/02/2560

70

จางดําเนินการจัดเลี้ยงปใหม
 2560 ใหกับกลุมพนักงาน 
พนักงานสัญญาจาง ลูกจาง
ธนาคาร และลูกจางบริษัท 
ซี.ซีฯ ใหแกธนาคารอาคาร
สงเคราะห งานบริหารหนี้เขต
 4 นครราชสีมา

     96,320.00  - ตกลงราคา
โรงแรมมา วิลลา เขา
ใหญ 96,320.00 บาท

โรงแรมมา วิลลา เขา
ใหญ 96,320.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 4 นครราชสีมา

จพ.(สจท.) 287/2560
ลว.10/02/2560

71

จางรื้อถอนและปรับปรุง
พื้นที่ทําการเดิม ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขา
อางทอง

170,000.00   170,000.00   ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
170,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
170,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 288/2560
ลว.10/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

72
ซื้อปาย Roof Sign พรอม
ติดต้ัง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขายอยชัยนาท

174,510.00    174,510.00     ตกลงราคา

บริษัท เจเนอรัล 
มาสเตอร แอดเวอร
ไทซิ่ง จํากัด 
170,000.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล 
มาสเตอร แอดเวอร
ไทซิ่ง จํากัด 
170,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 289/2560
ลว.10/02/2560

73

จางบริการสถานที่จัดงานป
ใหม 2560 พรอมอาหารและ
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห งาน
บริหารหนี้เขต 4 สุราษฎรธานี
 ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

47,040.00         - ตกลงราคา
บริษัท วังโขรีสอรท 
จํากัด 47,040.00 บาท

บริษัท วังโขรีสอรท 
จํากัด 47,040.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 290/2560
ลว.10/02/2560

74

จางผลิตงาน Roll Up และ 
X-Stand ประชาสัมพันธ
อัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษไตร
มาส 1-2 ป 2560

16,371.00      - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 16,371.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 16,371.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 291/2560
ลว.10/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

75

เชาระบบโทรทัศนวงจรปด 
และระบบแจงเหตุฉุกเฉิน 
พรอมติดต้ังใชงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขา
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา

399,000.00    399,000.00     พิเศษ
บริษัท นิวศิริ วิศวการ
 จํากัด 308,106.00 
บาท

บริษัท นิวศิริ วิศวการ
 จํากัด 308,106.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 292/2560
ลว.10/02/2560

76
ซื้อเครื่องรัดธนบัตร แบบต้ัง
พื้น ย่ีหอ YULIM รุน YL-203S

2,880,000.00   2,880,000.00   พิเศษ
บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
2,628,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
2,628,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 293/2560
ลว.10/02/2560

77
ซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบต้ัง
พื้น และแบบต้ังโตะ

2,540,000.00    2,540,000.00    พิเศษ
บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
1,891,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพ
สัมผัส จํากัด 
1,891,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 294/2560
ลว.10/02/2560



26

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

78

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานสถานีวิทยุ
ทองถ่ินตางจังหวัดทั่ว
ประเทศ รวม 4 ภาค

1,700,000.00   1,605,000.00   พิเศษ
บริษัท เปรมสุดา ขุน
อินทร จํากัด 
1,605,000.00 บาท

บริษัท เปรมสุดา ขุน
อินทร จํากัด 
1,605,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 295/2560
ลว.10/02/2560

79

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการ "จอ
โลกเศรษฐกิจ" ทางวิทยุ
ครอบครัวขาว FM106

650,000.00    625,950.00 พิเศษ
บริษัท นาคีตรา 19 
จํากัด 625,950.00 
บาท

บริษัท นาคีตรา 19 
จํากัด 625,950.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 296/2560
ลว.10/02/2560

80

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานสื่อนิตยสาร
สุดสัปดาห สื่อนิตยสารแพรว
 และสื่ออมรินทรทีวี

850,000.00    850,000.00     พิเศษ

บริษัท อมรินทรพริ้น
ต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
850,000.00 บาท

บริษัท อมรินทรพริ้น
ต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง 
จํากัด (มหาชน) 
850,000.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 297/2560
ลว.10/02/2560



27

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

81
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการ "คุย
ขาว สิบโมง"

4,000,000.00   3,960,000.00   พิเศษ
บริษัท ญดาโชติ 
จํากัด 3,960,000.00
 บาท

บริษัท ญดาโชติ 
จํากัด 3,960,000.00
 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 298/2560
ลว.10/02/2560

82

จางดําเนินการจัดเลี้ยงปใหม
 2560 ใหกับกลุมพนักงาน 
พนักงานสัญญาจาง ลูกจาง
ธนาคาร และลูกจางบริษัท 
ซี.ซีฯ ใหแกธนาคารอาคาร
สงเคราะห งานบริหารหนี้เขต
 2 ชลบุรี

120,960.00    120,960.00     ตกลงราคา
ภูสิงห รีสอรท 
120,960.00 บาท

ภูสิงห รีสอรท 
120,960.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 2 ชลบุรี

จพ.(สจท.) 299/2560
ลว.10/02/2560

83
จางพิมพแบบฟอรม
คําแนะนําวิธีปฏิบัติในการ
ทํานิติกรรม

74,365.00      - ตกลงราคา
บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริต้ีพริ้นทต้ิง 
จํากัด 74,365.00 บาท

บริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริต้ีพริ้นทต้ิง 
จํากัด 74,365.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 311/2560
ลว.14/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

84

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานปาย
ประชาสัมพันธของราชยาน
ยนตสมาคมฯ จํานวน 1 ปาย

100,000.00    - ตกลงราคา

ราชยานยนตสมาคม
แหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
100,000.00 บาท

ราชยานยนตสมาคม
แหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ 
100,000.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 312/2560
ลว.14/02/2560

85

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานงานประกาศ
ผลรางวัลโทรทัศนทองคํา 
ครั้งที่ 31

50,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท ออล อิน วัน 
สตูดิโอ จํากัด 
50,000.00 บาท

บริษัท ออล อิน วัน 
สตูดิโอ จํากัด 
50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 313/2560
ลว.14/02/2560

86 จางพิมพนามบัตร 5,850.00        - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 5,850.00 บาท

ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 5,850.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 314/2560
ลว.14/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

87

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานการจัด
ประกวดปฏิทินดีเดนรางวัล 
"สุริยศศิธร" ครั้งที่ 37 
ประจําป 2560

20,000.00      - ตกลงราคา

สมาคมนัก
ประชาสัมพันธแหง
ประเทศไทย 
20,000.00 บาท

สมาคมนัก
ประชาสัมพันธแหง
ประเทศไทย 
20,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 315/2560
ลว.14/02/2560

88

ซื้อตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก ย่ีหอ 
LUCKY รุน DA-102  เพื่อใช
งานที่สาขานครสวรรค (งาน
บริหารหนี้สาขา)

6,560.00        - ตกลงราคา
บริษัท เอ พี 
เฟอรนิเจอร จํากัด 
6,560.00 บาท

บริษัท เอ พี 
เฟอรนิเจอร จํากัด 
6,560.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 316/2560
ลว.14/02/2560

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานวารสาร
การเงินธนาคาร

720,000.00    719,040.00 พิเศษ
บริษัท มีเดียแอสโซซิ
เอตเต็ด จํากัด 
719,040.00 บาท

บริษัท มีเดียแอสโซซิ
เอตเต็ด จํากัด 
719,040.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดจาง

จพ.(สจท.) 317/2560
ลว.14/02/2560

90
ซื้อโทรศัพทกดปุมธรรมดา 
พานาโซนิค รุน 
KX-TS820MXW

262,400.00    233,388.40 พิเศษ
บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
233,388.40 บาท

บริษัท เพ็นนอน เท
รดด้ิง จํากัด 
233,388.40 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 318/2560
ลว.14/02/2560



30

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

91
ซื้อเครื่องเจาะกระดาษและ
เครื่องเขาเลมเอกสาร

118,500.00   107,600.00 ตกลงราคา
รานปราชญวาณิช 
104,800.00 บาท

รานปราชญวาณิช 
104,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 319/2560
ลว.14/02/2560

92

ซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 6 ตู และจัดซื้อตู
เอกสาร 2 บานเปด จํานวน 2
 ตู เพื่อใชงานที่สาขาศรีสะ
เกษ (งานบริหารหนี้สาขา)

39,120.00      - ตกลงราคา
รานตังเฮงเฟอรนิเจอร
 39,120.00 บาท

รานตังเฮงเฟอรนิเจอร
 39,120.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 320/2560
ลว.14/02/2560

93
จางผลิตงาน Roll Up พรอม
โครงบรรจุกระเปา โครงการ
สงเสริมการตลาดบานมือสอง

38,520.00      - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 38,520.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 38,520.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 321/2560
ลว.14/02/2560

94
จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด
 1,000 บาท และชนิด 20 
บาท

81,748.00      - ตกลงราคา
บริษัท โพลีพลาสติก 
จํากัด 81,748.00 บาท

บริษัท โพลีพลาสติก 
จํากัด 81,748.00 บาท

เปนผูผลิตและ
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 322/2560
ลว.14/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

95
ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพและ
วัสดุของใชสิ้นเปลือง

     78,300.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค.
 78,300.00 บาท

องคการคาของสกสค.
 78,300.00 บาท

เปนการสนับสนุน
สวนราชการ

จพ.(สจท.) 323/2560
ลว.14/02/2560

96
ซื้อกลองถายรูป พรอม
อุปกรณ ใหกับฝายงานตาง ๆ

     99,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท โฟโต โซลูชั่นส
 จํากัด 99,800.00 
บาท

บริษัท โฟโต โซลูชั่นส
 จํากัด 99,800.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 324/2560
ลว.15/02/2560

97

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานงานสัมมนา
ใหญประจําป พ.ศ. 2560 
เรื่อง อสังหาริมทรัพย ดัชนี
หลักชี้เศรษฐกิจป 2517

     53,500.00  - ตกลงราคา
สมาคมอาคารชุดไทย
 53,500.00 บาท

สมาคมอาคารชุดไทย
 53,500.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 325/2560
ลว.15/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

98

จางบริการสถานที่จัดงานป
ใหม 2560 พรอมอาหารและ
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห งาน
บริหารหนี้เขต 2 พิษณุโลก 
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

     87,360.00  - ตกลงราคา
หองอาหารกชพร 
จังหวัดพิษณุโลก 
87,360.00 บาท

หองอาหารกชพร 
จังหวัดพิษณุโลก 
87,360.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากบริหารหนี้เขต 2
 พิษณุโลก ฝาย
บริหารหนี้ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 326/2560
ลว.15/02/2560

99

จางจัดพิมพแผนพับ และ
โปสเตอร ประชาสัมพันธ
โครงการสงเสริมตลาดบาน
มือสอง

     17,537.30  - ตกลงราคา
รานปราชญวาณิช 
17,537.30 บาท

รานปราชญวาณิช 
17,537.30 บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 327/2560
ลว.15/02/2560

100
จางเหมาบริการกําจัดปลวก 
มด แมลงทั่วไป สาขา
สุขาภิบาล 3

       7,490.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทอป เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
7,490.00 บาท

บริษัท ทอป เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
7,490.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 328/2560
ลว.15/02/2560



33

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

101
ซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น เพื่อ
ใชงานที่สาขาสุพรรณบุรี 
(งานบริหารหนี้สาขา)

       4,690.00  - ตกลงราคา

บริษัท เพาเวอร บาย 
จํากัด (สาขาโรบินสัน
สุพรรณบุร)ี 4,690.00
 บาท

บริษัท เพาเวอร บาย 
จํากัด (สาขาโรบินสัน
สุพรรณบุร)ี 4,690.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 329/2560
ลว.15/02/2560

102
ซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อใชงาน
ที่สาขานครราชสีมา (งาน
บริหารหนี้สาขา)

     19,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เมยเดย บุค 
ดอท คอม จํากัด 
19,000.00 บาท

บริษัท เมยเดย บุค 
ดอท คอม จํากัด 
19,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 330/2560
ลว.15/02/2560

103

ซื้อเครื่องโทรสารกระดาษ
ธรรมดา ระบบเลเซอร 
Brother FAX-2840 เพื่อใช
งานที่สาขารอยเอ็ด (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       9,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,500.00 บาท

บริษัท กรุงทอง
คอมพิวเตอร จํากัด 
9,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 331/2560
ลว.15/02/2560

104

จางผลิตงาน Roll Up 
(Reprint ภาพพิมพ) 
โครงการสินเชื่อแฟลตใหเชา
ดอกเบ้ียพิเศษ ป 2560

     19,773.60  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 19,773.60 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 19,773.60 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 332/2560
ลว.15/02/2560



34

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

105
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ
อัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษไตร
มาส 1-2 ป 2560

    323,000.00 297,173.24 พิเศษ
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 241,583.53 
บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 241,583.53 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 333/2560
ลว.15/02/2560

106

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบมี
จอภาพ ขนาด 12 หลัก ย่ีหอ
 CASIO รุน DW-120 MS 
เพื่อใชในฝายประเมินราคา
หลักทรัพย

       5,850.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด
 5,850.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 5,850.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 334/2560
ลว.15/02/2560

107
ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก เพื่อใชงานที่สาขา
ยะลา (งานบริหารหนี้สาขา)

     14,970.00  - ตกลงราคา
รานอภิรักษ
เฟอรนิเจอร 
14,970.00 บาท

รานอภิรักษ
เฟอรนิเจอร 
14,970.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 335/2560
ลว.15/02/2560



35

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

108

จางบริการสถานที่จัดงานป
ใหม 2560 พรอมอาหารและ
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห งาน
บริหารหนี้เขต 3 ขอนแกน 
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

   145,600.00     145,600.00 ตกลงราคา
รานสวนอาหาร
ระเบียงน้ํา 
145,600.00 บาท

รานสวนอาหาร
ระเบียงน้ํา 
145,600.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 3 ขอนแกน 
ฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 336/2560
ลว.15/02/2560

109
จางจัดทําซุมตกแตงสําหรับ
เทศกาลตรุษจีน

    353,528.00      353,528.00 พิเศษ
บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
353,528.00 บาท

บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
353,528.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 337/2560
ลว.15/02/2560

110
จางผลิตน้ําด่ืมชนิดขวดกลม
 ขนาด 250 มล. ตรา
ธนาคารอาคารสงเคราะห

    614,163.84      614,163.84 สอบราคา
บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 625,186.84 
บาท

บริษัท เน็กซฟอรชัวส 
จํากัด 614,163.84 
บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 338/2560
ลว.15/02/2560



36

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

111
จางผลิตน้ําด่ืมชนิดขวด
เหลี่ยม ขนาด 350 มล. ตรา
ธนาคารอาคารสงเคราะห

    448,723.00      448,723.00 สอบราคา

1.)บริษัท เน็กซฟอร
ชัวส จํากัด 
493,934.53 บาท      
2) บริษัทเอ็มวีเอ็น 
โปรดักส จํากัด 
450,870.00 บาท

บริษัท เอ็มวีเอ็น โปร
ดักส จํากัด  
448,723.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 339/2560
ลว.15/02/2560

112

จางทําจุลสาร ธอส. ประจําป
 2560 ในรูปแบบ Digital 
Magazine Online 
Application

      991,400.00        991,400.00 พิเศษ
บริษัท คอรแอนดพีค 
จํากัด 991,400.00 
บาท

บริษัท คอรแอนดพีค 
จํากัด 991,400.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ

จพ.(สจท.) 340/2560
ลว.15/02/2560

113
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาเชียงราย

     14,380.80  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 14,380.80 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 14,380.80 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 341/2560
ลว.16/02/2560



37

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

114

ซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟา
แบบมีจอภาพและกระดาษ
บันทึก จุเลขทําการ 12 หลัก 
1 แมมโมรี่ ย่ีหอ Casio รุน 
HR-8TM ใหกับสวนบัญชี
และคาใชจายทรัพยสิน ฝาย
บริหาร NPA

          990.00  - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด
 990.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 342/2560
ลว.16/02/2560

115
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาถนนมิตรภาพ
 ขอนแกน

       4,237.20  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 4,237.20 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 4,237.20 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 343/2560
ลว.16/02/2560

116

จางพิมพตราสารทางการเงิน 
(1.) สาขาชัยภูมิ (2.) สาขา
ยอยเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา
 (3.) สาขายอยนครนายก

     22,684.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,684.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,684.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 345/2560
ลว.16/02/2560



38

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

117
จางพิมพตราสารทางการเงิน
 สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
ขอนแกน

     26,322.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 26,322.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 26,322.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 346/2560
ลว.16/02/2560

118

ซื้อกรมธรรมประกันภัย
อุบัติเหตุกลุม (สําหรับ
พนักงานและลูกจางที่ตอง
ทําหนาที่ออกปฏิบัติงาน
ขนสงเงินสดและขนกลอง
เงิน/บรรจุกลองเงินและ
ซอมแซมแกไขเครื่อง ATM) 
ประจําป 2560

     20,992.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
20,992.00 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย
 จํากัด (มหาชน) 
20,992.00 บาท

เปนบริษัทผูจัด
จําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 347/2560
ลว.16/02/2560



39

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

119
ซื้อขอมูล CEIC Database 
(สมัครสมาชิก CEIC รายป)

    513,600.00      513,600.00 พิเศษ

บริษัท CEIC 
DATA(Thailand) 
Co., Ltd. 
513,600.00 บาท

บริษัท CEIC 
DATA(Thailand) 
Co., Ltd. 
513,600.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 348/2560
ลว.16/02/2560

120
จางเหมาบริการกําจัดปลวก 
มด แมลงสาบ หนู ประจํา
สาขาเพชรบุรีตัดใหม

       8,025.00  - ตกลงราคา
บริษัท กูด เพลท 
คอนโทรล จํากัด 
8,025.00 บาท

บริษัท กูด เพลท 
คอนโทรล จํากัด 
8,025.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 349/2560
ลว.16/02/2560

121

จางบริการสถานที่จัดงานป
ใหม 2560 พรอมอาหารและ
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห งาน
บริหารหนี้เขต 5 หาดใหญ 
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

     87,360.00  - ตกลงราคา
ลองแกงหนานมดแดง
 87,360.00 บาท

ลองแกงหนานมดแดง
 87,360.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 5 หาดใหญ 
ฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 350/2560
ลว.17/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

122

ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 
ลิ้นชัก ย่ีหอ ลัคก้ีเวิลด เพื่อใช
งานที่สาขาพะเยา (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       7,600.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เมรี่
เฟอรนิเจอร 7,600.00
 บาท

หางหุนสวนจํากัด เมรี่
เฟอรนิเจอร 7,600.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 351/2560
ลว.17/02/2560

123

ซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด
สูง เขาควาย เพื่อใชงานที่
สาขากาญจนบุรี (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       7,800.00  - ตกลงราคา
รานศิริพรเฟอรนิเจอร
 7,800.00 บาท

รานศิริพรเฟอรนิเจอร
 7,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 352/2560
ลว.17/02/2560

124 จางพิมพนามบัตร        4,680.00  - ตกลงราคา
ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 4,680.00 บาท

ฟงเกอร พริ้นต 
(2000) 4,680.00 บาท

เปนผูที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 353/2560
ลว.17/02/2560

125

จางจัดพิมพใบปลิว และ
โปสเตอร ประชาสัมพันธ
โครงการสินเชื่อแฟลตใหเชา
ดอกเบ้ียพิเศษ ป 2560

     31,239.51  - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 31,239.51 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 31,239.51 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 354/2560
ลว.17/02/2560



41

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

126
จางประเมินราคาหลักทรัพย
ลูกหนี้ราย นายแสวง มนัส
สกุล

     29,425.00  - ตกลงราคา

บริษัท แอดวานซ 
พรอพเพอรต้ี แอนด 
คอนซัลแทนท จํากัด 
29,425.00 บาท

บริษัท แอดวานซ 
พรอพเพอรต้ี แอนด 
คอนซัลแทนท จํากัด 
29,425.00 บาท

เปนบริษัทที่เปน
คูสัญญากับธนาคาร

จพ.(สจท.) 355/2560
ลว.17/02/2560

127

ซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก 4 
ลิ้นชัก ย่ีหอ IMAX รุน 4L  
เพื่อใชงานที่สาขา
กําแพงเพชร (งานบริหารหนี้
สาขา)

     14,000.00  - ตกลงราคา
รานอลังการ 
เฟอรนิเจอร 
14,000.00 บาท

รานอลังการ 
เฟอรนิเจอร 
14,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 356/2560
ลว.17/02/2560

128
จางซอมเกาอ้ีสํานักงานของ
ฝายสื่อสารองคกร

       6,741.00  - ตกลงราคา

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 6,741.00
 บาท

บริษัท บริสโตล 
เฟอรนิเจอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 6,741.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 357/2560
ลว.17/02/2560



42

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

129
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ในนิตยสาร Refill
 Marathon & Lifestyle

     20,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท โคลอสซี่ 
อินเตอร อารต จํากัด 
20,000.00 บาท

บริษัท โคลอสซี่ 
อินเตอร อารต จํากัด 
20,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 358/2560
ลว.17/02/2560

130 จางทํากระเปาพลาสติก      96,300.00  - ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
96,300.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
96,300.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 361/2560
ลว.17/02/2560

131
จางทําเสื้อโปโลสีดํา ปกโล
โกพันธกิจ

     45,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทีเอ็นวายดี 
จํากัด 45,000.00 บาท

บริษัท ทีเอ็นวายดี 
จํากัด 45,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 362/2560
ลว.17/02/2560

132

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MPC2004SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขายอยสวางแดนดิน

    119,412.00      119,412.00 ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,412.00 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 119,412.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 363/2560
ลว.20/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

133

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MPC2004SP จํานวน 1 
เครื่อง ประจําสาขายอย
สวางแดนดิน

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 364/2560
ลว.20/02/2560

134
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขาหนองคาย(งานบริหาร
หนี)้

     16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 365/2560
ลว.20/02/2560

135
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขาเชียงราย

     16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 366/2560
ลว.20/02/2560

136

ซื้อเครื่องบันทึกเสียง Sony 
IC Recorder Model 
ICD-UX560 เพื่อใชงานที่
สาขาสมุทรสาคร (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       4,066.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 4,066.00
 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 4,066.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 367/2560
ลว.20/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

137

ซื้อ TV LED SONY 
KDL-43W750D พรอม
อุปกรณ เพื่อใชงานที่สาขา
แพร (งานบริหารหนี้สาขา)

     24,680.00  - ตกลงราคา
บริษัท ศักด์ิชัย 
โซลูชั่นส จํากัด 
24,680.00 บาท

บริษัท ศักด์ิชัย 
โซลูชั่นส จํากัด 
24,680.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 368/2560
ลว.20/02/2560

138

จางบริการอาหาร, เครื่องด่ืม,
 คาหองจัดเลี้ยง และ
คาบริการอ่ืน ๆ ใหแก
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
ฝายบริหารการเงิน

     40,244.00  - ตกลงราคา
รานอาหารเพลิน 
40,244.00 บาท

รานอาหารเพลิน 
40,244.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายบริหาร
การเงิน

จพ.(สจท.) 369/2560
ลว.20/02/2560

139
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" จํานวน 2 เครื่อง 
ประจําสาขายะลา

    157,932.00      157,932.00 ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 157,932.00 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 157,932.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 370/2560
ลว.20/02/2560
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ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

140
จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" จํานวน 2 
เครื่อง ประจําสาขายะลา

 0.37 บาท/
แผน

 0.37 บาท/
แผน

ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 371/2560
ลว.20/02/2560

141
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานหนังสือพิมพ
รายวันทันหุน

     53,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท ทันหุน จํากัด 
53,500.00 บาท

บริษัท ทันหุน จํากัด 
53,500.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 372/2560
ลว.20/02/2560

142
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ
สินเชื่อสําหรับผูขอกู

    147,660.00      147,660.00 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 147,660.00 
บาท

บริษัท ฟูลพอยท 
จํากัด 147,660.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 373/2560
ลว.20/02/2560

143
จางจัดทําสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธโครงการ
สินเชื่อบาน ธอส. เพิ่มสุข

     40,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 374/2560
ลว.20/02/2560
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ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

144
จางผลิตงานพิมพ Standy 
พรอมขาต้ัง

       3,210.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 3,210.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 3,210.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 375/2560
ลว.20/02/2560

145
ซื้อกระดาษ HQP Semigloss
 1901730 (17" x30m)

     33,705.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด(มหาชน) 
33,705.00 บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ 
จํากัด(มหาชน) 
33,705.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 376/2560
ลว.20/02/2560

146

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผาน "นิตยสาร
ดอกเบ้ียรายเดือน" และ 
"หนังสือพิมพดอกเบ้ียธุรกิจ 
รายสัปดาห"

    189,390.00      189,390.00 ตกลงราคา
บริษัท ดอกเบ้ีย จํากัด
 189,390.00 บาท

บริษัท ดอกเบ้ีย จํากัด
 189,390.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 377/2560
ลว.20/02/2560

147
จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานทางรายการ
วิทยุ "ดอกเบ้ีย เรดิโอ"

    170,000.00 160,500.00 ตกลงราคา
บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทต้ิง 
เฮาส จํากัด 
160,500.00 บาท

บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทต้ิง 
เฮาส จํากัด 
160,500.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 378/2560
ลว.20/02/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

148

จางจัดทําสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธโครงการ 
"สินเชื่อแฟลตใหเชาดอกเบ้ีย
พิเศษ" ป 2560

     40,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 379/2560
ลว.20/02/2560

149

ซื้อกระดาษบันทึกรายการ 
สําหรับเครื่องรับฝากเงิน/
ชําระเงินกูอัตโนมัติ (Cash 
deposit)

     21,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท สุขสวัสด์ิ คอน
เวิรทต้ิง เซ็นเตอร 
จํากัด 21,400.00 บาท

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอน
เวิรทต้ิง เซ็นเตอร 
จํากัด 21,400.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 380/2560
ลว.21/02/2560

150

ซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก รุน 
VD-4 / VIVA สีสม เพื่อใช
งานที่สาขาสงขลา (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       4,900.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด 
ณัฐริกาเฟอรนิเจอร 
4,900.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด 
ณัฐริกาเฟอรนิเจอร 
4,900.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 381/2560
ลว.21/02/2560

151 ซื้อน้ํายาลางจาน        4,000.00  - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค.
 4,000.00 บาท

องคการคาของสกสค.
 4,000.00 บาท

เปนการสนับสนุน
สวนราชการ

จพ.(สจท.) 382/2560
ลว.21/02/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

152 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ        4,558.20  - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
4,558.20 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
4,558.20 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 383/2560
ลว.21/02/2560

153
เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้น 
จํานวน 2 คูหา

    1,336,500.00 1,188,000.00 พิเศษ
นายโกวิทย  สิงสาทร 
นางพิชชาภา  สิงสาทร 
1,336,500.00 บาท

นายโกวิทย  สิงสาทร 
นางพิชชาภา  สิงสาทร 
1,336,500.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
จัดหาสถานที่เชา

จพ.(สจท.) 384/2560
ลว.21/02/2560

154

ซื้อชุดโตะทํางานและเกาอ้ี
ผูบริหารระดับสูง พรอม
ติดต้ังบริเวณหองทํางานรอง
กรรมการผูจัดการ ชั้น 6 (หอง
 607) อาคาร 2 สํานักงาน
ใหญ

    124,676.40      124,676.40 ตกลงราคา

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 124,676.40
 บาท

บริษัท โมเดอรน
ฟอรมกรุป จํากัด 
(มหาชน) 124,676.40
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 385/2560
ลว.21/02/2560

155
ซื้อน้ํายาฆาเชื้อ 
(แอลกอฮอล) เช็ดฝารองนั่ง
โถสุขภัณฑ

     70,620.00  - ตกลงราคา
บริษัท ดี แคร โปรดักส
 แอนด เซอรวิส จํากัด
 70,620.00 บาท

บริษัท ดี แคร โปรดักส
 แอนด เซอรวิส จํากัด
 70,620.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 386/2560
ลว.21/02/2560
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โดยสังเขป
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

156 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม     158,360.00      158,360.00 ตกลงราคา
บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
158,360.00 บาท

บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
158,360.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 387/2560
ลว.21/02/2560

157
ซื้อตูเก็บเอกสาร เพื่อใชงาน
ที่สาขาหนองคาย (งาน
บริหารหนี้สาขา)

     22,200.00  - ตกลงราคา
รานโพธิ์ชัย
เฟอรนิเจอร 
22,200.00 บาท

รานโพธิ์ชัย
เฟอรนิเจอร 
22,200.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 388/2560
ลว.21/02/2560

158

ซื้อเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น 
ย่ีหอ FUJIXEROX เพื่อใช
งานที่สาขาหนองคาย (งาน
บริหารหนี้สาขา)

     19,500.00  - ตกลงราคา
ราน เจ.เอส.เอ็น 
หนองคาย 19,500.00
 บาท

ราน เจ.เอส.เอ็น 
หนองคาย 19,500.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 389/2560
ลว.21/02/2560

159 ซื้อแฟมปกแข็งหุมพีวีซีสีดํา      35,986.00  - ตกลงราคา
บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
35,986.00 บาท

บริษัท ชัยมั่นคง 
(1995) จํากัด 
35,986.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 391/2560
ลว.21/02/2560

160
ซื้อพัดลมไอเย็น ใหกับฝาย
งานบริหารหนี้กทม.และ
ปริมณฑล

     58,636.00  - ตกลงราคา
ปราชญวาณิช 
58,636.00 บาท

ปราชญวาณิช 
58,636.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 392/2560
ลว.22/02/2560
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

161

จางบริการสถานที่จัดงานป
ใหม 2560 พรอมอาหารและ
เครื่องด่ืม ใหแกธนาคาร
อาคารสงเคราะห งาน
บริหารหนี้เขต 1 เชียงใหม 
ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

     82,880.00  - ตกลงราคา
โรงแรม ดวงตะวัน 
เชียงใหม 82,880.00
 บาท

โรงแรม ดวงตะวัน 
เชียงใหม 82,880.00
 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 1 เชียงใหม 
ฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 393/2560
ลว.22/02/2560

162
จางผลิตงาน Roll Up พรอม
โครง และกระเปา โครงการ
เงินฝากออมทรัพยรับทรัพย

       1,284.00  - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,284.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,284.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 394/2560
ลว.22/02/2560

163
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาเชียงราย

       7,190.40  - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 395/2560
ลว.22/02/2560
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วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ
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สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

164
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขาสกลนคร (งานบริหาร
หนี)้

     16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 396/2560
ลว.22/02/2560

165
จางพิมพซองหนาตางขาว 
สาขาปลวกแดง (งานบริหาร
หนี)้

     16,050.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 397/2560
ลว.22/02/2560

166
จางจัดทําสปอตวิทยุ
ประชาสัมพันธโครงการเงิน
ฝากออมทรัพยรับทรัพย

     40,000.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

บริษัท เอเลี่ยน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 398/2560
ลว.22/02/2560

167
จางพิมพสมุคคูฝากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย (รหัส 11...)

    181,900.00      181,900.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 
192,600.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 
192,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 399/2560
ลว.22/02/2560
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ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

168
จางพิมพบัตรชําระเงินกู 
(GHB Pay Card)

    142,310.00 142,310.00     ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 
142,310.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 
142,310.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 400/2560
ลว.22/02/2560

169
ซื้อเกาอ้ีพักคอย จํานวน 29 
ตัว ใหกับฝายสาขาตาง ๆ

    348,000.00 273,064.00     พิเศษ
บริษัท ดูรีเฟล็กซ 
จํากัด 323,461.00 
บาท

บริษัท ดูรีเฟล็กซ 
จํากัด 323,461.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 401/2560
ลว.23/02/2560

170

จางจัดโครงการมหกรรม
การเงินพัทยา, หาดใหญ 
ประจําป 2560 และมหกรรม
บานและคอนโด ครั้งที่ 36

      3,783,000.00       3,783,000.00 พิเศษ
บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
3,711,492.95 บาท

บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
3,711,492.95 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 402/2560
ลว.23/02/2560

171
ซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ 
ใหกับสาขาตาง ๆ ของ
ธนาคาร

         500,000.00          500,000.00 พิเศษ

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
413,801.10 บาท

บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
413,801.10 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 403/2560
ลว.23/02/2560
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เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

172

จางบริการจัดหาพื้นที่งาน
มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่
 7 และมหกรรมการเงิน
หาดใหญ ครั้งที่ 7 ประจําป 
2560

      1,527,960.00       1,527,960.00 พิเศษ
บริษัท มีเดีย แอสโซซิ
เอตเต็ด จํากัด 
1,527,960.00 บาท

บริษัท มีเดีย แอสโซซิ
เอตเต็ด จํากัด 
1,527,960.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 404/2560
ลว.23/02/2560

173
จางบริการจัดหาพื้นที่งาน
มหกรรมบานและคอนโด 
ครั้งที่ 36 (โซน NPA)

         182,970.00          182,970.00 พิเศษ สมาคมธุรกิจบานจัดสรร
 182,970.00 บาท

สมาคมธุรกิจบานจัดสรร
 182,970.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 405/2560
ลว.23/02/2560

174
จางบริการจัดหาพื้นที่งาน
มหกรรมบานและคอนโด 
ครั้งที่ 36 (โซนสินเชื่อ)

      181,900.00        181,900.00 พิเศษ
สมาคม
อสังหาริมทรัพยไทย 
181,900.00 บาท

สมาคม
อสังหาริมทรัพยไทย 
181,900.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 406/2560
ลว.23/02/2560

175

จางจัดพิมพใบปลิว และ
โปสเตอรประชาสัมพันธ 
โครงการเงินฝากออมทรัพย
รับทรัพย

     28,972.39  - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 28,972.39 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 28,972.39 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 407/2560
ลว.23/02/2560
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โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

176
จางพิมพซองจดหมาย 
(1.)สาขาพระนครศรีอยุธยา 
(2.)สาขาบุญสัมพันธ

     25,145.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
25,145.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
25,145.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 408/2560
ลว.23/02/2560

177
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
(1.)สาขายอยสุพรีม คอม
เพล็กซ (2.)สาขาเมกาบางนา

       8,988.00  - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 8,988.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 8,988.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพตรา
สารสําคัญทางการ
เงิน

จพ.(สจท.) 409/2560
ลว.23/02/2560

178

จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแกสํานักงาน
เขต 4 อุบลราชธานี สาขา
อุบลราชธานี และสาขายอย
อํานาจเจริญ

     76,080.00  - ตกลงราคา
เดอะ มูน รีสอรท 
76,080.00 บาท

เดอะ มูน รีสอรท 
76,080.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากสํานักงานเขต 4
 อุบลราชธานี สาขา
อุบลราชธานี และ
สาขายอย
อํานาจเจริญ

จพ.(สจท.) 410/2560
ลว.23/02/2560
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สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

179
ซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก เพื่อใช
งานที่สาขาฉะเชิงเทรา (งาน
บริหารหนี้สาขา)

     42,800.00  - ตกลงราคา
บริษัท ประเสริฐลีฟ
ว่ิงมอลล จํากัด 
42,800.00 บาท

บริษัท ประเสริฐลีฟ
ว่ิงมอลล จํากัด 
42,800.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 411/2560
ลว.23/02/2560

180

ซื้อเครื่องโทรสาร ก.ธรรมดา 
พานาโซนิค KX-FL612CX 
เพื่อใชงานที่สาขาฉะเชิงเทรา
 (งานบริหารหนี้สาขา)

       9,900.00  - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 9,900.00 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 9,900.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 412/2560
ลว.23/02/2560

181

ซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
SHARP รุน SB-29 เพื่อใช
งานที่สาขาฉะเชิงเทรา (งาน
บริหารหนี้สาขา)

       5,280.00  - ตกลงราคา
บริษัท เบสทมอล 
จํากัด 5,280.00 บาท

บริษัท เบสทมอล 
จํากัด 5,280.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 413/2560
ลว.23/02/2560

182
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สํานักงานใหญ

     85,600.00  - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
85,600.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
85,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 414/2560
ลว.23/02/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

183
ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 
EPSON รุน EB-1776W

     57,850.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
57,850.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 
57,850.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 415/2560
ลว.23/02/2560

184
ซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน 
L-FOLD ใชกับหองสุขา
ธนาคาร สํานักงานใหญ

      970,704.00        970,704.00 สอบราคา
บริษัท วินเนอร เป
เปอร จํากัด 
912,924.00 บาท

บริษัท วินเนอร เป
เปอร จํากัด 
912,924.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 416/2560
ลว.23/02/2560

185
จางบริการรับ-สงเอกสาร
และพัสดุภัณฑ ป 2560 
(ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค)

      3,000,000.00 2,249,568.00      พิเศษ
บริษัท ธันวาดี ทราน
สปอรต จํากัด 
3,000,000.00 บาท

บริษัท ธันวาดี ทราน
สปอรต จํากัด 
3,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 417/2560
ลว.23/02/2560

186

จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแก งานบริหาร
หนี้เขต 1 สระบุรี ฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค

     78,400.00  - ตกลงราคา
บริษัท โรงแรมภูเขา
งาม รีสอรท จํากัด 
78,400.00 บาท

บริษัท โรงแรมภูเขา
งาม รีสอรท จํากัด 
78,400.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากงานบริหารหนี้
เขต 1 สระบุรี ฝาย
บริหารหนี้ภูมิภาค

จพ.(สจท.) 420/2560
ลว.23/02/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

187
ซื้อจอแขวนแบบมือดึง (Wall
 Screen)

       3,424.00  - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 3,424.00
 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 3,424.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 421/2560
ลว.24/02/2560

188

จางดําเนินการจัดเตรียม
สถานที่ อาหารและเครื่องด่ืม
ในงานเลี้ยงปใหม 2560 
ใหแก ฝายประเมินผลองคกร

        29,400.00  - ตกลงราคา
โรงแรมแชงกรี-ลา 
กรุงเทพมหานคร 
29,400.00 บาท

โรงแรมแชงกรี-ลา 
กรุงเทพมหานคร 
29,400.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากฝายประเมิน 
ผลองคกร

จพ.(สจท.) 422/2560
ลว.24/02/2560

189

ซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก รุน 
VD-4 / VIVA สีสม เพื่อใช
งานที่สํานักงานเขตหาดใหญ
 (งานบริหารหนี้เขต)

       4,900.00  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด 
ณัฐริกาเฟอรนิเจอร 
4,900.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด 
ณัฐริกาเฟอรนิเจอร 
4,900.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 423/2560
ลว.24/02/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

190

ซื้อ LED DIGITAL TV ย่ีหอ 
Sony จอภาพ 40 นิ้ว เพื่อใช
งานที่สํานักงานเขตหาดใหญ
 (งานบริหารหนี้เขต)

     12,990.00  - ตกลงราคา
บริษัท สงวนพาณิชย 
เอวี จํากัด 12,990.00
 บาท

บริษัท สงวนพาณิชย 
เอวี จํากัด 12,990.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 424/2560
ลว.24/02/2560

191
ซื้อตูเก็บเอกสาร เพื่อใชงาน
ที่สาขาลําพูน (งานบริหาร
หนี้สาขา)

     18,500.00  - ตกลงราคา
บริษัท ตนานุวัฒน 
จํากัด 18,500.00 บาท

บริษัท ตนานุวัฒน 
จํากัด 18,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 425/2560
ลว.24/02/2560

192

ซื้อเครื่องมัลติฟงกชั่น 
BROTHER รุน 
MFC-L2740DW เพื่อใชงาน
ที่สาขาลําพูน (งานบริหาร
หนี้สาขา)

12,500.00      - ตกลงราคา
บริษัท เดนชัยเทค 
จํากัด 12,500.00 บาท

บริษัท เดนชัยเทค 
จํากัด 12,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 426/2560
ลว.24/02/2560

193
จางรื้อถอน PVC Sticker 
โครงการบานธอส. เพื่อ
ขาราชการ

9,095.00        - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 9,095.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติก
โกวิท 9,095.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 432/2560
ลว.24/02/2560
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งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

194
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขายอยพนม
สารคาม

5,125.30        - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 5,125.30 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 5,125.30 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 433/2560
ลว.24/02/2560

195

ซื้อ SPEAKER SHERMAN
 #SB-600 เพื่อใชงานที่
สาขาพัทยา (งานบริหารหนี้
สาขา)

6,990.00        - ตกลงราคา
บริษัท เพาเวอร บาย 
จํากัด (สาขายูพีซี
พัทยา) 6,990.00 บาท

บริษัท เพาเวอร บาย 
จํากัด (สาขายูพีซี
พัทยา) 6,990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 434/2560
ลว.24/02/2560

196
จางดําเนินโครงการ Money 
360 Expo 2017

180,000.00      170,000.00 ตกลงราคา
บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
170,000.00 บาท

บริษัท มายด เอ็กซซิ
บิท จํากัด 
170,000.00 บาท

เปนผูที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 435/2560
ลว.24/02/2560

197
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขาฉะเชิงเทรา

37,450.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 37,450.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 37,450.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 436/2560
ลว.27/02/2560



60

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
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ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

198
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษ
บันทึกขอความ A4

71,904.00      - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 71,904.00 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 71,904.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 437/2560
ลว.27/02/2560

199

จางพิมพหนังสือคูมือ
รายการทรัพยงานมหกรรม
บานธนาคาร 60 ฟวเจอร
พารค รังสิต

     69,550.00  - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 69,550.00 บาท

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 69,550.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 438/2560
ลว.27/02/2560

200

จางรายการงานเพิ่ม-ลด 
งานปรับปรุงและตกแตง
ภายใน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาอางทอง

613,822.19    613,822.19     พิเศษ
บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
613,822.19 บาท

บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
613,822.19 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 439/2560
ลว.27/02/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

201

จางบริการรักษาความ
ปลอดภัยธนาคารอาคาร
สงเคราะห ประจําสาขาหรือ
หนวยงานยอยในสังกัด
สํานักงานเขต 1 สระบุรี ฝาย
สาขาภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง

10,320,000.00   10,320,000.00    ประกวดราคา

1.) บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.
กรุป จํากัด 10,080,000.00
 บาท 2.) บริษัท รักษา
ความปลอดภัย เอส เอส ยู
 จํากัด 10,275,000.00 
บาท 3.) บริษัท รักษา
ความปลอดภัย พุทธรักษ
โภคทรัพย จํากัด 
10,290,000.00 บาท 4.) 
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด
 10,299,000.00 บาท 5.) 
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ไฮคลาส อินเตอร
เซอรวิส จํากัด 
10,299,500.00 บาท

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอส.บี.เอส.
ซี.กรุป จํากัด 
10,050,000.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอ
ราคาตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 440/2560
ลว.27/02/2560
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ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

202

เชาระบบโทรทัศนวงจรปด 
และระบบปองกันโจรกรรม
และแจงเหตุฉุกเฉิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา เฟสติวัล 
หาดใหญ

22,000.00      - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด เอ-
แน็ท เทคนิค 
22,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด เอ-
แน็ท เทคนิค 
22,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 441/2560
ลว.27/02/2560

203

จางตกแตงภูมิทัศน บริเวณ
ระเบียงขางหองประชุมเกล็ด
ดาว (302) ชั้น 3 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

200,000.00    200,000.00     ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
200,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรือง
การชาง จํากัด 
200,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 442/2560
ลว.27/02/2560

204

จางปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารสํานักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายอย
เกาะสมุย

87,889.80      - ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม จํากัด 
87,889.80 บาท

บริษัท เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม จํากัด 
87,889.80 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 443/2560
ลว.27/02/2560



63

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

205

ซื้อเครื่องด่ืม สําหรับงาน
เลี้ยงปใหม 2560 ใหแก 
สํานักงานเขต 3 นครราชสีมา
, สาขานครราชสีมา และ
สาขายอยบัวใหญ

32,760.00      - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด 
เสรีวัฒนการสุรา 
32,760.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด 
เสรีวัฒนการสุรา 
32,760.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากสํานักงานเขต 3
 นครราชสีมา, 
สาขานครราชสีมา 
และสาขายอยบัว
ใหญ

จพ.(สจท.) 444/2560
ลว.27/02/2560

206

จางดําเนินการจัดงานเลี้ยงป
ใหม 2560 ใหแก สํานักงาน
เขต 3 นครราชสีมา, สาขา
นครราชสีมา และสาขายอย
บัวใหญ

38,920.00      - ตกลงราคา
รานอาหาร อ.กุงเผา 
38,920.00 บาท

รานอาหาร อ.กุงเผา 
38,920.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากสํานักงานเขต 3
 นครราชสีมา, 
สาขานครราชสีมา 
และสาขายอยบัว
ใหญ

จพ.(สจท.) 445/2560
ลว.27/02/2560



64

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

207

ซื้อตูเหล็กบานเปดกระจกใส-
120 ซม. สีเทาทราย 
KWG-183-TG เพื่อใชงานที่
สาขาบานฉาง (งานบริหาร
หนี้สาขา)

25,000.00      - ตกลงราคา
รานนครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 25,000.00 
บาท

รานนครเฟอรนิเจอร 
ระยอง 25,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 446/2560
ลว.27/02/2560

208

ซื้อไมโครโฟน และจัดซื้อชุด
ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่
เชื่อมตอดวยบลูทูธ จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใชงานที่สาขา
บานฉาง (งานบริหารหนี้
สาขา) รวม 2 รายการ

7,580.00        - ตกลงราคา
บริษัท ธนาธิวัตถ 
จํากัด 7,580.00 บาท

บริษัท ธนาธิวัตถ 
จํากัด 7,580.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 447/2560
ลว.27/02/2560

209

ซื้อมัลติฟงกชั่นเลเซอร 
Samsung SL-C480FW  
เพื่อใชงานที่สาขาบานฉาง 
(งานบริหารหนี้สาขา)

13,500.00      - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 13,500.00
 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 13,500.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 448/2560
ลว.27/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

210

ซื้อเครื่องแฟกซ ย่ีหอ Brother
 รุน 2840 เพื่อใชงานที่สาขา
สกลนคร (งานบริหารหนี้
สาขา)

9,990.00        - ตกลงราคา
บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 
9,990.00 บาท

บริษัท ไอที สมารท 
เซอรวิส จํากัด 
9,990.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 449/2560
ลว.27/02/2560

211
จางทําขาวออนไลน ใหกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

378,780.00    378,780.00     พิเศษ
บริษัท อินโฟเควสท 
จํากัด 378,780.00 
บาท

บริษัท อินโฟเควสท 
จํากัด 378,780.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 450/2560
ลว.27/02/2560

212

จางผลิตงาน Roll Up พรอม
โครง โครงการเงินฝากออม
ทรัพย Members Get 
Members

1,284.00        - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,284.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.
คอมมิวนิเคชั่น จํากัด
 1,284.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 451/2560
ลว.27/02/2560

213
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาลําพูน

7,190.40        - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 7,190.40 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 452/2560
ลว.27/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

214 ซื้อโชคอัพประตู 9,309.00        - ตกลงราคา
บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 
9,309.00 บาท

บริษัท สมารทแอคเซ
สซอรีส จํากัด 
9,309.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 453/2560
ลว.27/02/2560

215
จางพิมพแบบฟอรมการด
ตัวอยางลายมือชื่อผูมี
อํานาจสั่งจาย

16,050.00      - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 16,050.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 454/2560
ลว.27/02/2560

216
จางพิมพซองหนาตางเหลือง
 สาขาลําพูน

16,050.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. 
เอ็นเวลอพ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 455/2560
ลว.27/02/2560

217
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือ
สัญญาจํานองที่ดินเปน
ประกัน (ท.ด.๑๕)

77,040.00      - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 77,040.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 77,040.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 456/2560
ลว.27/02/2560

218

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบ
เชา "ริโก" รุน MPC2004SP 
จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สาขาสุรินทร

100,152.00   100,152.00   ตกลงราคา

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 100,152.00 
บาท

บริษัท ริโก เซอรวิส
เซส (ประเทศไทย) 
จํากัด 100,152.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 457/2560
ลว.27/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

219

จางบริการเครื่องมัลติฟงกชั่น
ระบบเชา "ริโก" รุน 
MPC2004SP จํานวน 1 
เครื่อง ประจําสาขาสุรินทร

 0.37 บาท/
แผน

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 0.37 
บาท/แผน

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 458/2560
ลว.27/02/2560

220

เชาระบบโทรทัศนวงจรปด
และระบบแจงเหตุฉุกเฉิน 
พรอมติดต้ังใชงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขา
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน

468,000.00      468,000.00      พิเศษ
บริษัท เปโตร ไอที 
จํากัด 306,000.00 
บาท

บริษัท เปโตร ไอที 
จํากัด 306,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 460/2560
ลว.28/02/2560

221
ซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดต้ัง 
ใหกับสาขาตาง ๆ

4,220,000.00     4,220,000.00      พิเศษ
บริษัท ซับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3,983,073.93 บาท

บริษัท ซับบเซฟ 
(ประเทศไทย) จํากัด 
3,983,073.93 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 461/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

222

จางโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารฯ ผานรายการ "กาว
ที่กลา สูการปฏิรูป" ทาง
สถานีวิทยุแหงประเทศไทย 
FM 92.5 MHz.

300,000.00    300,000.00     พิเศษ
บริษัท เทพอาวุธ 
จํากัด 300,000.00 
บาท

บริษัท เทพอาวุธ 
จํากัด 300,000.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและ
ความชํานาญ

จพ.(สจท.) 462/2560
ลว.28/02/2560

223

ซื้อ Plastic Compact Seal 
Product. MINIJAWLOCK 
ใหกับฝายธุรกรรมการเงิน
สวนเงินสด

28,890.00      - ตกลงราคา
บริษัท เอสเซนทรา อีส
เทิรน จํากัด 
28,890.00 บาท

บริษัท เอสเซนทรา อีส
เทิรน จํากัด 
28,890.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 463/2560
ลว.28/02/2560

224

ซื้อบอรดโครงเหล็กพรอม
แผนสอดพลาสติก แบบแถวคู
 เพื่อใชงานที่สาขา
นครศรีธรรมราช (งานบริหาร
หนี้สาขา)

9,000.00        - ตกลงราคา
รานเชษการชาง 
9,000.00 บาท

รานเชษการชาง 
9,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 464/2560
ลว.28/02/2560



69

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

225
จางพิมพกระดาษหัว
จดหมาย สาขาเพชรบูรณ

10,785.60      - ตกลงราคา
บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 10,785.60 บาท

บริษัท เบสตบุกเคส 
จํากัด 10,785.60 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 465/2560
ลว.28/02/2560

226
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขาราชบุรี

22,470.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 466/2560
ลว.28/02/2560

227
จางพิมพแคชเชียรเช็ค
ตอเนื่อง สาขาถนนนิมมาน
เหมินทร

22,470.00      - ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

บริษัท ไทยบริติชซี
เคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด
 (มหาชน) 22,470.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 467/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

228
ซื้อรถจักรยานยนต เพื่อใช
งานที่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

900,000.00 900,000.00 สอบราคา

1.) บริษัท บี.เอ็ม.วี กล
การ จํากัด 807,000.00 
บาท  2.) บริษัท โคว 
อินเตอร บิสซิเนส จํากัด 
823,500.00 บาท 3.) 
บริษัท เวิลดสปด เซลส 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
802,500.00 บาท

บริษัท เวิลดสปด 
เซลส แอนด เซอรวิส 
จํากัด 802,500.00 
บาท

ผานการพิจารณา
จากคณะกรรมเปด
ซองสอบราคา

จพ.(สจท.) 468/2560
ลว.28/02/2560

229

จางจัดพิมพใบปลิว และ
โปสเตอรประชาสัมพันธ 
โครงการเงินฝากออมทรัพย
รับทรัพย Members Get 
Members

39,853.76      - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 39,853.76 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง 
จํากัด 39,853.76 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

จพ.(สจท.) 469/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

230

ซื้อเครื่องบันทึกเวลา ย่ีหอ 
AMANO รุน EX-3500 
ใหกับศูนยวิเคราะหสินเชื่อ 
(Data Entry : DE) 
สมุทรสาคร

16,264.00      - ตกลงราคา
I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

I-Time SUPPLY & 
SERVICE 16,264.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 470/2560
ลว.28/02/2560

231

ซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบไม
มีกระดาษ ขนาด 14 หลัก 
ย่ีหอ CASIO รุน DJ-240D 
PLUS ใหกับศูนยวิเคราะห
สินเชื่อ (Data Entry : DE) 
สมุทรสาคร

7,540.00        - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด
 7,540.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 7,540.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 471/2560
ลว.28/02/2560

232
ซื้อแทนตัดกระดาษ และ
เครื่องตีเบอร 4 หลัก

7,000.00        - ตกลงราคา
รานปราชญวาณิช 
5,350.00 บาท

รานปราชญวาณิช 
5,350.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 472/2560
ลว.28/02/2560



72

ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

233 ซื้อเข็มขัดพยุงหลัง ย่ีหอ 3M 2,400.00        - ตกลงราคา
รานปราชญวาณิช 
1,700.00 บาท

รานปราชญวาณิช 
1,700.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 473/2560
ลว.28/02/2560

234

ซื้อถานชารจ พรอมที่ชารท 
Panasonic Charger 
eneloop Pro AA2450mAh 
ฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

2,000.00        - ตกลงราคา
บริษัท โฟโต โซลูชั่นส
 จํากัด 1,400.00 บาท

บริษัท โฟโต โซลูชั่นส
 จํากัด 1,400.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 474/2560
ลว.28/02/2560

235

ซื้อเลเซอร พอยตเตอร และ
การควบคุมคําสั่งแบบไรสาย
 Laser เพื่อใชงานที่ฝาย
สื่อสารองคกร

10,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 6,099.00
 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 6,099.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 475/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

236

ซื้อไมโครโฟนไรสาย 
Sherman UHF Wireless 
Microphone MIC-220 ให
ฝายนโยบายสินเชื่อธุรกิจ
และภาครัฐ

10,000.00      - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 5,296.50
 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิส
เต็มส จํากัด 5,296.50
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 476/2560
ลว.28/02/2560

237

ซื้อบอรดประชาสัมพันธ ปาย
ไฟบาง ขนาด 120x180 ซม. 
เพื่อใชงานที่สาขาปราจีนบุรี 
(งานบริหารหนี้สาขา)

47,500.00      - ตกลงราคา
รานท็อปการพิมพ 
47,500.00 บาท

รานท็อปการพิมพ 
47,500.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 477/2560
ลว.28/02/2560

238
ซื้อกระดานไวทบอรด
แมเหล็ก และเครื่องเขาเลม

10,640.00      - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 10,215.00
 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด
 (มหาชน) 10,215.00
 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 478/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

239

ซื้อเครื่องใชสํานักงานและ
ครุภัณฑ เพื่อใชงานที่สาขา
เชียงใหม (งานบริหารหนี้
สาขา)

73,400.00      - ตกลงราคา
บริษัท เดนชัยเทค 
จํากัด 73,400.00 บาท

บริษัท เดนชัยเทค 
จํากัด 73,400.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 479/2560
ลว.28/02/2560

240

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 
MPC4504SP ประจําฝาย
พัฒนาและบริหารการเรียนรู
 จํานวน 1 เครื่อง

223,416.00    223,416.00     พิเศษ
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
223,416.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
223,416.00 บาท

ผานการพิจารณา
จากผูใชงาน

จพ.(สจท.) 483/2560
ลว.28/02/2560

241
ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ย่ีหอ
 Ideal รุน 2604

724,000.00 592,000.00   พิเศษ
บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
592,000.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
592,000.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 484/2560
ลว.28/02/2560

242
ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ย่ีหอ
 HSM รุน Securio C18

79,180.00      - ตกลงราคา
บริษัท ไทยโอเอ บิส
ซิเนส จํากัด 
79,180.00 บาท

บริษัท ไทยโอเอ บิส
ซิเนส จํากัด 
79,180.00 บาท

คุณสมบัติตรง
ตามที่ตองการ

จพ.(สจท.) 485/2560
ลว.28/02/2560
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ลาํดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะ

ซือหรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอ

ราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา

ทีตกลงซือหรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ 2560

243
ซื้อเครื่องคํานวณเลข จํานวน
 258 เครื่อง

606,600.00    606,600.00     สอบราคา

1.) บริษัท หลวงแพง 
1188 จํากัด 484,470.00
 บาท        2.) บริษัท เอ 
พี เบสท ซัพพลาย จํากัด
 456,591.00 บาท        
3.) หางหุนสวนจํากัด เค.
เค.เอ็ม.โปรดักท (1993) 
433,305.00 บาท           
                4.)บริษัท 
นามทอง จํากัด 
364,977.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด
 364,893.00 บาท

เปนผูเสนอราคา
ตํ่าสุด

จพ.(สจท.) 486/2560
ลว.28/02/2560


