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ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

1
จางบริการเก็บและขนมูลฝอย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

9,600.00   - กรณีพิเศษ
สํานักงานเขตหวยขวาง 
9,600.00 บาท

สํานักงานเขตหวยขวาง 
9,600.00 บาท

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

จพ.(สจท.) 1568/2560
ลว.01/08/2560

2

จางปรับปรุงพื้นที่จําหนายสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL) ชั้น 1 อาคาร 1
 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

365,900.00 365,900.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 362,000.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 362,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1569/2560
ลว.01/08/2560

3
จางปรับปรุงหองประชุม 305 ชั้น 3 
อาคาร 2  สํานักงานใหญ

521,000.00 521,000.00 พิเศษ
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 510,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 510,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1570/2560
ลว.01/08/2560

4
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย     
สาขาพะเยา

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

บริษัท เบสตบุกเคส จํากัด
 7,190.40 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1571/2560
ลว.01/08/2560

5 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาพะเยา 9,095.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00 
บาท

บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1572/2560
ลว.01/08/2560

6
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานส่ือประชาสัมพันธทาง Social 
Media Management

2,000,000.00 2,000,000.00 พิเศษ
บริษัท ทิปปง พอยท 
โซลูชั่น จํากัด 
2,000,000.00 บาท

บริษัท ทิปปง พอยท 
โซลูชั่น จํากัด 
2,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1573/2560
ลว.02/08/2560

7
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในโครงการสินเชื่อ และเงินฝาก เพื่อใช
ในกิจการธนาคาร

500,000.00 500,000.00 พิเศษ
บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 500,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 500,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1574/2560
ลว.02/08/2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560
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1.)บ.คลองชาญวัฒนา 
จํากัด 339,117.24 บาท

2.)บ.เดนกิเทค จํากัด 
353,147.08 บาท

3.)บ.เซาทเทอรน ซิสเท็ม
 จํากัด 355,327.11 บา

4.)หจก.โกร กรุป เอ็นจิ
เนียร่ิง 338,708.39 บาท

9 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู 98,440.00   - ตกลงราคา
บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 98,440.00 บาท

บริษัท จูน พับลิชชิ่ง 
จํากัด 98,440.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน       
ส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1576/2560
ลว.02/08/2560

10
ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ Double
 A

44,405.00   - ตกลงราคา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
44,405.00 บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
44,405.00 บาท

เปนบริษัทผูผลิตและ    
ผูจัดจําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 1577/2560
ลว.02/08/2560

11
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.)สาขา
สกลนคร 2.)สาขาบอวิน

51,574.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว   
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 51,574.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว  
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 51,574.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1578/2560
ลว.02/08/2560

จพ.(สจท.) 1575/2560
ลว.02/08/2560

8 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดส่ีทิศทางฝงในฝา (Cassette split
 Type) ขนาด 48,000 BTU จํานวน 2 
เคร่ือง เพื่อติดตั้งฝายบริหารความเส่ียง
 อาคาร 2 ชั้น 15 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

400,000.00 370,000.00 สอบราคา หางหุนสวนจํากัด โกร 
กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 
330,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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1.)บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
160,500.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
160,500.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1579/2560
ลว.02/08/2560

2.)บ.จูน พับลิสชิ่ง จํากัด 
171,200.00 บาท

13

จางซอมปมดูดไขมัน (SEWAGE 
PUMP) ตัวที่ 2,3 หองบอดักไขมัน ชั้น
 B อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

70,513.00   - ตกลงราคา
บริษัท ยาสุ เซอรวิส เซ็น
เตอร จํากัด(สํานักงาน
ใหญ) 70,513.00 บาท

บริษัท ยาสุ เซอรวิส เซ็น
เตอร จํากัด(สํานักงาน
ใหญ) 70,513.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1580/2560
ลว.02/08/2560

14

จางปรับปรุงแผงหนา ATM บริเวณ
ดานหนา ธนาคารฯ สาขาแฟชั่นไอส
แลนด สาขาสุขสวัสดิ์ สาขาฟวเจอร 
พารครังสิต สาขาบิ๊กซี นวนคร สาขา
เซ็นทรัลพลาซา  ศาลายา สาขา
เซ็นทรัลพลาซา ระยอง

629,000.00 629,000.00 พิเศษ
บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
 แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
530,000.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
 แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
530,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1581/2560
ลว.02/08/2560

15
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขา
เชียงใหม

16,050.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 16,050.00
 บาท

บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 16,050.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1582/2560
ลว.02/08/2560

16

จางเดินสายไฟพรอมร้ือถอนบอรด
วิทยบริการและติดตั้งจอ LCD เพื่อใช
งาน Digital Signate ใหกับฝาย
วิชาการและเผยแพร

16,050.00   - ตกลงราคา
บริษัท อีไอบิซ จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท อีไอบิซ จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1583/2560
ลว.02/08/2560

12 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน 160,500.00 160,500.00 ตกลงราคา
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17
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ
สําหรับผูขอกู

145,520.00 145,520.00 ตกลงราคา

1.)บ.ฟูลพอยท จํากัด 
145,520.00 บาท      2.)
บ.พาพาส พร้ินทติ้ง จํากัด
 149,265.00 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
145,520.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1584/2560
ลว.02/08/2560

1.)บ.เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 
192,600.00 บาท
2.)บ.พวงแสงเอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 196,880.00
 บาท

19
จางทําโตะอเนกประสงค เพื่อใชที่
สําหรับรองรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของธนาคารฯ สํานักงานใหญ

780,000.00 780,000.00 พิเศษ
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 780,000.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 780,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1586/2560
ลว.03/08/2560

20
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอยแม
สอด

2,568.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 2,568.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
2,568.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1587/2560
ลว.03/08/2560

21

ซื้อเคร่ืองโทรสาร RICOH Aficio 
SP220SFNw จํานวน 1 เคร่ือง ผงหมึก
 Toner Printer SP220SFNw รุน 
11SP201TNLY จํานวน 1 ตลับ เพื่อใช
งานที่สาขาหาแยกปากเกร็ด

8,239.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 8,239.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 8,239.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1588/2560
ลว.03/08/2560

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1585/2560
ลว.02/08/2560

18 จางพิมพซองนิติกรรม (กระดาษเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอมสีสม)

192,600.00 192,600.00 ตกลงราคา

บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 192,600.00
 บาท



5

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

22 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาจันทบุรี 2,568.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 2,568.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
2,568.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1589/2560
ลว.03/08/2560

23
ซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง Sony รุน 
ICD-UX560F เพื่อใชงานที่ฝายสาขา
กทม.และปริมณฑล 1

15,408.00   - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด15,408.00 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด15,408.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1590/2560
ลว.07/08/2560

24
ซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับ 2 
ขาง มีคอกลอม HG-313N รหัส 
A011900004 ใหกับฝายประเมินองคกร

8,640.25   - ตกลงราคา
บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด
 8,640.25 บาท

บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด
 8,640.25 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1591/2560
ลว.07/08/2560

25

ซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง Sony รุน ICD-SX
 2000 จํานวน 1 เคร่ือง และ Manfrotto
 Pixi ขาตั้ง จํานวน 1 ชุด ใหกับฝาย
ประเมินองคกร

10,443.20   - ตกลงราคา
บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 10,443.20 บาท

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 
จํากัด 10,443.20 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1592/2560
ลว.07/08/2560

26
จางผลิตเส้ือโปโลดําคอปก ปกโลโก
พันธกิจ

26,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวศิรินพิชญ  มณี
นพผล 26,000.00 บาท

นางสาวศิรินพิชญ  มณี
นพผล 26,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1593/2560
ลว.07/08/2560

27
จางดําเนินโครงการบูธงานมหกรรม
การเงินโคราช คร้ังที่ 11

1,560,000.00 1,560,000.00 พิเศษ
บริษัท ดิออเดียนซโมทิ
เวชั่นคอมปานีเอเชีย 
จํากัด 1,559,848.68 บาท

บริษัท ดิออเดียนซโมทิ
เวชั่นคอมปานีเอเชีย 
จํากัด 1,559,848.68 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1594/2560
ลว.07/08/2560
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ลําดับ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

28
จางดําเนินโครงการบูธงานมหกรรม 
ไตรมาสที่ 3 ประจําป 2560

4,732,000.00 4,732,000.00 พิเศษ
บริษัท มายด เอ็กซซิบิท 
จํากัด 3,172,000.00 บาท

บริษัท มายด เอ็กซซิบิท 
จํากัด 3,172,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1595/2560
ลว.07/08/2560

29
เชาพื้นที่ทําการของเคานเตอรการเงิน
บิ๊กซี บางนา

3,348,000.00 3,348,000.00 พิเศษ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
3,140,477.61 บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
3,140,477.61 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1596/2560
ลว.07/08/2560

30
จางผลิตงานพิมพแบนเนอร งาน 
"บานธอส.เอ็กซโป@ในสาขาภูมิภาค"

         21,400.00   - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 
21,400.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 
21,400.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1597/2560
ลว.07/08/2560

31

ซื้อ Panasonic Projector PT-LB382 
และจอภาพ Razr Tripod Projection 
Screen Size 70"x70" ใหกับสาขา
ยอยบานบึง

29,318.00   - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 29,318.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 29,318.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1598/2560
ลว.07/08/2560

32
จางผลิตกระเปาผาธอส. เพื่อใชในการ
ดําเนินการโครงการ CSR ของธนาคารฯ

       200,000.00        197,950.00 ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
197,950.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
197,950.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1599/2560
ลว.08/08/2560

33

ซื้อมานปรับแสงพรอมติดตั้ง ที่ฝาย
สอบทานสินเชื่อ ชั้น 20 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

42,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท สุรพาณิชย อาลูมิ
เนียม จํากัด 42,000.00 
บาท

บริษัท สุรพาณิชย อาลูมิ
เนียม จํากัด 42,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1600/2560
ลว.08/08/2560
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หรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

34

ซื้อกลองถายรูป Fujifilm Camera 
X-A3 Lens 16-50 mm. (สีน้ําตาล) 
Free SD Card 16 GB จํานวน 1 ตัว 
และกลองถายรูป Olympus PEN 
E-PL8, Lens 14-42 mm. จํานวน 2 
ตัว ใหกับสาขาตาง ๆ ของฝาย      
สาขากทม.และปริมณฑล 1

73,081.00   - ตกลงราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 73,081.00 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 73,081.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1601/2560
ลว.08/08/2560

35
ซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 
SEETECH รุน ST-150 ใหกับสาขา
ยอยบานบึง

47,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1602/2560
ลว.08/08/2560

36
ซื้ออุปกรณเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
3/2560

49,648.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส แอนด เอส 
เจอเนอรัล จํากัด 
49,648.00 บาท

บริษัท เอส แอนด เอส 
เจอเนอรัล จํากัด 
49,648.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1603/2560
ลว.08/08/2560

37

ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 1 ตู  ตูเหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู ตูเหล็ก
เก็บเอกสาร 2 ชั้นบานเปด จํานวน 2 ตู
 และตูเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก จํานวน 1
 ตู รวม 6 ตู ใหกับสาขายอยบานบึง

48,896.00   - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 48,896.00 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 48,896.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1604/2560
ลว.08/08/2560

38
จางพนักงานบริการรักษาความสะอาด
 ประจําศูนยคอมพิวเตอรหลัก จํานวน 
3 คน

205,076.88 205,076.88 พิเศษ
บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนลเยนเนอรัล จํากัด 
205,076.88 บาท

บริษัท นิวอินเตอรเนชั่น
แนลเยนเนอรัล จํากัด 
205,076.88 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1605/2560
ลว.08/08/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

39

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DR-240TM จํานวน 2 เคร่ือง และ
เคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบไมมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DJ-240D PLUS จํานวน 6 เคร่ือง 
ใหกับสาขายอยบานบึง

8,508.00   - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1611/2560
ลว.09/08/2560

40
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานปายของราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

100,000.00   - ตกลงราคา

ราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 100,000.00 
บาท

ราชยานยนตสมาคมแหง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ 100,000.00 
บาท

เปนผูที่ดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1612/2560
ลว.09/08/2560

41
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30,000.00   - ตกลงราคา
วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 30,000.00 
บาท

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 30,000.00 
บาท

เปนผูที่ดําเนินงานดาน
ส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1613/2560
ลว.09/08/2560

42
ซื้อตูชุดรางเล่ือนพรอมติดตั้ง เพื่อใช
งานที่สาขายอยบานบึง

150,000.00 144,712.15 ตกลงราคา
บริษัท ชับบเซฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 144,712.15 
บาท

บริษัท ชับบเซฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 144,712.15 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1614/2560
ลว.09/08/2560

43
จางจัดทํากระเปาจัดระเบียบ 6 in 1 
สําหรับเปนของที่ระลึกธนาคาร

38,400.00   - ตกลงราคา
บริษัท กิ๊ฟ เคบิน จํากัด 
38,400.00 บาท

บริษัท กิ๊ฟ เคบิน จํากัด 
38,400.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1615/2560
ลว.09/08/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

44
จางจัดพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา

7,684.74   - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด
 7,684.74 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
7,684.74 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1616/2560
ลว.09/08/2560

45 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 13,016.55   - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
13,016.55 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
13,016.55 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1617/2560
ลว.09/08/2560

46 ซื้อกระดาษการดสีเขียว 10,800.00   - กรณีพิเศษ
องคการคาของสกสค. 
10,800.00 บาท

องคการคาของสกสค. 
10,800.00 บาท

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

จพ.(สจท.) 1619/2560
ลว.09/08/2560

47 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาปลวกแดง 5,136.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน)5,136.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,136.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1620/2560
ลว.09/08/2560

48

เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริโก" 
รุน MP201SPF จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
พระราม 3

57,780.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก   
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1622/2560
ลว.09/08/2560

49
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน
 MP201SPF จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก  
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1623/2560
ลว.09/08/2560

50
เชาพรอมจางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น
 รุน MPC4504EXSP ประจําฝายสอบ
ทานสินเชื่อ

204,156.00 204,156.00 พิเศษ
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 204,156.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 204,156.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก  
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1624/2560
ลว.09/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

51 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาลาดกระบัง 2,568.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว  
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 2,568.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว  
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 2,568.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1625/2560
ลว.10/08/2560

1.)หจก.สือเจริญ แอนด 
พ.ีโปรดักส 449,500.00 
บาท
 2.)บ.ณนนท พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด 468,439.08
 บาท
3.)บ.บอรนทูดีไซน จํากัด
 499,000.00 บาท
4.)บ.ผูประดิษฐ จํากัด 
424,000.00 บาท

5.)บ.วิศิษฎเจริญกอสราง
 จํากัด 498,964.88 บาท

6.)บ.คลองชาญวัฒนา 
จํากัด 429,145.00 บาท
7.)บริษัท ภคนิน จํากัด 
452,944.91 บาท

53 จางทําอาหารเชาถวายพระสงฆ 22,000.00   - ตกลงราคา
นายทศพร  รูปทอง 
22,000.00 บาท

นายทศพร  รูปทอง 
22,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1627/2560
ลว.10/08/2560

52 จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห  
สาขาดอนเมือง

499,000.00 499,000.00 สอบราคา บริษัท ผูประดิษฐ จํากัด 
414,000.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1626/2560
ลว.10/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

54 ซื้อของสําหรับจัดชุดใสบาตร 30,000.00   - ตกลงราคา

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม 9) 
30,000.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม 9) 
30,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1628/2560
ลว.10/08/2560

55

จางดําเนินการตกแตงสถานที่จัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา  
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา

33,500.00   - ตกลงราคา
นางสาวเพลินพิศ เกษียร 
33,500.00 บาท

นางสาวเพลินพิศ เกษียร 
33,500.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1629/2560
ลว.10/08/2560

56
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาชุมพร
(งานบริหารหนี้)

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

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 16,050.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1630/2560
ลว.10/08/2560

57
จางพิมพสติ๊กเกอรติดซอมเช็ค สีสม
(encode)

69,550.00   - ตกลงราคา
บริษัท หลิน เค.ซ.ีเทรดดิ้ง
 จํากัด 69,550.00 บาท

บริษัท หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง
 จํากัด 69,550.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1631/2560
ลว.10/08/2560

58
งานเพิ่มโครงการมหกรรมการเงิน
กรุงเทพ คร้ังที่ 17

148,730.00 148,730.00 พิเศษ
บริษัท ดิออเดียนซ โมทิ
เวชั่น คอมปานี เอเชีย 
จํากัด 148,730.00 บาท

บริษัท ดิออเดียนซ โมทิ
เวชั่น คอมปานี เอเชีย 
จํากัด 148,730.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1632/2560
ลว.10/08/2560

59
จางผูชํานาญการพิเศษดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

960,000.00 960,000.00 พิเศษ
นางพูนสุข  มุสิกลัด 
960,000.00 บาท

นางพูนสุข  มุสิกลัด 
960,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1633/2560
ลว.10/08/2560



12

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

60

จางเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาภายในประเทศ เพื่อเปนการ
เชื่อมความสัมพันธระหวางผูบริหาร
พนักงานธนาคาร และผูประสานงาน
ของหนวยงานใหมที่ทําขอตกลง
โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย
ประเภทไมมีเงินฝาก ประจําป 2560

2,000,000.00 2,000,000.00 พิเศษ
บริษัท แคมปส อินเตอร 
ทัวร จํากัด 1,969,920.00
 บาท

บริษัท แคมปส อินเตอร 
ทัวร จํากัด 1,969,920.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1634/2560
ลว.10/08/2560

1.)บ.บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 
1,714,764.93 บาท
2.)หจก.สือเจริญ แอนด 
พ.ีโปรดักส 1,610,000.00
 บาท

62
จางเดินระบบไฟฟาโดยรอบอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาเชียงใหม

62,430.00   - ตกลงราคา
ไอที ลิงคอินเตอรซิสเท็ม 
62,430.00 บาท

ไอที ลิงคอินเตอรซิสเท็ม 
62,430.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1636/2560
ลว.10/08/2560

63
จางพิมพซองหนาตางขาว สํานักงาน
ใหญ(สวนจัดการพัสดุฯ)

64,200.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ซ.ีซ.ี ฟโนลา 
จํากัด 64,200.00 บาท

บริษัท เอ็ม.ซี.ซ.ี ฟโนลา 
จํากัด 64,200.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1637/2560
ลว.11/08/2560

64
ซื้อกลองถายภาพดิจิตอลรุน NIKON 
D750w/24-120 f4G พรอมเลนสและ
อุปกรณ

99,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท พิกซโปรเฮาส 
เซลส จํากัด 99,000.00 
บาท

บริษัท พิกซโปรเฮาส 
เซลส จํากัด 99,000.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1638/2560
ลว.11/08/2560

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1635/2560
ลว.10/08/2560

61
จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
พระราม 6 (SMART Loan Service)

1,595,000.00 1,595,000.00 สอบราคา
หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พ.ีโปรดักส 
1,595,000.00 บาท
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65
จางติดตั้งตูหองน้ําสําเร็จรูป ภายนอก
อาคารดานหลัง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาดอนเมือง

73,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 73,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 73,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1639/2560
ลว.11/08/2560

66
ซื้อกรวยยางสําหรับงานจราจรภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

26,750.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม ทู เจ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 26,750.00 
บาท

บริษัท เอ็ม ทู เจ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 26,750.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1640/2560
ลว.11/08/2560

67
จางผลิตชุดอุปกรณ Q's café M 2016
 พรอมส่ิงพิมพ และชุดอุปกรณ Q's 
café M W 200 พรอมส่ิงพิมพ

ตกลงราคา
บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส
 จํากัด 142,310.00 บาท

บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส
 จํากัด 142,310.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1641/2560
ลว.11/08/2560

68

จางผลิตชุดอุปกรณ Smax 
Wallscreen ขนาด W295 x H220 ซม.
 พรอมส่ิงพิมพ และชุดอุปกรณ 
exCounter ขนาด W52 x L91 x H80 
ซม.พรอมส่ิงพิมพ

ตกลงราคา
บริษัท พีเอ็น สมารท โปร
ดักท จํากัด 28,034.00 
บาท

บริษัท พีเอ็น สมารท โปร
ดักท จํากัด 28,034.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1642/2560
ลว.11/08/2560

69

จางผลิตหนังสือคูมือรายการทรัพย
สําหรับการประมูล และแผนพับแสดง
รายการสินทรัพยของธนาคารสําหรับ
ขายตรงในงาน "บาน ธอส.เอ็กซโป @ 
กรุงเทพฯ"

55,640.00   - ตกลงราคา
บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 55,640.00 บาท

บริษัท บพิธการพิมพ 
จํากัด 55,640.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1643/2560
ลว.11/08/2560

175,000.00 170,344.00
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

70 ซื้อกระดาษถายเอกสาร ยี่หอ Double 
A ขนาด A4/80   แกรม

888,100.00 888,100.00 พิเศษ
1.)บ.เอ เอ เปเปอร แอนด
 สเตชั่นเนอร่ี จํากัด 
888,100.00 บาท      2.)
บ.พี กรุป ไทย อินเตอรเท
รด จํากัด 1,048,600.00 
บาท 3.)บ.รมฉัตรอาภา 
จํากัด 925,550.00 บาท

บริษัท เอ เอ เปเปอร 
แอนด สเตชั่นเนอร่ี จํากัด
 888,100.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1645/2560
ลว.11/08/2560

71
จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยใน
จังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป 2560 
โซน 4 ภาคตะวันตก-ภาคใต

พิเศษ
บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแทนส 
จํากัด 1,620,000.00 บาท

บริษัท ซี.ไอ.ที. พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแทนส 
จํากัด 1,620,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1646/2560
ลว.11/08/2560

72
จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยใน
จังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป 2560 
โซน 3 ภาคตะวันออก

พิเศษ
บริษัท โมเดอรน พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแตนท 
จํากัด 1,750,000.00 บาท

บริษัท โมเดอรน พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแตนท 
จํากัด 1,750,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1647/2560
ลว.11/08/2560

73
จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยใน
จังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป 2560 
โซน 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิเศษ

บริษัท พี วาย เอ็น 
ตรวจสอบอาคารและ
ประเมินราคา จํากัด 
1,067,000.00 บาท

บริษัท พี วาย เอ็น 
ตรวจสอบอาคารและ
ประเมินราคา จํากัด 
1,067,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1648/2560
ลว.11/08/2560

6,250,000.00 6,250,000.00
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

74
จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยใน
จังหวัดยุทธศาสตรภูมิภาค ป 2560 
โซน 1 ภาคเหนือ-ภาคกลาง

พิเศษ
บริษัท โมเดอรน พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแตนท 
จํากัด 1,530,000.00 บาท

บริษัท โมเดอรน พร็อพ
เพอรตี้ คอนซัลแตนท 
จํากัด 1,530,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1649/2560
ลว.11/08/2560

75
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานวารสารฉบับพิเศษการประชุม
ใหญสามัญประจําป 2560

40,000.00   - ตกลงราคา
หนังสือพิมพสวนภูมิภาค
แหงประเทศไทย 
40,000.00 บาท

หนังสือพิมพสวนภูมิภาค
แหงประเทศไทย 
40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1650/2560
ลว.15/08/2560

76
ซื้อ DRUM เคร่ืองโทรสาร Brother 
MFC7470D ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

1,926.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทย โอ เอ บิส
ซิเนส จํากัด 1,926.00 
บาท

บริษัท ไทย โอ เอ บิส
ซิเนส จํากัด 1,926.00 
บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1651/2560
ลว.15/08/2560

77
จางซอมแซมน้ําร่ัวภายในอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาเทพารักษ

296,764.50 296,764.50 พิเศษ
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 285,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 285,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1652/2560
ลว.15/08/2560

78
ซื้อระบบแจงเหตุเพลิงไหมประจําศูนย
วิเคราะห สินเชื่อ (DEC) สุรินทร

350,000.00 165,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ครีเอเจอรแลบ 
เน็ตเวิรก โซลูชั่นส จํากัด 
165,000.00 บาท

บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ต
เวิรก โซลูชั่นส จํากัด 
165,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1654/2560
ลว.15/08/2560

79
จางติดตั้งหองน้ําสําเร็จรูป บริเวณ
ดานหลังอาคาร ชั้น 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขายอยบางบัวทอง

75,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 75,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 75,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1656/2560
ลว.15/08/2560

80
จางจัดทํากระเปา PVC สีเทา ใหกับ
ฝายลูกคาสัมพันธ

82,818.00   - ตกลงราคา
บริษัท เบ็ทเทอร กูดส 
จํากัด 82,818.00 บาท

บริษัท เบ็ทเทอร กูดส 
จํากัด 82,818.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1657/2560
ลว.15/08/2560



16

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

81
จางออกแบบส่ือส่ิงพิมพ
ประชาสัมพันธของธนาคาร

30,000.00   - ตกลงราคา
คุณนิธิชญาภาว์ิ  ลือสิง
หนาท 30,000.00 บาท

คุณนิธิชญาภาว์ิ  ลือสิง
หนาท 30,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1658/2560
ลว.15/08/2560

82
จางพิมพซองขาว ขนาด 7"x10" ฝาย
การตลาดและพันธมิตร

8,560.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 8,560.00 
บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 8,560.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1659/2560
ลว.15/08/2560

83
เชาพื้นที่โครงการศูนยการคาสุพรีม 
คอมเพล็กซ

4,930,000.00 4,930,000.00 พิเศษ
บริษัท สุพรีม สามเสน 
จํากัด 4,818,792.60 บาท

บริษัท สุพรีม สามเสน 
จํากัด 4,818,792.60 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1660/2560
ลว.15/08/2560

84 จางทําเข็มกลัดวิมานเมฆ (สีทอง) 350,000.00 347,750.00 พิเศษ
บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี 
จํากัด (มหาชน) 
347,750.00 บาท

บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี 
จํากัด (มหาชน) 
347,750.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1661/2560
ลว.15/08/2560

85
เชาพื้นที่ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา 
นครราชสีมา

11,880,000.00 11,880,000.00 พิเศษ
บริษัท ซีพีเอ็น โคราช 
จํากัด 11,755,927.31 
บาท

บริษัท ซีพีเอ็น โคราช 
จํากัด 11,755,927.31 
บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1662/2560
ลว.15/08/2560

86
เชาพื้นที่ศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา 
เวสตเกต

13,680,000.00 13,680,000.00 พิเศษ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) 
13,512,381.57 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จํากัด (มหาชน) 
13,512,381.57 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1663/2560
ลว.15/08/2560

1.)หจก.สือเจริญ แอนด 
พ.ีโปรดักส 661,856.80 
บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1664./2560
ลว.15/08/2560

87 จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงานธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาฉะเชิงเทรา

880,000.00 734,356.80 สอบราคา บริษัท วี อาร วัน คอน
สตรัคชั่น จํากัด 
654,000.00 บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

 2.)บ.บูรณรัตน เอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 678,580.52
 บาท
4.)หจก.หนอนิลเอ็นจิ
เนียร่ิง 671,599.02 บาท

5.)หจก.คลองชาญวัฒนา
 659,342.07 บาท

88
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือพิมพไทยโพสต

60,669.00   - ตกลงราคา
บริษัท สารสูอนาคต 
จํากัด 60,669.00 บาท

บริษัท สารสูอนาคต 
จํากัด 60,669.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1665/2560
ลว.16/08/2560

89
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย (รหัส 11...)

192,600.00 192,600.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 192,600.00 
บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
192,600.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1666/2560
ลว.16/08/2560

90
จางทํากระเปาผา เพื่อสมนาคุณลูกคา
ที่ใหขอมูลความตองการผลิตภัณฑ
เงินฝาก

100,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 100,000.00 
บาท

บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 100,000.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1667/2560
ลว.16/08/2560

91
ซื้อวัสดุส้ินเปลือง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

14,937.20   - ตกลงราคา
บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 
จํากัด 14,937.20 บาท

บริษัท ไนนกรุปเทรดดิ้ง 
จํากัด 14,937.20 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1668/2560
ลว.16/08/2560

92
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
ฝายธุรกรรมการเงิน

80,892.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
80,892.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1669/2560
ลว.16/08/2560

สาขาฉะเชิงเทรา 654,000.00 บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

93
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน
 MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
ฝายธุรกรรมการเงิน

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1670/2560
ลว.16/08/2560

1.)บ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
199,020.00 บาท
2.)บ.จูน พับลิสชิ่ง จํากัด 
209,720.00 บาท

95

จางซอมแซมผนังบริเวณหอง
รับประทานอาหาร VIP ชั้น 11 อาคาร
จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

56,624.40   - ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 56,624.40 
บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 56,624.40 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1672/2560
ลว.16/08/2560

96

ซื้อประกันภัย พ.ร.บ.(ภาคบังคับ) 
ประกันภัยรถยนต (ภาคสมัครใจ) 
รถยนตประจําตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร ทะเบียน 5กม-3715 
กท.

102,289.86 102,289.86 ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 
102,289.86 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 
102,289.86 บาท

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย
โดยตรง.

จพ.(สจท.) 1673/2560
ลว.16/08/2560

97
เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการสาขายอย
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

11,880,000.00 11,880,000.00 พิเศษ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด 
11,630,188.28 บาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดี
เวลลอปเมนท จํากัด 
11,630,188.28 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1675/2560
ลว.16/08/2560

98
ซื้อวัสดุส้ินเปลือง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

38,787.50   - ตกลงราคา
บริษัท สมารทแอคเซสซอ
รีส จํากัด 38,787.50 บาท

บริษัท สมารทแอคเซสซอ
รีส จํากัด 38,787.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1676/2560
ลว.16/08/2560

94 จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้
เงินกู

199,020.00 199,020.00 ตกลงราคา

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

199,020.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1671/2560
ลว.16/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

99
จางซอมแซมอาคารน้ําร่ัวซึมจาก
ดาดฟา สาขาถนนโรจนะ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห

89,880.00   - ตกลงราคา
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด 89,880.00 
บาท

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด 89,880.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1677/2560
ลว.16/08/2560

100
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือพิมพโลกวันนี้

50,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิ
ฟายดส จํากัด 50,000.00
 บาท

บริษัท วัฏฏะ คลาสสิ
ฟายดส จํากัด 50,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1678/2560
ลว.17/08/2560

101
ซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด 
A3,B4,F14

34,240.00   - ตกลงราคา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
34,240.00 บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
34,240.00 บาท

เปนบริษัทผูผลิตและผู
จัดจําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 1679/2560
ลว.17/08/2560

102
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานคล่ืน FM 100.5 MHz. New 
Network

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 200,000.00 
บาท

บริษัท อสมท จํากัด 
(มหาชน) 200,000.00 
บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1680/2560
ลว.17/08/2560

103
จางบริการบํารุงรักษาเคร่ืองนับธนบัตร
 จํานวน 19 เคร่ือง

134,200.00 134,200.00 ตกลงราคา
บริษัท อินติเกรต ซิสเตม 
(ไทยแลนด) จํากัด 
134,200.00 บาท

บริษัท อินติเกรต ซิสเตม 
(ไทยแลนด) จํากัด 
134,200.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1681/2560
ลว.17/08/2560

104 จางบริการจัดเก็บเช็คในระบบ ICAS 5,600,000.00    5,600,000.00    พิเศษ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว
ริตี้  พร้ินติ้ง จํากัด 
5,600,000.00 บาท

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว
ริตี้  พร้ินติ้ง จํากัด 
5,600,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1687/2560
ลว.18/08/2560

105 จางจัดทําของชํารวย 400,000.00 400,000.00 พิเศษ
บริษัท มายมฮาย พรี
เม่ียม จํากัด  391,620.00
 บาท

บริษัท มายมฮาย พรี
เม่ียม จํากัด  391,620.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1688/2560
ลว.18/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

106
จางซอมระบบน้ําดี อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

142,400.00 142,400.00 ตกลงราคา
บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด 139,100.00 บาท

บริษัท พีค เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด 139,100.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1689/2560
ลว.18/08/2560

107
จางจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู
บุตรพนักงาน เดือนตุลาคม 2560

2,100,000.00 2,100,000.00 พิเศษ
บริษัท พีดูเอ็ด จํากัด 
1,999,000.00 บาท

บริษัท พีดูเอ็ด จํากัด 
1,999,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1690/2560
ลว.18/08/2560

108
จางติดตั้งมานปรับแสงภายในอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาเทพารักษ

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา

1.)บ.เคแอลเอ จํากัด 
223,513.48 บาท 2.)บ.
ภคนิน จํากัด 200,052.12
 บาท

บริษัท ภคนิน จํากัด 
195,000.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1691/2560
ลว.18/08/2560

109
ซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายอยบิ๊กซี     
นวนคร

165,900.00 165,900.00 ตกลงราคา

1.)หจก. สือเจริญ แอนด 
พ.ีโปรดักส 165,867.12 
บาท 2.)บ.เซาทเทอรน 
ซิสเท็ม จํากัด 
196,452.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด สือเจ
ริญ แอนด พ.ีโปรดักส 
165,000.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
จพ.(สจท.) 1692/2560
ลว.18/08/2560

110 จางตัดชุดเคร่ืองแบบปกติขาว 136,000.00 126,425.50 ตกลงราคา
บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4
 จํากัด 126,425.50 บาท

บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4
 จํากัด 126,425.50 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1693/2560
ลว.18/08/2560

111
ซื้ออุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 
วัสดุส้ินเปลืองและยารักษาโรค

64,488.37   - ตกลงราคา
บริษัท เอ็ม.ดี. (2013) 
จํากัด 64,488.37 บาท

บริษัท เอ็ม.ดี. (2013) 
จํากัด 64,488.37 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1694/2560
ลว.18/08/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

112
จางติดตั้งฟลมกรองแสงลดความรอน 
บริเวณที่เปนผนังกระจกรอบอาคาร
ศูนยวิเคราะหสินเชื่อ (DEC) ชลบุรี

177,000.00 177,000.00 ตกลงราคา
บริษัท 291 ดีไซน แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด 
173,500.00 บาท

บริษัท 291 ดีไซน แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด 
173,500.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1695/2560
ลว.18/08/2560

113
จางพิมพแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของลูกคาธนาคาร

16,050.00   - ตกลงราคา
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว
ริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
16,050.00 บาท

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียว
ริตี้พร้ินทติ้ง จํากัด 
16,050.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1704/2560
ลว.21/08/2560

114
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขา
บุญสัมพันธ

26,322.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 26,322.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
26,322.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1705/2560
ลว.21/08/2560

115
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.)สาขา
บางเขน 2.)สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 
สุราษฎรธานี

8,988.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 8,988.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
8,988.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1706/2560
ลว.21/08/2560

116
ซื้อพรมอัดเรียบสีแดง พรอมบริการ
ผานพรม

18,264.90   - ตกลงราคา
บริษัท คารเปทอินเตอร 
แนชั่นแนลไทยแลนด 
จํากัด 18,264.90 บาท

บริษัท คารเปทอินเตอร 
แนชั่นแนลไทยแลนด 
จํากัด 18,264.90 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1707/2560
ลว.21/08/2560

117
เชาพื้นที่ในโครงการศูนยการคาบิ๊กซี 
รังสิต คลอง 6 ใหกับสาขายอยบิ๊กซี 
รังสิต คลอง 6

5,500,000.00 5,500,000.00 พิเศษ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
5,463,481.32 บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น
เตอร จํากัด (มหาชน) 
5,463,481.32 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1708/2560
ลว.21/08/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

118
จางผลิตชุดเคร่ืองหอมสําหรับการ
ตกแตงบาน (Diffuser Set)

3,000,000.00 3,000,000.00 พิเศษ
บริษัท ปุริ อัลเคม่ี จํากัด 
2,990,000.00 บาท

บริษัท ปุริ อัลเคม่ี จํากัด 
2,990,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1709/2560
ลว.21/08/2560

119 เชาพื้นที่สําหรับจอดรถของสาขาแพร 144,000.00 144,000.00 ตกลงราคา

นายชาติชาย  รัตนนา
คะ//นางลักษณา  
ประเสริฐศักดิ์//นางสมพร 
 พันธุลี 144,000.00 บาท

นายชาติชาย  รัตนนา
คะ//นางลักษณา  
ประเสริฐศักดิ์//นางสมพร 
 พันธุลี 144,000.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1710/2560
ลว.21/08/2560

120
เชาพื้นที่โครงการศูนยการคาเพลินนาร่ี
 มอลล

4,755,000.00 4,755,000.00 พิเศษ
บริษัท เพลินนาร่ี มอลล 
จํากัด 4,131,698.04 บาท

บริษัท เพลินนาร่ี มอลล 
จํากัด 4,131,698.04 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1711/2560
ลว.21/08/2560

121 จางผลิตกระเปาผาสีขาวและสีสม 200,000.00 187,250.00 ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
187,250.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
187,250.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1712/2560
ลว.21/08/2560

122
จางบริการเต็นท โตะ และเกาอ้ีสําหรับ
งานครบรอบการดําเนินงาน 64 ป

96,621.00   - ตกลงราคา
บริษัท โอเค.คูลท สเป
เชี่ยล จํากัด 96,621.00 
บาท

บริษัท โอเค.คูลท สเป
เชี่ยล จํากัด 96,621.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1713/2560
ลว.21/08/2560

123
จางทําพิธีสักการะพระพรหมและพระ
ภูมิเจาที่ประจําธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

40,000.00   - ตกลงราคา
นายบาง  เอ่ียมอํานวย 
40,000.00 บาท

นายบาง  เอ่ียมอํานวย 
40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1714/2560
ลว.21/08/2560

124
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยปากชอง

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1715/2560
ลว.21/08/2560
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125
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน
 MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยปากชอง

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1716/2560
ลว.21/08/2560

126
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน 
MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยสะเดา-ดานนอก

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1717/2560
ลว.21/08/2560

127
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่น "ริโก" รุน
 MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง ประจํา
สาขายอยสะเดา-ดานนอก

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1718/2560
ลว.21/08/2560

128
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริโก" 
รุน MP301SPF จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขายอยสตูล

57,780.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
57,780.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1719/2560
ลว.21/08/2560

129
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
"ริโก" รุน MP301SPF จํานวน 1 เคร่ือง
 ประจําสาขายอยสตูล

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1720/2560
ลว.21/08/2560

130 จางผลิตเส้ือยืดคอกลม 74,632.50   - ตกลงราคา
บริษัท ชั้นนํา จํากัด 
74,632.50 บาท

บริษัท ชั้นนํา จํากัด 
74,632.50 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1721/2560
ลว.21/08/2560

131
จางซอมแซมฝาเพดานและทอระบาย
น้ําบนหลังคาหองจัดเก็บแฟมงาน
สินเชื่อธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

72,500.00   - ตกลงราคา
บี.เอ็น การคา 72,500.00
 บาท

บี.เอ็น การคา 72,500.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1722/2560
ลว.21/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

132
จางซอมแซมปายทั้งสาขา ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาบานฉาง

128,721.00 128,721.00 ตกลงราคา
บริษัท โมบิล ไซน เซ็น
เตอร จํากัด 128,721.00 
บาท

บริษัท โมบิล ไซน เซ็น
เตอร จํากัด 128,721.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1723/2560
ลว.21/08/2560

133 จางทํากระเปาใสเหรียญ 150,000.00 150,000.00 ตกลงราคา
บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 150,000.00 
บาท

บริษัท สยามยูนิค โปร
ดักส จํากัด 150,000.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1724/2560
ลว.21/08/2560

134 จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน 96,300.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 96,300.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
96,300.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1725/2560
ลว.21/08/2560

135 จางจัดทําคูมือ Cop GH Bank 80,250.00   - ตกลงราคา
บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด 80,250.00 บาท

บริษัท แปลน โมทิฟ 
จํากัด 80,250.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1726/2560
ลว.21/08/2560

136
จางพิมพซองหนาตางเหลือง สาขา
นครราชสีมา

32,100.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 32,100.00
 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 32,100.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1727/2560
ลว.21/08/2560

137

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DR-240TM จํานวน 2 เคร่ือง และ
เคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบไมมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DJ-240D PLUS จํานวน 6 เคร่ือง 
ใหกับสาขาสันทราย

8,508.00   - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1728/2560
ลว.21/08/2560
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138

ซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DR-240TM จํานวน 2 เคร่ือง และ
เคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบไมมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
รุน DJ-240D PLUS จํานวน 6 เคร่ือง 
ใหกับสาขาสุโขทัย

8,508.00   - ตกลงราคา
บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

บริษัท นามทอง จํากัด 
8,508.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1729/2560
ลว.21/08/2560

139
จางผลิตงาน Roll Up พรอมกระเปา 
โครงการเงินฝากประจําเถาแก

1,284.00   - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
1,284.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
1,284.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1751/2560
ลว.21/08/2560

140
ซื้อตูเซฟนิรภัย จํานวน 1 ตู และตูเก็บ
เอกสาร จํานวน 5 ตู ใหกับสาขาสุโขทัย

61,833.16   - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 61,833.16 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 61,833.16 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1752/2560
ลว.21/08/2560

141
จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ
โครงการเงินฝากประจําเถาแก

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

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1753/2560
ลว.21/08/2560

142
จางปรับปรุงทอระบายอากาศหอง
บําบัดน้ําเสีย ชั้น B อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

65,270.00   - ตกลงราคา

1.)หจก.โกร กรุป เอ็นจิ
เนียร่ิง 67,410.00 บาท 
2.)หจก.นิว บริดจ เอ็นจิ
เนียร่ิง 90,950.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด โกร 
กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 
65,270.00 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
จพ.(สจท.) 1754/2560
ลว.21/08/2560

143 จางผลิตกระเปาชุดดินสอ 200,000.00 197,950.00 ตกลงราคา
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
197,950.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
197,950.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1755/2560
ลว.21/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

144
จางผลิต Video Presentation ใน
โครงการสินเชื่อชุด "Home For All" 
เพื่อใชในกิจการธนาคาร

100,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 100,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 100,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1756/2560
ลว.21/08/2560

145
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานหนังสือพิมพขาวสด

120,000.00 105,930.00 ตกลงราคา
บริษัท ขาวสด จํากัด 
105,930.00 บาท

บริษัท ขาวสด จํากัด 
105,930.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1757/2560
ลว.21/08/2560

146

จางทําปายโลโกวิมานเมฆ พรอม
ติดตั้งบริเวณโถงทางเขาหอง
อเนกประสงค ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

133,800.00 133,800.00 ตกลงราคา
บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
 แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
130,000.00 บาท

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
 แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
130,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1758/2560
ลว.21/08/2560

147
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานทางส่ือสถานีโทรทัศนสปริงนิวส 
และหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

850,000.00 800,000.00 พิเศษ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 
800,000.00 บาท

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 
800,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1759/2560
ลว.21/08/2560

148
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสถานีโทรทัศนรายการ "คูขาว
เสาร-อาทิตย"

1,750,000.00 1,700,000.00 พิเศษ
บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด
 1,700,000.00 บาท

บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด
 1,700,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1760/2560
ลว.21/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

149
จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
หาดใหญ (SMART Loan Service)

3,360,000.00 1,979,000.00 สอบราคา

1.)บ.บูรณรัตนเอนจิ
เนียร่ิง จํากัด 
1,978,459.58 บาท   2.)
หจก.วสุ กรุป 
1,881,752.38 บาท   3.)
หจก.สือเจริญ แอนด พ.ี
โปรดักส 1,944,000.00 
บาท

หางหุนสวนจํากัด วสุ กรุป
 1,800,000.00บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
จพ.(สจท.) 1761/2560
ลว.21/08/2560
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สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

150
จางเปนผูดําเนินการตัดตอวิดีโอ       
สปอตโฆษณา

490,000.00 481,500.00 พิเศษ
บริษัท คียเอดจ เฮาส 
จํากัด 481,500.00 บาท

บริษัท คียเอดจ เฮาส 
จํากัด 481,500.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1762/2560
ลว.21/08/2560

151

จางจัดทําโครงการสํารวจการจัด
อันดับและเลือกเขาทํางานในสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจรัฐวิสาหกิจและ
ธนาคารพาณิชยเพื่อการวางแผนสู 
TOP 10 Employer of Choice

1,000,000.00 860,000.00 พิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 860,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 860,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1763/2560
ลว.21/08/2560

152

จางโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ 
GHBank Expo 2017 ผานส่ือออนไลน
 Facebook Page และ PR ผาน 
Website ยอดนิยม

179,094.83 179,094.83 ตกลงราคา
บริษัท อัลเทอเนท 65 
จํากัด 179,094.83 บาท

บริษัท อัลเทอเนท 65 
จํากัด 179,094.83 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1765/2560
ลว.21/08/2560

153
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz

42,800.00   - ตกลงราคา
บริษัท แบ็งคอก เวลท 
แอนด บิซ จํากัด 
42,800.00 บาท

บริษัท แบ็งคอก เวลท 
แอนด บิซ จํากัด 
42,800.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1766/2560
ลว.21/08/2560

154

จางเปนผูใหบริการจัดเก็บเอกสารหรือ
ทรัพยสินใดๆ ของฝายสาขาภาค
ตะวันออกและภาคกลาง และสาขาใน
สังกัด

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทรัพยศรีไทย 
จํากัด (มหาชน) 
200,000.00 บาท

บริษัท ทรัพยศรีไทย 
จํากัด (มหาชน) 
200,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1767/2560
ลว.21/08/2560

155
จางจัดพิมพใบปลิว และโปสเตอร 
ประชาสัมพันธโครงการเงินฝากประจํา
เถาแก

43,313.60   - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด
 43,313.60 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
43,313.60 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1768/2560
ลว.21/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

156
จางพิมพซองจดหมาย สาขา
มหาสารคาม

18,190.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 18,190.00
 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 18,190.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1769/2560
ลว.21/08/2560

157
จางพิมพ 1.)แบบฟอรมใบรับเงินฝาก
ประจํา 2.)แคชเชียรเช็ค ฝาย
การตลาดและพันธมิตร

72,760.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 72,760.00 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
72,760.00 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1770/2560
ลว.21/08/2560

158
จางพิมพซองหนาตางขาว ฝายบริหาร
หนี้ กทม.และปริมณฑล

50,825.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 50,825.00
 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 50,825.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1771/2560
ลว.21/08/2560

159
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานนิตยสารตลาดบาน

48,150.00   - ตกลงราคา
บริษัท ดีเค ทู พลัส จํากัด
 48,150.00 บาท

บริษัท ดีเค ทู พลัส จํากัด
 48,150.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1773/2560
ลว.21/08/2560

160
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือพิมพ อปท.นิวส

50,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท อปท. นิวส จํากัด 
50,000.00 บาท

บริษัท อปท. นิวส จํากัด 
50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1774/2560
ลว.21/08/2560

161
จางพิมพส่ือส่ิงพิมพประชาสัมพันธ 
"กองทุนการออมแหงชาต"ิ

46,844.60   - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
46,844.60 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
46,844.60 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1775/2560
ลว.21/08/2560

162 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 25,177.10   - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
25,177.10 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
25,177.10 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1775.1/2560
ลว.21/08/2560
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163

จางผลิตสมุดฉีก รูป Line Sticker : 
Super Hero ขนาด 3x3 นิ้ว จํานวน 
100 ชิ้น และกระดาษ Post it ขนาด 
3x3 นิ้ว จํานวน 2,750 ชิ้น ใหกับฝาย
ส่ือสารองคกร

197,147.50   - ตกลงราคา
บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
 197,147.50 บาท

บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
 197,147.50 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1776/2560
ลว.22/08/2560

164
เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการของสาขา
ศรีนครินทร

9,000,000.00 9,000,000.00 พิเศษ
บริษัท พาราไดซ พารค 
จํากัด 8,954,793.12 บาท

บริษัท พาราไดซ พารค 
จํากัด 8,954,793.12 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1777/2560
ลว.22/08/2560

165
จางผลิตงาน Roll Up พรอมกระเปา 
โครงการเงินฝากประจําอาเส่ีย

1,284.00   - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
1,284.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
1,284.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1778/2560
ลว.22/08/2560

166

จางออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่ทํางาน
ผูบริหารระดับสูง ชั้น 7 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

195,000.00 195,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ทรัสที แมเนจ
เมนท จํากัด 195,000.00
 บาท

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท
 จํากัด 195,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1779/2560
ลว.22/08/2560

167
จางซอมแซมแกไขน้ําร่ัวซึมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาลําพูน

199,970.16 199,970.16 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 195,000.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 195,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1780/2560
ลว.22/08/2560

168
ซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 
SEETECH รุน ST-150 ใหกับสาขา
สุโขทัย

47,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1781/2560
ลว.22/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

169
จางขนยายอุปกรณสํานักงานของ
เคานเตอรการเงินอัมพวา มาเก็บยัง
สํานักงานใหญ และคืนสภาพพื้นที่

97,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 97,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 97,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1782/2560
ลว.22/08/2560

170

จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ฝาย
สาขาภาคเหนือ ชั้น 8 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

166,278.00 166,278.00 ตกลงราคา

บริษัท พี.เอส.พ.ี 
เฟอรนิเจอร แอนด ดี
ซายน จํากัด 166,278.00
 บาท

บริษัท พี.เอส.พ.ี 
เฟอรนิเจอร แอนด ดี
ซายน จํากัด 166,278.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1783/2560
ลว.22/08/2560

171
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริโก" 
รุน MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขาสันทราย

92,448.00 ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00 บาท

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1784/2560
ลว.22/08/2560

172
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
"ริโก" รุน MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง
 ประจําสาขาสันทราย

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1785/2560
ลว.22/08/2560

173

จางจัดพิมพใบปลิว และโปสเตอร 
ประชาสัมพันธโครงการดอกเบี้ยพิเศษ
 Refinance In และโครงการสินเชื่อ
บาน Home For All

230,000.00 222,855.68 ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
159,395.76 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
159,395.76 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1790/2560
ลว.22/08/2560

174
จางพิมพซองจดหมาย                     
สาขาถนนโรจนะ

28,890.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 28,890.00
 บาท

บริษัท เอส.อาร.ซี. เอ็น
เวลอพ จํากัด 28,890.00
 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1791/2560
ลว.22/08/2560

175 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาพัทลุง 9,095.00   - ตกลงราคา
บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00 
บาท

บริษัท เอส. อาร. ซ.ี เอ็น
เวลอพ จํากัด 9,095.00 
บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1792/2560
ลว.22/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

176
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.)สาขา
เพชรบุรี 2.)สาขายอยอาคารชินวัตร 3 
(3.)สาขาราชบุรี

4,039.25   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยบริติชซีเคียว
ริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด 
(มหาชน) 4,039.25 บาท

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้
 พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 
4,039.25 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพตราสารสําคัญ
ทางการเงิน

จพ.(สจท.) 1793/2560
ลว.22/08/2560

177
ซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ
สาขาสันทราย

28,355.00   - ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 28,355.00 บาท

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี
 คอรปอเรชั่น จํากัด 
28,355.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1794/2560
ลว.22/08/2560

178
ซื้อเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ
สาขาสุโขทัย

200,000.00 180,134.50 ตกลงราคา
บริษัท อินฟนิท 
เทคโนโลยี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 164,084.50 บาท

บริษัท อินฟนิท เทคโนโลยี
 คอรปอเรชั่น จํากัด 
164,084.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1795/2560
ลว.22/08/2560

179 ซื้อตูเก็บเอกสาร ใหกับสาขาสันทราย 30,161.16   - ตกลงราคา
บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 30,161.16 บาท

บริษัท บางกอกลักกี้เซฟ 
จํากัด 30,161.16 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1796/2560
ลว.22/08/2560

180
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา "ริโก" 
รุน MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง 
ประจําสาขาสุโขทัย

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

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
92,448.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1797/2560
ลว.22/08/2560

181
จางบริการเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
"ริโก" รุน MP2501SP จํานวน 1 เคร่ือง
 ประจําสาขาสุโขทัย

0.37 บาท/แผน   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 0.37 บาท/แผน

ผานการพิจารณาจาก
ผูใชงาน

จพ.(สจท.) 1798/2560
ลว.22/08/2560

182
จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ
โครงการเงินฝากประจําอาเส่ีย

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

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1799/2560
ลว.22/08/2560
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วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

183
ซื้อพรมปูพื้น และแทนวางองคพระ
บริเวณชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

142,000.00 142,000.00 ตกลงราคา
บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 140,000.00
 บาท

บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 140,000.00
 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1811/2560
ลว.22/08/2560

184
ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม   
              ยี่หอ Double A

177,620.00 177,620.00 ตกลงราคา
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
177,620.00 บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล
 ซินเนอรจี จํากัด 
177,620.00 บาท

เปนบริษัทผูผลิตและผู
จัดจําหนายโดยตรง

จพ.(สจท.) 1812/2560
ลว.22/08/2560

185
จางผลิตส่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
ของธนาคาร

920,000.00 768,392.71 พิเศษ
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
703,818.18 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
703,818.18 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1821/2560
ลว.22/08/2560

186
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ แมลงทั่วไป ประจําสาขา
ลาดกระบัง

8,560.00   - ตกลงราคา
บริษัท ท็อป เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
8,560.00 บาท

บริษัท ท็อป เพสท 
คอนโทรล จํากัด 
8,560.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1822/2560
ลว.22/08/2560

187
จางบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาของ
สาขาสังกัดกลุมงานสาขานครหลวง

1,776,279.00 1,776,279.00 กรณีพิเศษ
การไฟฟานครหลวง 
300,000.00 บาท

การไฟฟานครหลวง 
300,000.00 บาท

เปนการสนับสนุนสวน
ราชการ

จพ.(สจท.) 1823/2560
ลว.22/08/2560

188
จางบริการรักษาความปลอดภัย 
ประจําศูนยคอมพิวเตอรหลัก

799,374.31 799,374.31 พิเศษ

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ซีเคียว สเป
เชียลการด กรุป (ประเทศ
ไทย) จํากัด 799,374.31 
บาท

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย ซีเคียว สเป
เชียลการด กรุป (ประเทศ
ไทย) จํากัด 799,374.31 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1824/2560
ลว.22/08/2560

189
ซื้อพารติชั่น เพื่อใชสําหรับกั้นพื้นที่
ทํางานชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

33,170.00   - ตกลงราคา
บริษัท เพอรเฟคท 
ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 33,170.00 บาท

บริษัท เพอรเฟคท 
ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 33,170.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1825/2560
ลว.22/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

190
ซื้อกรมธรรมประกันภัยอาคารศูนย
คอมพิวเตอรหลักและอุปกรณที่อยู
ภายในอาคาร

200,000.00 148,730.00 ตกลงราคา
บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 
148,730.00 บาท

บริษัท ทิพยประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 
148,730.00 บาท

เปนบริษัทผูจัดจําหนาย
โดยตรง

จพ.(สจท.) 1826/2560
ลว.22/08/2560

191
จางบริการรักษาความปลอดภัย
ประจําศูนยวิเคราะหสินเชื่อชลบุรี (DE)

279,136.00 279,136.00 พิเศษ
บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย แกมมาเซฟตี้ 
จํากัด 279,136.00 บาท

บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย แกมมาเซฟตี้ 
จํากัด 279,136.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1827/2560
ลว.22/08/2560

192
ซื้อเส้ือกีฬาพรอมปกโลโกธนาคาร 
ใหกับชมรมเดิน-ว่ิง ธอส.

26,964.00   - ตกลงราคา
บริษัท บูทรูม แอพพาเรล
 จํากัด 26,964.00 บาท

บริษัท บูทรูม แอพพาเรล 
จํากัด 26,964.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1828/2560
ลว.22/08/2560

193
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือ "คูมือบาน อาคาร วัสดุ
กอสรางและเคร่ืองใชไฟฟา 2017"

35,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท สงเสริมพัฒนา
วิชาการ จํากัด 35,000.00
 บาท

บริษัท สงเสริมพัฒนา
วิชาการ จํากัด 35,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1829/2560
ลว.22/08/2560

194
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานนิตยสารศิลปวัฒนธรรม

50,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) 50,000.00 บาท

บริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) 50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1830/2560
ลว.22/08/2560

195
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานนิตยสาร    Me Style (Home and
 Living)

90,000.00 ตกลงราคา
บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 
90,000.00 บาท

บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 
90,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1831/2560
ลว.22/08/2560

196
จางออกแบบลายเส้ือ โครงการรับ
บริจาคโลหิต 1,000,000 ซีซี

50,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวฐิภา  เวชมา
มณเฑียร 50,000.00 บาท

นางสาวฐิภา  เวชมา
มณเฑียร 50,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1833/2560
ลว.22/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

197
ซื้อโตะทํางาน เพื่อใชงานที่สาขา   
ตาง ๆ ของฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

75,595.50   - ตกลงราคา
บริษัท เพอรเฟคท 
ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 75,595.50 บาท

บริษัท เพอรเฟคท 
ออฟฟศ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 75,595.50 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1834/2560
ลว.22/08/2560

198
จางรานโจกสามยาน เขารวมออกบู
ธซุมอาหารงานครบรอบดําเนินงาน 64
 ปฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห

60,000.00   - ตกลงราคา
นายอรุณ จงอธิมาตร 
60,000.00 บาท

นายอรุณ จงอธิมาตร 
60,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1835/2560
ลว.22/08/2560

199
ซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ Ideal รุน
 2604 ใหกับสาขาสุโขทัย

39,804.00   - ตกลงราคา
บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 39,804.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย)
 จํากัด 39,804.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1836/2560
ลว.22/08/2560

200
ซื้อแทนเสียบโบรชัวร แนวตั้ง A4 
Deflect-o รหัส 2002626 ใหกับฝาย
สาขากทม.และปริมณฑล 2

4,364.96   - ตกลงราคา
บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 4,364.96 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 4,364.96 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1837/2560
ลว.22/08/2560

201

จางทําบอน้ําเพื่อวางรูปปนพญานาค 
บริเวณสวนหยอมหนาอาคารจอดรถ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

80,718.13   - ตกลงราคา
บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 80,718.13 
บาท

บริษัท เซาทเทอรน ซิส
เท็ม จํากัด 80,718.13 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1838/2560
ลว.22/08/2560

202
ซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 
SEETECH รุน ST-150 ใหกับ        
สาขาสันทราย

47,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

บริษัท ไทยพิมพสัมผัส 
จํากัด 47,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1839/2560
ลว.22/08/2560

203

จางรานขาวมันไกไหหลํา เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

60,000.00   - ตกลงราคา
นายศิริชัย  ตระการจันทร
 60,000.00 บาท

นายศิริชัย  ตระการจันทร
 60,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1840/2560
ลว.22/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

204

จางรานลูกชิ้นปลาอาจอง เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

54,000.00   - ตกลงราคา
นายสุทธิพงศ  พงษรัก
ไทย 54,000.00 บาท

นายสุทธิพงศ  พงษรัก
ไทย 54,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1841/2560
ลว.22/08/2560

205
จางรานกวยเตี๋ยวคั่วไก เขารวมออกบู
ธซุมอาหารงานครบรอบดําเนินงาน 64
 ปฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห

60,000.00   - ตกลงราคา
นายสรายุทธ  เดชาพงศ
พันธ 60,000.00 บาท

นายสรายุทธ  เดชาพงศ
พันธ 60,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1842/2560
ลว.22/08/2560

206

จางรานกระเพาะปลาเจเอ็งตลาดพลู 
เขารวมออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

60,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวสุรีย  เมธาชูโชค 
60,000.00 บาท

นางสาวสุรีย  เมธาชูโชค 
60,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1843/2560
ลว.22/08/2560

207

จางญ หญิงใหญ หมูสะเตะ เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

60,000.00   - ตกลงราคา
นายสรัน  แซล้ี 60,000.00
 บาท

นายสรัน  แซล้ี 60,000.00
 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1844/2560
ลว.22/08/2560

208
จางรานลูกชิ้นกายสิทธิ์ เขารวมออกบู
ธซุมอาหารงานครบรอบดําเนินงาน 64
 ปฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห

36,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวภิอร  สุขสวัสดิ์ 
36,000.00 บาท

นางสาวภิอร  สุขสวัสดิ์ 
36,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1845/2560
ลว.22/08/2560
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ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

209

จางรานปาทองโก ยิ่งเจริญ เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

20,000.00   - ตกลงราคา
นางอุดมพร  รุงทิฆัมพร
ชัย 20,000.00 บาท

นางอุดมพร  รุงทิฆัมพร
ชัย 20,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1846/2560
ลว.22/08/2560

210

จางรานหัวใจมังสวิรัติ (วีเกน) เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

25,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวยุพาพรรณ  ชื่นศิ
ริกุลชัย 25,000.00 บาท

นางสาวยุพาพรรณ  ชื่นศิ
ริกุลชัย 25,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1847/2560
ลว.22/08/2560

211
จางรานขายเคร่ืองดื่ม เขารวมออกบู
ธซุมอาหารงานครบรอบดําเนินงาน 64
 ปฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห

40,000.00   - ตกลงราคา
นายไพโรจน  สงวนไทร 
40,000.00 บาท

นายไพโรจน  สงวนไทร 
40,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1848/2560
ลว.22/08/2560

212

จางรานกวยเตี๋ยวตมยํา พิษณุโลก เขา
รวมออก      บูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

60,500.00   - ตกลงราคา
นางลาวัลย  สินปรุ 
60,500.00 บาท

นางลาวัลย  สินปรุ 
60,500.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1849/2560
ลว.22/08/2560

213

จางรานขาวหมูแดงหมูกรอบ เขารวม
ออกบูธซุมอาหารงานครบรอบ
ดําเนินงาน 64 ปฯ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

60,000.00           - ตกลงราคา
นางภาวนา  สกุณา 
60,000.00 บาท

นางภาวนา  สกุณา 
60,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1850/2560
ลว.22/08/2560

214
จางจัดพิมพใบปลิว และโปสเตอร 
ประชาสัมพันธโครงการเงินฝากประจํา
อาเส่ีย

43,313.60           - ตกลงราคา
บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด
 43,313.60 บาท

บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
43,313.60 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1852/2560
ลว.22/08/2560



38

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

215
จางผลิต Roll Up และ X-Stand 
โครงการดอกเบี้ยพิเศษ Refinance In 
และโครงการสินเชื่อบาน Home For All

13,867.20           - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
13,867.20 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
13,867.20 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1853/2560
ลว.22/08/2560

216
จางจัดทําเหรียญที่ระลึกพระพุทธ
ภควาวิจิตร

50,000.00           - ตกลงราคา
คุณจิราภรณ  พาตอ 
50,000.00 บาท

คุณจิราภรณ  พาตอ 
50,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1854/2560
ลว.22/08/2560

217
จางจัดอาหารสําหรับถวายเพลพระ 
สําหรับงาน "ครบรอบการดําเนินงาน 
64 ป"

19,900.00           - ตกลงราคา
บริษัท หองอาหารสีฟา
เฉลิมโลก จํากัด 
19,900.00 บาท

บริษัท หองอาหารสีฟา
เฉลิมโลก จํากัด 
19,900.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1856/2560
ลว.22/08/2560

218
จางทําอาหารเชาถวายพระสงฆ 
สําหรับงาน "ครบรอบการดําเนินงาน    
 64 ป"

13,000.00           - ตกลงราคา
นายทศพร  รูปทอง 
13,000.00 บาท

นายทศพร  รูปทอง 
13,000.00 บาท

เปนผูจัดจําหนายโดยตรง
จพ.(สจท.) 1857/2560
ลว.22/08/2560

219 ซื้อของสําหรับจัดชุดใสบาตร          48,890.00   - ตกลงราคา

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม 9) 
48,890.00 บาท

บริษัท สุวรรณชาด จํากัด 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
(สาขาพระราม 9) 
48,890.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1858/2560
ลว.22/08/2560

220
จางดําเนินการตกแตงสถานที่ และจัด
ดอกไม       (พิธีสงฆ) สําหรับงาน 
"ครบรอบการดําเนินงาน 64 ป"

100,000.00   - ตกลงราคา
นางสาวเพลินพิศ เกษียร 
100,000.00 บาท

นางสาวเพลินพิศ เกษียร 
100,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1859/2560
ลว.22/08/2560



39

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

221
ซื้อเคร่ืองไทยธรรมสําหรับงาน 
"ครบรอบการดําเนินงาน   64 ป"

         20,000.00   - ตกลงราคา
คุณกรกวรรษ  บัณฑุนาค
(รานดอกบัว สังฆภัณฑ) 
20,000.00 บาท

คุณกรกวรรษ  บัณฑุนาค
(รานดอกบัว สังฆภัณฑ) 
20,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1860/2560
ลว.22/08/2560

222
จางจัดทําปายแบนเนอรตอนรับ พรอม
ติดตั้ง งาน "ครบรอบการดําเนินงาน 64
 ป"

19,795.00           - ตกลงราคา
บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
19,795.00 บาท

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม
มิวนิเคชั่น จํากัด 
19,795.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1861/2560
ลว.22/08/2560

223
ซื้อตาลปตร ผาไหมไทย พรอมดามมุก 
งาน "ครบรอบการดําเนินงาน    64 ป"

23,968.00           - ตกลงราคา
รานเจริญชัยการชาง.(อยู
ในซอย) 23,968.00 บาท

รานเจริญชัยการชาง.(อยู
ในซอย) 23,968.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1862/2560
ลว.22/08/2560

224
ซื้อของที่ระลึกสําหรับพนักงาน
เกษียณอายุประจําป 2560

114,000.00 114,000.00 ตกลงราคา
บริษัท พรีเชียส อารต 
ดีไซน จํากัด 101,650.00
 บาท

บริษัท พรีเชียส อารต 
ดีไซน จํากัด 101,650.00
 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1863/2560
ลว.22/08/2560

225
จางจัดอาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับ
ผูเขารวมงานวันครบรอบ 64 ป

200,000.00 200,000.00 ตกลงราคา
บริษัท อบอุน เครเทอร่ิง 
จํากัด 194,740.00 บาท

บริษัท อบอุน เครเทอร่ิง 
จํากัด 194,740.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1864/2560
ลว.22/08/2560

226

ซื้ออาหารวางและเคร่ืองดื่มสําหรับ
ผูเขารวมงานครบรอบดําเนินงาน 64 ป
 ธอส. และงานเล้ียงขอบคุณผูบริหาร
และพนักงานที่ครบเกษียณอายุในป 
2560

20,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท วายโซซีเรียส รีเทล
 จํากัด 20,000.00 บาท

บริษัท วายโซซีเรียส รีเทล
 จํากัด 20,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1865/2560
ลว.22/08/2560



40

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

227
จางโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ 
GHBank Expo 2017 ผานส่ือบริษัท 
ไทยทิกเก็ตเมเจอร จํากัด

35,000.00           - ตกลงราคา
บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร
 จํากัด 35,000.00 บาท

บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร
 จํากัด 35,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1868/2560
ลว.22/08/2560

228
จางจัดพิมพโปสเตอร และใบปลิว 
โปรโมชั่น และ      โปรโมทโครงการ 
GHBank Expo 2017

93,523.35   - ตกลงราคา
บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
93,523.35 บาท

บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
93,523.35 บาท

เปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1869/2560
ลว.22/08/2560

229
จางผลิตพิมพ Roll Up พรอมโครง 
และกระเปา และธงญี่ปุน (เฉพาะภาพ
พิมพ) โครงการ GHBank Expo 2017

19,795.00           - ตกลงราคา
คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 
19,795.00 บาท

คุณจุไรรัตน  โชติกโกวิท 
19,795.00 บาท

เปนผูที่มีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จพ.(สจท.) 1870/2560
ลว.22/08/2560

230
จางโฆษณาประชาสัมพันธโครงการ 
GHBank Expo 2017 ภายนอกรถ
โดยสารธรรมดา

50,000.00           - ตกลงราคา
บริษัท บี.วี.เค จํากัด 
50,000.00 บาท

บริษัท บี.วี.เค จํากัด 
50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1871/2560
ลว.22/08/2560

231

จางพิมพปาย Inkjet และโฆษณา
ประชาสัมพันธโครงการ GHBank 
Expo 2017 บนปาย Billboard 
บริเวณถนนพระราม 6

22,000.00           - ตกลงราคา
บริษัท ไมดา แอด จํากัด 
22,000.00 บาท

บริษัท ไมดา แอด จํากัด 
22,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1872/2560
ลว.22/08/2560

232
จางผูชํานาญการพิเศษดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,200,000.00    1,200,000.00    พิเศษ
ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ 
1,200,000.00 บาท

ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ 
1,200,000.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1873/2560
ลว.22/08/2560

233
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรูปแบบสกูปส้ัน ผานทางส่ือ
สถานีโทรทัศน รายการ "เวทีคนเกง"

    2,000,000.00     2,000,000.00 พิเศษ
บริษัท เอส แอนด เอส 
มีเดีย จํากัด 
2,000,000.00 บาท

บริษัท เอส แอนด เอส 
มีเดีย จํากัด 
2,000,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1874/2560
ลว.22/08/2560



41

ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

234
ซื้อเวทีสําเร็จรูป เพื่อใชสําหรับรองรับ
การจัดกิจกรรมของ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

67,000.00           - ตกลงราคา
บริษัท Quikframe 
Systems co.,ltd. 
67,000.00 บาท

บริษัท Quikframe 
Systems co.,ltd. 
67,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1875/2560
ลว.22/08/2560

235
จางออกแบบงานปรับปรุงและตกแตง
ภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9

         58,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 58,000.00 บาท

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 58,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1877/2560
ลว.22/08/2560

236

ซื้อฟลมกรองแสงลดความรอนพรอม
ติดตั้ง ที่ศูนยบริการขอมูลขาวสาร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

12,000.00   - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด รุง
สวัสดิ์ การชาง 54  
12,000.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด รุง
สวัสดิ์ การชาง 54  
12,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1878/2560
ลว.22/08/2560

237

จางทําผนังบังตาไม พรอมติดตั้ง
บริเวณหองประชุม 305 ชั้น 3 อาคาร 2
 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

         50,000.00   - ตกลงราคา
บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 50,000.00 บาท

บริษัท โชครุงเรืองการชาง
 จํากัด 50,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1881/2560
ลว.22/08/2560

238
จางบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาของ
สาขาสังกัดกลุมงานสาขาภูมิภาค

1,776,279.00 1,776,279.00 กรณีพิเศษ
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
1,476,279.00 บาท

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
1,476,279.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1882/2560
ลว.22/08/2560

239
จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ
โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ
สําหรับลูกคา Refinance in

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

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 40,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1883/2560
ลว.22/08/2560
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ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

240 จางพิมพนามบัตร          21,840.00   - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
21,840.00 บาท

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
21,840.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1883.1/2560
ลว.22/08/2560

241 จางพิมพนามบัตร          11,700.00   - ตกลงราคา
ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
11,700.00 บาท

ฟงเกอร พร้ินต (2000) 
11,700.00 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1883.2/2560
ลว.22/08/2560

242 จางทําตรายางประเภทตาง ๆ 9,811.90   - ตกลงราคา
เรืองศิลปตรายาง 
9,811.90 บาท

เรืองศิลปตรายาง 
9,811.90 บาท

เปนผูที่มีประสบการณ
และความชํานาญ

จพ.(สจท.) 1883.3/2560
ลว.22/08/2560

243

จางเปนผูดําเนินการจัดงานเชื่อม
ความสัมพันธระหวางธนาคารกับลูกคา
เงินฝากรายใหญประเภทใบรับเงิน
ฝากประจํา (FDR) ประจําป 2560 ณ 
จังหวัดเชียงใหม

1,500,000.00 1,464,600.00 พิเศษ
บริษัท ดับเบิล ชายน ทรา
เวล จํากัด 1,464,000.00
 บาท

บริษัท ดับเบิล ชายน ทรา
เวล จํากัด 1,464,000.00
 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1884/2560
ลว.24/08/2560

244
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานทางส่ือสถานีโทรทัศนรายการ 
"คนหลังขาว"

1,850,000.00     1,800,000.00 พิเศษ
บริษัท มารคอม ลิงค 
จํากัด 1,800,000.00 บาท

บริษัท มารคอม ลิงค 
จํากัด 1,800,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1885/2560
ลว.24/08/2560

245

จางเปนผูประสานงานการเดินทาง
ศึกษาดูงานดานสถาปตยกรรมและ
การออกแบบสํานักงาน ณ เขต
ปกครองพิเศษฮองกง

338,000.00 338,000.00 พิเศษ
บริษัท หนุมสาวทัวร 
จํากัด 275,350.00 บาท

บริษัท หนุมสาวทัวร 
จํากัด 275,350.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1886/2560
ลว.25/08/2560
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ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

246
จางจัดทํากระปุก ธอส.เงินเต็มบาน 
รุนที่ 2

2,350,000.00 2,350,000.00 พิเศษ
บริษัท แปลน ครีเอชั่นส 
จํากัด 2,200,000.00 บาท

บริษัท แปลน ครีเอชั่นส 
จํากัด 2,200,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1887/2560
ลว.25/08/2560

247

จางสํารวจความพึงพอใจและความไม
พึงพอใจของผูใชบริการของธนาคาร
และการบริหารขอดอยเชิงเปรียบเทียบ
 (Comparative Disadvantage) 
ประจําป 2560

5,000,000.00 5,000,000.00 พิเศษ
บริษัท กลุมแอดวานซ รี
เสิรช จํากัด 
4,700,000.00 บาท

บริษัท กลุมแอดวานซ รี
เสิรช จํากัด 
4,700,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1888/2560
ลว.25/08/2560

248
จางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากลไกที่
สําคัญดานการบริหาร Management 
Solution ระยะที่ 2

3,200,000.00 3,200,000.00 พิเศษ
บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,985,300.00 บาท

บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 2,985,300.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1889/2560
ลว.25/08/2560

249
จางผลิตส่ือประชาสัมพันธโครงการ 
"GHBank Expo 2017"

600,000.00 600,000.00 พิเศษ
บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 600,000.00 บาท

บริษัท เอเล่ียน สกิล 
จํากัด 600,000.00 บาท

เปนบริษัทที่ดําเนินงาน
ดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

จพ.(สจท.) 1890/2560
ลว.25/08/2560

250
เชาอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
ยอยสิงหบุรี

1,336,500.00    1,336,500.00    พิเศษ
นางปราณี  เหลืองดิลก 
1,336,500.00 บาท

นางปราณี  เหลืองดิลก 
1,336,500.00 บาท

ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดหา
สถานที่เชา

จพ.(สจท.) 1891/2560
ลว.28/08/2560

251
จางเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม One 
Day Trip "ทําดี ตามรอยพอ"

1,000,000.00 1,000,000.00 พิเศษ
บริษัท แคมปส อินเตอร 
ทัวร จํากัด 960,000.00 
บาท

บริษัท แคมปส อินเตอร 
ทัวร จํากัด 960,000.00 
บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1892/2560
ลว.28/08/2560

252 จางผลิตเส้ือยืดโครงการบริจาคโลหิต 800,000.00 732,950.00 พิเศษ
บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 706,200.00 บาท

บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด
 706,200.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1893/2560
ลว.28/08/2560



44

ลําดับ
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วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง
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 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

1.)บ.บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
3,933,909.78 บาท
2.)บ.ทูเมคเกอร จํากัด 
3,920,062.30 บาท

3.)บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 3,934,000.00 บาท

4.)บ.เซาทเทอรน ซิสเท็ม
 จํากัด 3,931,000.00 บาท

254
จางบริการบํารุงรักษาและแกไข
ซอมแซมเคร่ืองนับธนบัตร (แบบรวม
อะไหล)

527,600.00 527,600.00 พิเศษ
บริษัท คอลล่ีย อินเตอร
แนชชั่นแนล (ไทยแลนด)
 จํากัด 493,000.00 บาท

บริษัท คอลล่ีย อินเตอร
แนชชั่นแนล (ไทยแลนด) 
จํากัด 493,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1900/2560
ลว.30/08/2560

255
จางจัดทําโครงการพัฒนาผูมีศักยภาพ 
(High Potential Management) คร้ังที่
 3

    2,700,000.00     2,700,000.00 พิเศษ
บริษัท ดิสคัฟเวอร จํากัด 
2,700,000.00 บาท

บริษัท ดิสคัฟเวอร จํากัด 
2,700,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1901/2560
ลว.30/08/2560

256
จางดําเนินการออกแบบและจัดทํา
จดหมายขาว (G H Bank Newsletter)
 และการดอวยพรวันเกิด

1,600,000.00 1,600,000.00 พิเศษ
บริษัท กราฟก สเตชั่น 
จํากัด 1,428,920.80 บาท

บริษัท กราฟก สเตชั่น 
จํากัด 1,428,920.80 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1902/2560
ลว.30/08/2560

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1897/2560
ลว.29/08/2560

253 จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเดอะ
มอลล บางแค

4,015,000.00 3,934,000.00 พิเศษ บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
3,910,000.00 บาท
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ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

257
จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธ 
พรอมบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรม
บานธอส.60 จังหวัดฉะเชิงเทรา

350,000.00 315,179.20       พิเศษ
บริษัท พอทูลากา อะเลิท
 จํากัด 315,179.20 บาท

บริษัท พอทูลากา อะเลิท
 จํากัด 315,179.20 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1903/2560
ลว.30/08/2560

258
จางออกแบบปฏิทินธนาคารอาคาร
สงเคราะห ประจําป 2561

650,000.00 650,000.00 พิเศษ
บริษัท เวิรค แอคชวลล่ี 
จํากัด 637,000.00 บาท

บริษัท เวิรค แอคชวลล่ี 
จํากัด 637,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1904/2560
ลว.30/08/2560

1.)บ.บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
4,223,855.43 บาท
2.)บ.ทูเมคเกอร จํากัด 
4,228,499.82 บาท

 3.)บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 4,227,500.00 บาท

4.)บ.เซาทเทอรน ซิสเท็ม
 จํากัด 4,226,000.00 บาท

260
จางทําเส้ือแจ็คเก็ต สําหรับเปน
ของขวัญปใหมส่ือมวลชน ประจําป 
2561

321,000.00 362,016.66 พิเศษ
บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
321,000.00 บาท

บริษัท จิงเฉิง จํากัด 
321,000.00 บาท

เปนบริษัทที่มี
ประสบการณและความ
ชํานาญ

จพ.(สจท.) 1906/2560
ลว.31/08/2560

259 จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร

4,964,000.00 4,229,000.00 พิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 
4,210,000.00 บาท

เปนบริษัทที่เสนอราคา
ต่ําสุด

จพ.(สจท.) 1905/2560
ลว.31/08/2560
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ลําดับ

ที
งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง

วงเงนิทีจะซือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วธีิซือหรือ

จ้าง

 รายชือผู้เสนอราคา

และราคาทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคาทีตกลงซือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซือหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560

ส่วนจัดหาทัวไป 

วันที 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

261

ซื้อระบบไมโครโฟนชุดประชุม 
Conference สําหรับหองประชุมเกล็ด
ดาว (302) และหองประชุมพราวพิมาน
 (303) ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

386,000.00 386,000.00 สอบราคา
บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 382,263.92 บาท

บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส
 จํากัด 380,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่
ตองการ

จพ.(สจท.) 1907/2560
ลว.31/08/2560

262 จางงานปรับปรุงหองกระจกเพื่อปด
กั้นพื้นที่สําหรับจัดวางเคร่ืองพิมพ 
(Printer) และเคร่ืองถายเอกสาร ฝาย

365,000.00 365,000.00 สอบราคา 1.)บ.ณนนท พลัส เอ็นจิ
เนียร่ิง จํากัด 343,502.00
 บาท

หางหุนสวนจํากัด พล
เฟอรนิเจอร 258,982.80 
บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด จพ.(สจท.) 1908/2560
ลว.31/08/2560

2.)หจก.พลเฟอรนิเจอร 
258,982.80 บาท
3.)บ.คลองชาญวัฒนา 
จํากัด 323,920.83 บาท
4.)บ.บูรณรัตนเอนยิ
เนียร่ิง จํากัด 316,024.50
 บาท
5.)หจก.สือเจริญ แอนด 
พ.ีโปรดักส 331,275.70 
บาท


