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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยพนมสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         8,838.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         8,838.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

2
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขายอยบานโปง
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          3,504.25 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          3,504.25

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

3
จางเปลี่ยนอะไหลเครื่องสัญญาณภาพ

คอมพิวเตอร ยี่หอ EXtron
 - ตกลงราคา

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนี่ยริ่ง เซอรวิส

 จํากัด
         7,329.50

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนี่ยริ่ง เซอรวิส

 จํากัด
         7,329.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

4
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกู
147,660.00               ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      147,660.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      147,660.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

5 จัดซื้อตูรางเลื่อน ใหกับสาขาหนองคาย 150,000.00               ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      105,395.00 หจก.เบ เต็ก ลง      105,395.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6 จัดซื้อตูรางเลื่อน ใหกับสาขายโสธร 300,000.00               ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      176,122.00 หจก.เบ เต็ก ลง      176,122.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7

จางเปลี่ยนกระจก มุงลวดและผามาน 

บานพักพนักงาน ธนาคารฯ 

สาขานครสวรรค

200,000.00               ตกลงราคา รานนิรดา เดคคอเรท      165,400.00 รานนิรดา เดคคอเรท      165,400.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

8

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายสนับสนุนสินเชื่อ )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด

 4,280 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด

 4,280 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ

9

จางบริการเครื่องถายเอกสาร

 ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายสนับสนุนสินเชื่อ )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ

10
จัดซื้อไฟฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งประจําสาขา

ของธนาคาร
150,000.00               ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      129,363.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      129,363.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

11

จางดําเนินการจัดสงตูเซฟนิรภัย ใหกับ

สาขาภาคเหนือ และฝายสาขาภาคใต

และภาคตะวันตก

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        27,820.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        27,820.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12
จัดจางปรับปรุงและซอมแซมอาคารที่

ทําการธนาคารฯ สาขายอยตาก
 - ตกลงราคา นายนรเศรษฐ แสงอินทร        95,000.00 นายนรเศรษฐ แสงอินทร        95,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

13
จางปรับปรุงอาคารสํานักงาน และที่จอด

รถยนต ธนาคารฯ สาขายอยพิจิตร
 - พิเศษ

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     896,000.00

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     896,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

14 จัดซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง อชาพาชื่น 2,786,692.00            พิเศษ รานภูฟา   2,786,692.00 รานภูฟา   2,786,692.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

15
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ BANK

 OF THE YEAR
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,358.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,358.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

16

จางแรงงานทําความสะอาดบริเวณ

วิมานพระพรหม ศาลพระภูมิ และ

บอน้ําพุ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา นายสมสง สมจิตต        36,000.00 นายสมสง สมจิตต        36,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

17
จัดซื้อกุญแจประตูหองระบบ อาคาร1

และ2 ธนาคารฯสํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.สกุลไทย จํากัด        55,982.40 บ.สกุลไทย จํากัด        55,982.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง สาขาดอนเมือง
 - ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม แอนด เซิรฟ 

จํากัด
       12,000.00

บ.อัลกาลาม แอนด เซิรฟ 

จํากัด
       12,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

19 จางจัดทําคูมือการนําองคกรอยางยั่งยืน 150,000.00               ตกลงราคา บ.อีเวนทีส ดี จํากัด      128,881.50 บ.อีเวนทีส ดี จํากัด      128,881.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

20

จัดซื้ออุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม

การตลาดสินเชื่อ ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

200,000.00               ตกลงราคา
บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
     169,488.00

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
     169,488.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          2,150.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          2,150.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

22
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขายอย

บานโปง
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        10,700.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        10,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

23 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        20,670.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        20,670.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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24

จางพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิต 

รายป2557 และรายเดือน2558 และ

หนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริง

ที่บงชี้ถึงตัวลูกคารายเดือนป 2558 

ดวยระบบ Sealer พรอมสง ณ ที่ทําการ

ไปรษณีย

1,945,480.00            พิเศษ
บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
  1,505,400.00

บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
  1,505,400.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

25

จางเปลี่ยนอุปกรณปม CDP-3 และปม 

CWP ตัวที่1,2 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด        50,718.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด        50,718.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

26
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
181,900.00               ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

27

จางซอมแซมระบบระบายอากาศ

ของหองอาหารบริเวณชั้นดาดฟา 

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

182,000.00               ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      169,060.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      169,060.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

28 จัดซื้อเครื่องตีเบอร MAX 504  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          2,151.00 องคการคาของสกสค.          2,151.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

29

จัดซื้อกระเชาของขวัญปใหม 2558 

สําหรับสาขาในสังกัดฝายสาขากทม.

และปริมณฑล

1,490,500.00            พิเศษ
บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
  1,490,500.00

บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
  1,490,500.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
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30

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ ฮอนดาคลิก

 125i เพื่อใชงานที่สาขาเซ็นทรัล พลาซา

 ศาลายา

 - ตกลงราคา บ.ฮอนดา สนามจันทร จํากัด        49,500.00 บ.ฮอนดา สนามจันทร จํากัด        49,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31
จัดซื้อ External Hard Drives 2TB 

ใหกับฝายจัดหาและการพัสดุ
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          8,838.20 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          8,838.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32

จัดซื้อระบบ Access Control 

พรอมติดตั้งใชงานบริเวณโถงการเงิน

และสินเชื่อของสํานักพระราม 9 ชั้น 1 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.บี-เทค อินเทชั่น จํากัด        77,307.50 บ.บี-เทค อินเทชั่น จํากัด        77,307.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

33

จัดซื้อหัวฉีดปรับฝอยชนิดทองเหลืองชุบ

โครเมี่ยม พรอมติดตั้งสําหรับธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

145,000.00               ตกลงราคา หจก.เอ.บี.ซี.สันติไฟร      112,510.50 หจก.เอ.บี.ซี.สันติไฟร      112,510.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

34
จางบริการรักษาความสะอาด ประจํา

สาขาหนองคาย
228,900.00               พิเศษ หจก.พี พรหมพิริยะ      228,900.00 หจก.พี พรหมพิริยะ      228,900.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

35

จัดซื้อชุดเซ็นเซอรโถปสสาวะหองน้ําชาย

 ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด          5,778.00 บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด          5,778.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

36
จางจัดทํากระเปาที่ระลึกครบรอบ 61 ป 

ธอส.
198,000.00               ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด      198,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      198,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

37 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          5,190.00 รานเรืองศิลปตรายาง          5,190.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

38 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          2,340.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          2,340.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

39
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสถานีโทรทัศนดาวเทียม
240,000.00               พิเศษ

บ.สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น.

จํากัด
     240,000.00

บ.สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น.

จํากัด
     240,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

40
จางพิมพ Injet โครงการธนาคารแหงป 

2557 BANK OF THE YEAR 2014
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       40,162.45

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       40,162.45

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

41

เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่พรอม

เครื่อง สําหรับสาขายกระดับ สาขา

ยโสธร,สาขาศรีสะเกษ,สาขาหนองคาย

 - พิเศษ
บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
     102,000.00

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
     102,000.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

42

จัดซื้อกรอบใบประกาศนียบัตร สําหรับ

โครงการคัดเลือกฝาย/สํานักที่มีการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

 - ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด          2,487.75 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด          2,487.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43

จางเปลี่ยนมิเตอรและหมอแปลงไฟฟา 

ของระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          9,897.50 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          9,897.50
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

44
จางรื้อถอน พรอมซอมแซม OSS 

สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        75,673.82 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        75,673.82

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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45
จางซอมแซมระบบสุขาภิบาล ธนาคารฯ

 สาขาขอนแกน
117,000.00               ตกลงราคา บ.ธีรดล จํากัด      116,411.72 บ.ธีรดล จํากัด      116,411.72

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

46

จางทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบ Digital

 Media งานประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคาร ครั้งที่3/2557

 - ตกลงราคา บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด        42,800.00 บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด        42,800.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

47
จางปรับปรุงหองน้ํา บริเวณชั้น 1B 

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        99,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        99,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

48

จางปรับปรุงพื้นที่หองปฏิบัติงาน 

Bahtnet และระบบ Bulk Payment ของ

ฝายธุรกรรมการเงิน ชั้น 17 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด        49,220.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด        49,220.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยพิจิตร 2.สาขายอยสุโขทัย 

3.สาขายอบอุตรดิตถ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       47,764.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       47,764.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

50
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาหาแยก

ปากเกร็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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51
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคารฯ

 สาขาอุบลราชธานี
 - ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        98,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        98,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52

จางพิมพสติ๊กเกอรฝา โครงการธนาคาร

แหงป 2557 

BANK OF THE YEAR 2014

 - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         2,675.00

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         2,675.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

53
จัดจางดําเนินการตัดตนโพธิ์ในบริเวณ

ทรัพยธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น 

จํากัด
       33,170.00

บ.มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คชั่น 

จํากัด
       33,170.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54

จางงานปรับปรุงระบบปาย

ประชาสัมพันธ ดานหนาธนาคารฯ 

สาขาสําโรง

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        80,250.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        80,250.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

55

จางบริษัทภายนอก(Outsource) 

ดําเนินการจางพิมพหนังสือรับรอง

ดอกเบี้ยเงินกูยืมประจําป 2557 

บรรจุใสซองจดหมายหนาตาง 

พรอมจดหมายขาว สง ณ ที่ทําการ

ไปรษณีย

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติช ดีโพสต จํากัด   1,080,700.00 บ.ไทยบริติช ดีโพสต จํากัด   1,080,700.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56
จัดซื้อกระดาษ 1901730 HQP 

Semlgloss Paper 190g
 - ตกลงราคา บ.เอส พี วี ไอ จํากัด          2,354.00 บ.เอส พี วี ไอ จํากัด          2,354.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

57
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ
321,000.00               พิเศษ บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      321,000.00 บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

58

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ 

เก็บขาวมาเลา

600,000.00               พิเศษ บ.เบรนทรี จํากัด      600,000.00 บ.เบรนทรี จํากัด      600,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

59

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ ขาวจราจร 

สวพ. FM 91

963,000.00               พิเศษ
บ.วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส 

จํากัด
     963,000.00

บ.วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส 

จํากัด
     963,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

60
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณาออนไลนบนเว็บไซต
500,000.00               พิเศษ บ.ไทยพับลิกา จํากัด      500,000.00 บ.ไทยพับลิกา จํากัด      500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

61
จางบริการรักษาความสะอาด ประจํา

สาขายอยปากชอง
224700 ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี      224,700.00 หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี      224,700.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

62
จางซอมแซมที่ทําการอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขาสี่แยกบานแขก
130,000.00               ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      130,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      130,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63

จัดซื้อบอรดติดฝาผนังเพื่อ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก-เงินกู  

ใหกับสาขายอยบางบัวทอง

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
       30,516.40

บ.เพอรเฟคท ออฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
       30,516.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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(ราคากลาง)
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

64

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารและแกไข

ปญหาน้ํารั่วซึม ของธนาคารฯ 

สาขายอยสระแกว

 - ตกลงราคา
บ.เอแอนดโฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
       75,000.00

บ.เอแอนดโฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
       75,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยปากชอง
577,800.00               พิเศษ

บ.กฤษดา รักษาความ

ปลอดภัย จํากัด
     577,800.00

บ.กฤษดา รักษาความ

ปลอดภัย จํากัด
     577,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานพ็อกเก็ตบุครูกฎหมายไวไมตกเกาอี้ 

เลม 7

 - ตกลงราคา บ.ประชาคมมัลติมีเดีย จํากัด        64,200.00 บ.ประชาคมมัลติมีเดีย จํากัด        64,200.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

67

จัดซื้อโคมไฟ LED สําหรับหองน้ํา 

อาคาร 1 และ 2 พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

532,000.00               พิเศษ
บ.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
     530,000.00

บ.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
     530,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดจางงานปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน

ชั่วคราว ธนาคารฯ สาขาสงขลา
197,000.00               ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      197,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      197,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

69 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        10,920.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        10,920.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

70

จาง Overhaul Compressor Chiller

 ตัวที่ 1 ระบบปรับอากาศ อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

341,000.00               พิเศษ

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

     321,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

     321,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

71
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยสะเดา-ดานนอก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       13,331.13

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       13,331.13

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

72
จัดจางและปรับปรุงไฟรอบรั้วอาคาร 

ธนาคารฯ สาขาฉะเชิงเทรา
 - ตกลงราคา นายสิรภัทร ยี่หลัก        72,014.00 นายสิรภัทร ยี่หลัก        72,014.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

73

จางลงโฆษณาในวารสารการเงินการ

คลัง ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง

102,000.00               กรณีพิเศษ วารสารการเงินการคลัง      102,000.00 วารสารการเงินการคลัง      102,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

74
จางพิมพคูมือการประมูลขายบานมือ

สองของธนาคาร ครั้งที่ 3/2557
400,000.00               ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด      285,690.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด      285,690.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

75

จางปรับปรุงซอมแซมอาคารบานพัก

พนักงาน (ตะแกรงเหล็กกันนกและขโมย)

 ธนาคารฯ สาขานครสวรรค

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด        90,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด        90,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

76 จางจัดทําคูมือ SEPA หมวด 3  - ตกลงราคา บ.มิราคูลัส จํากัด        35,823.60 บ.มิราคูลัส จํากัด        35,823.60
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77

จางทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการที่ดีทั่ว

ทั้งองคกร

 - ตกลงราคา บ.อีเวนทีส ดี จํากัด        76,772.50 บ.อีเวนทีส ดี จํากัด        76,772.50
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

78 จางจัดทําแฟมหนังใสเอกสาร ขนาด A4 200,000.00               ตกลงราคา บ.เอ็นซี คลาวสคอม จํากัด      115,560.00 บ.เอ็นซี คลาวสคอม จํากัด      115,560.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

79
จางผลิตเสื้อยืดโปโลสัญลักษณคานิยม 

GIVE เพิ่มเติมครั้งที่ 3
158,360.00               ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด      158,360.00 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด      158,360.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

80 จัดจางทํากระเชาปใหม 150,000.00               ตกลงราคา
บ.แอดไมร ดีไซน แอนด 

ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
     150,000.00

บ.แอดไมร ดีไซน แอนด 

ครีเอชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
     150,000.00 เปนบริษัทจัดจําหนายโดยตรง

81
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยสระแกว 2.สาขาลพบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

82
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

83 จางบริการรับ-สงเอกสารและพัสดุภัณฑ  - พิเศษ
บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร แอนด ซี

 จํากัด
  1,500,000.00

บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร แอนด ซี

 จํากัด
  1,500,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จัดซื้อกระเชาของขวัญปใหม ของฝาย

กฎหมาย
 - ตกลงราคา

บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
       30,000.00

บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
       30,000.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

85
จัดซื้อมานปรับแสง พรอมติดตั้ง 

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา ราน PP HOUSE      146,270.00 ราน PP HOUSE      146,270.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

86

จางซอมแซมมานบังแสง 

สํานักกรรมการผูจัดการ ชั้น 10 อาคาร 1

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.ลิฟวิ่ง สไตลลิสต จํากัด        50,000.00 บ.ลิฟวิ่ง สไตลลิสต จํากัด        50,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87 จางจัดทําริบบิ้นโลโกธนาคาร 200,000.00               ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด      200,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      200,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

88
จางปรับปรุงหองทํางานผูบริหารระดับสูง

 ชั้น9 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จํากัด        72,000.00 บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จํากัด        72,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

89
จางแกไขน้ํารั่วซึมอาคาร และทอระบาย

น้ํา ธนาคารฯ สาขาฉะเชิงเทรา
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     138,378.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     138,378.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

90
จางปรับปรุงหองเก็บเอกสารกันไฟ 

บริเวณชั้น G ของธนาคารฯ สาขาบุรีรัมย
400,000.00               ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด      198,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด      198,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91 จางจัดทําปายอะคริลิกใส 189,176.00               ตกลงราคา
บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
     189,176.00

บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
     189,176.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

92
จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ สาขาบอวิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
            362.73

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
            362.73

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

93
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
 - กรณีพิเศษ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช        10,000.00 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช        10,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

94 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          7,905.00 รานเรืองศิลปตรายาง          7,905.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

95
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สถานีโทรทัศน Smart SME
2,500,000.00            พิเศษ บ.พีเพิล มีเดีย จํากัด   2,500,000.00 บ.พีเพิล มีเดีย จํากัด   2,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

96

จางเปลี่ยนชุดบานเปดวงกบชอง 

Service งานของระบบอาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

980,000.00               พิเศษ
บ.เอ แอนด โฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
     935,000.00

บ.เอ แอนด โฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
     935,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จางพิมพ GHB e-knowledge ป 2558 

(ฉบับที่108-119)
200,000.00               ตกลงราคา บ.คัลเลอรมายด ดีไซน จํากัด      123,264.00 บ.คัลเลอรมายด ดีไซน จํากัด      123,264.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

98

จางบริการตักกากสิ่งปฏิกูลในบอบําบัด

น้ําเสียชั้นใตดิน และตักกากไขมันในบอ

ดักไขมัน ชั้น 10 อาคารจอดรถ ธนาคารฯ

 สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา นายมรสุม บุญเลิศ        48,000.00 นายมรสุม บุญเลิศ        48,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

99

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(เคานเตอรการเงินไอเพลส ลาดกระบัง )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร

การเงินไอเพลส ลาดกระบัง

100

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(เคานเตอรการเงินไอเพลส ลาดกระบัง )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร

การเงินไอเพลส ลาดกระบัง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

101

จางเปลี่ยนพื้นพรมเปนกระเบื้อง PVC 

ชั้น 3 งานบริหารหนี้ ธนาคารฯ 

สาขาสระบุรี

                119,866.75 ตกลงราคา บ.เดคคอรามา จํากัด      119,866.75 บ.เดคคอรามา จํากัด      119,866.75
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติพรอม

ติดตั้ง ใหกับสาขายอยชัยนาท
200,000.00               ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     190,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     190,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103 จางจัดทําชุดปฏิทิน ประจําป 2558  - ตกลงราคา บ.เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด        80,250.00 บ.เวิรค แอคชวลลี่ จํากัด        80,250.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104 จางทํากลองผาไหม  - ตกลงราคา บ.เอ็นซี คลาวสคอม จํากัด        12,198.00 บ.เอ็นซี คลาวสคอม จํากัด        12,198.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

105

จางเหมาจัดการแสดงพิธีเปดบูธงาน 

Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 

ครั้งที่ 5

 - ตกลงราคา
บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
       74,365.00

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
       74,365.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

106

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบแจง

เหตุฉุกเฉินพรอมติดตั้งใชงานเคานเตอร

การเงินเดอะมอลลทาพระ 

เดอะมอลลบางกะปและไอเพลสลาด

กระบัง

828,000.00               พิเศษ บ.บี-เทค อินเทชั่น จํากัด      694,800.00 บ.บี-เทค อินเทชั่น จํากัด      694,800.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

107

จัดซื้อสารเคมีปองกันการกัดกรอนใน 

Chiller อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

 - ตกลงราคา
บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
       20,030.40

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
       20,030.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        15,600.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        15,600.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

109

จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธรางวัล

สุดยอดนักธนาคารแหงป 2557 

BANKER OF THE YEAR 2014

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,358.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,358.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

110

จางทําสื่อประชาสัมพันธรางวัลสุดยอด

นักธนาคารแหงป 2557 BANKER OF 

THE YEAR 2014

 - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       16,356.02

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       16,356.02

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

111

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุชุมชน คลื่นใสวัยหวาน

ตานภัยเอดส

 - ตกลงราคา หจก.คลื่นใสวัยหวาน        18,000.00 หจก.คลื่นใสวัยหวาน        18,000.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

112
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพตํารวจ
 - ตกลงราคา สมาคมตํารวจ        60,000.00 สมาคมตํารวจ        60,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพสยามรัฐ
150,000.00               ตกลงราคา บ.สยามรัฐ จํากัด      150,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด      150,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

114
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารบานพรอมอยู
 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด        10,700.00 บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด        10,700.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

115
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลง

ทั่วไป ของสาขาสุขาภิบาล 3
 - ตกลงราคา บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด          6,420.00 บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด          6,420.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

116 จัดซื้อกรอบใบประกาศนียบัตร  - ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        10,922.56 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        10,922.56 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือที่ระลึก
 - ตกลงราคา

บรรณาธิการหนังสือพิมพ

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
       20,000.00

บรรณาธิการหนังสือพิมพ

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
       20,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

118
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Home Buyers Guide
 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด        27,000.00 บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด        27,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

119

จางทําปายชื่อตนไมพรอมติดตั้งบริเวณ

สวนหยอมดานหนาอาคาร ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        25,000.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        25,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

120

จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานชั่วคราว 

ชั้น 2 อาคาร 2 ฝายประเมินผลองคกร 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        99,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด        99,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

121

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารคอหุน Power Time 

Investor Guide

 - ตกลงราคา บ.เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด        50,000.00 บ.เพาเวอร ไทม มีเดีย จํากัด        50,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

122
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร SM
 - ตกลงราคา บ.เอสสแควร แมกกาซีน จํากัด        46,000.00 บ.เอสสแควร แมกกาซีน จํากัด        46,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

123
จัดซื้อสายพานสําหรับงานระบบอาคาร 

1 และ 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.ไทยเลียวบราเดอรส จํากัด        14,263.10 บ.ไทยเลียวบราเดอรส จํากัด        14,263.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

124
จางซอมแซมทอน้ําทิ้งบริเวณชั้น 6 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.นิชยา จํากัด        55,000.00 บ.นิชยา จํากัด        55,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

125 จางทํากระเปาผา 600D สีดํา  - ตกลงราคา บ.ทูบิยอง จํากัด        90,950.00 บ.ทูบิยอง จํากัด        90,950.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

126
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
300,000.00               พิเศษ บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด      300,000.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด      300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

127

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณาออนไลนบนเว็บไซต 

www.peopleunitynews.com

300,000.00               พิเศษ บ.มโน 999 จํากัด      300,000.00 บ.มโน 999 จํากัด      300,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

128
จางปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาภูเก็ต
189,000.00               ตกลงราคา นายสุรินทร จันทรมณี      189,000.00 นายสุรินทร จันทรมณี      189,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ


