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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จัดทําถวยกระดาษ 

และถวยพลาสติก สําหรับใสเครื่องดื่ม
 - ตกลงราคา บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด      195,168.00 บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด      195,168.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2
จางเหมาจัดหาพื้นที่เพื่อออกบูธงาน

มหกรรมบานธนาคาร 56 จ.ชลบุรี
 - ตกลงราคา บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด      156,019.38 บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด      156,019.38 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3
จางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญการบันทึก

บัญชี GL
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

4
จางพิมพสมุดคูมือการขับรถอยาง

ปลอดภัย
 - ตกลงราคา วรรณลักษณ เทรดดิ้ง          8,000.00 วรรณลักษณ เทรดดิ้ง          8,000.00 

เปนผูที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

5
จัดซื้อสติ๊กเกอร ยี่หอ Brother 

รุน TZE-651 BALCK ON YELLOW
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        19,003.20 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        19,003.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6 จางจัดทําปากกาสีสม  - ตกลงราคา
บ.อินโนเวชั่น พรีเมี่ยม 

อิมพอรต จํากัด
     173,875.00 

บ.อินโนเวชั่น พรีเมี่ยม 

อิมพอรต จํากัด
     173,875.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

7

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 12,000BTU ยี่หอ MITSUBISHI 

พรอมติดตั้ง

 - ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด      156,000.00 บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด      156,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8
จางซอมเครื่องปรับอากาศ โดยการ

เปลี่ยนคอมเพรสเซอร สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        46,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        46,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

9
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Carrier 

พรอมติดตั้งใหกับสาขาปทุมธานี
 - ตกลงราคา

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
       86,500.00 

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
       86,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

10
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง ยี่หอ 

TAIYO รุน CPT-8
 - ตกลงราคา

บ.ศิลปเฟอรนิเจอร อินดัสตรี้ 

จํากัด
       78,000.00 

บ.ศิลปเฟอรนิเจอร อินดัสตรี้ 

จํากัด
       78,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

11
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        13,268.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        13,268.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

12
จางพิมพซองหนาตางขาว 

สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

13
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10"x15" 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      123,050.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      123,050.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

14
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ใหกับธนาคารฯ 

สาขาเชียงใหม
 - พิเศษ บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      444,799.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      444,799.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

15
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาภูเก็ต
 - ตกลงราคา รานบางกอกแอร        43,442.00 รานบางกอกแอร        43,442.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

16 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,990.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,990.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

17 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 9,500.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 9,500.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

18
จัดซอมเครื่องโปรเจคเตอร Panasonic 

PT-LB90NTEA
 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด          6,955.00 บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด          6,955.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

19

เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแก 

เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ชั่วคราว)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.49 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.49 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก เจาหนาที่ 

ธนาคาร

แหงประเทศไทย (ชั่วคราว)

20

จางรวบรวมขอมูลและจัดทําขอมูล

ตนฉบับรายงานความรับผิดชอบตอ

สังคม CSR Report ประจําป 2555

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ

บูรณะชนบทแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ

     900,000.00 

สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิ

บูรณะชนบทแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ

     900,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

21

จางออกแบบและจัดพิมพหนังสือ

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม CSR 

Report ประจําป 2555

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พริ้นท ซิตี้ จํากัด      499,675.00 บ.พริ้นท ซิตี้ จํากัด      499,675.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

22 จางจัดทําริบบิ้นโลโกธนาคาร  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด      160,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      160,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

23
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา บ.ตนานุวัฒน จํากัด        63,940.00 บ.ตนานุวัฒน จํากัด        63,940.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาอุดรธานี
 - ตกลงราคา รุงเรืองเฟอรนิเจอร        34,000.00 รุงเรืองเฟอรนิเจอร        34,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

25
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       24,759.80 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       24,759.80 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

26
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย

สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

27
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  

ใหกับงานบริหารหนี้สาขายอยหนองคาย
 - ตกลงราคา รุงเรืองเฟอรนิเจอร          7,000.00 รุงเรืองเฟอรนิเจอร          7,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ Sony 

รุน ICD-SX734
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          6,355.80 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          6,355.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขากาฬสินธุ
 - ตกลงราคา

บ.สหไทยศึกษาภัณฑ 

กาฬสินธุ
       41,495.00 

บ.สหไทยศึกษาภัณฑ 

กาฬสินธุ
       41,495.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาสกลนคร
 - ตกลงราคา รานสยามโฮม        19,780.00 รานสยามโฮม        19,780.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาถนนจอมพล
 - ตกลงราคา

บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป 

จํากัด
       56,881.20 

บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป 

จํากัด
       56,881.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา

บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป 

จํากัด
       24,075.00 

บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป 

จํากัด
       24,075.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

33

จางจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

กรุงเทพฯ ครั้งที่ 13 MONEY EXPO 

2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด   3,210,000.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด   3,210,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34
จัดซื้อ Drum Cartridge ของ Fuji Xerox

 รุน C2255,C3055
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       25,680.00 

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       25,680.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

35
จางจัดพิธีเปดสาขายอยเซ็นทรัล 

พลาซา พระราม 9
 - ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด      196,510.85 บ.ซาดา-วี จํากัด      196,510.85 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
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วิธีซื้อ/จาง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

36
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
       22,949.99 

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน)
       22,949.99 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

37
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาสระบุรี
 - ตกลงราคา แตน่ําไถ 2001        22,900.00 แตน่ําไถ 2001        22,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

38
จัดซื้อทีวี LED SAMSUNG ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาสระบุรี
 - ตกลงราคา หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี        26,960.00 หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี        26,960.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

39
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา บ.สุรินทรเฟอรนิเจอร จํากัด        26,400.00 บ.สุรินทรเฟอรนิเจอร จํากัด        26,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาสุพรรณบุรี
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        36,962.08 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        36,962.08 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จางจัดทําสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ

เงินฝากครบรอบ 60 ป ธนาคารฯ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันทซิ่ง เอเจนซี่ จํากัด   1,500,000.00 บ.มันทซิ่ง เอเจนซี่ จํากัด   1,500,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

42
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาพัทยา
 - ตกลงราคา S.P.FURNITURE SHOP        13,589.00 S.P.FURNITURE SHOP        13,589.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ใหกับงานบริหาร

หนี้สาขาระยองและสาขาบานฉาง
 - ตกลงราคา นครเฟอรนิเจอร ระยอง        37,375.10 นครเฟอรนิเจอร ระยอง        37,375.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

44
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา รานเสี่ยสั่งลุย        21,079.00 รานเสี่ยสั่งลุย        21,079.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

45
จัดซื้อผาหมึก P/N 800015-440 

สําหรับใชพิมพบัตรพนักงาน
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น

 แอนดเซอรวิสเซส จํากัด
       19,260.00 

บ.แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น

 แอนดเซอรวิสเซส จํากัด
       19,260.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

46
จางพิมพซองหนาตางขาว 

สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        32,100.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        32,100.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

47
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาจันทบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         6,248.80 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         6,248.80 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

48

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบเเจงขอมูลเช็ค

 Outward Clearing 2.แบบฟอรมบัตร

รับคําขอกู ฝาย สภ.2

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        38,252.50 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        38,252.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

49
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาเพชรบุรี
 - ตกลงราคา

เตียอาเลี้ยงเฟอรนิเจอร สาขา

1.
       19,100.00 

เตียอาเลี้ยงเฟอรนิเจอร สาขา

1.
       19,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,975.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,975.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

51

จางขนยายพรอมซอมแซมสีเครื่อง ATM

 จากพื้นที่ชั่วคราว ณ สาขารอยเอ็ดเพื่อ

นําไปติดตั้งในจุดติดตั้งถาวร 

ณ ที่ทําการสาขารอยเอ็ด

 - ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส        19,000.00 หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส        19,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

52
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขากาญจนบุรี
 - ตกลงราคา โชวรูม พรพนาเฟอรนิเจอร          8,000.00 โชวรูม พรพนาเฟอรนิเจอร          8,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาราชบุรี
 - ตกลงราคา บ.ไกรศรินท จํากัด        20,790.00 บ.ไกรศรินท จํากัด        20,790.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จางทําตรายาง สาขายอยบิ๊กซี 

สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          9,215.00 รานเรืองศิลปตรายาง          9,215.00 

เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

55
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขายะลา
 - ตกลงราคา หจก.ฟาใสประดับเรือน        18,100.00 หจก.ฟาใสประดับเรือน        18,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 

ยี่หอ Fuji Xerox รุน DPC1110B
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        33,826.98 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        33,826.98 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57
จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2556
 - ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

58
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาอุบลราชธานี
 - ตกลงราคา

หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด 

สเตชั่นเนอรี่
       22,500.00 

หจก.ล้ําฟา โอเอ แอนด 

สเตชั่นเนอรี่
       22,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59

จัดทําสื่อประชาสัมพันธการประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคาร ในรูปแบบ Digital 

Media

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

60
จางพิมพคูมือการประมูลขายบานมือ

สองของธนาคาร ครั้งที่ 2/2556
 - พิเศษ บ.บพิธการพิมพ จํากัด      265,895.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด      265,895.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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61
จางปรับปรุงหองพักพนักงาน 

ชั้น 3 ธนาคารฯ สาขาปราจีนบุรี
 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากัด      165,261.50 บ.ภคนิน จํากัด      165,261.50 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

62
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 

ยี่หอ LUCKY รุน DR-215
 - ตกลงราคา

บ.กําแพงเพชรบางกอก

เฟอรนิเจอร จํากัด
       28,175.00 

บ.กําแพงเพชรบางกอก

เฟอรนิเจอร จํากัด
       28,175.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารแบบไฟฟา 

UCHIDA รุน VS-25
 - ตกลงราคา

บ.โบทบุคสออฟฟศเซ็นเตอร 

จํากัด
       50,846.40 

บ.โบทบุคสออฟฟศเซ็นเตอร 

จํากัด
       50,846.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      141,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      141,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65
จัดซื้อชั้นวางของแบบเหล็กเอนกประสงค

 ขนาด 1188x457x1830 มม.
 - ตกลงราคา หจก.ประจักษเฟอรนิเจอร        35,000.00 หจก.ประจักษเฟอรนิเจอร        35,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จัดซื้ออุปกรณ DRUM DR-2125 เพื่อใช

กับเครื่องโทรสาร BROTHER MFC-7450
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          3,103.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          3,103.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        55,597.20 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        55,597.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2556 

ในหนังสือพิมพมติชน

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        48,150.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        48,150.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

69
จางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบาน ธอส.56 จ.นครราชสีมา
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        49,220.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        49,220.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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70

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2556 

ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        86,456.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        86,456.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

71 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก  - ตกลงราคา ศิลปกิจ        45,475.00 ศิลปกิจ        45,475.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

72
จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร สําหรับ

พนักงานธนาคารฯ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็ม วอเตอร จํากัด   1,483,020.00 บ.เอ็ม วอเตอร จํากัด   1,483,020.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73
จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน 

ชนิด 20 ฉบับ สาขาเพชรบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         1,088.19 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         1,088.19 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

74
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
     177,620.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
     177,620.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

75
จัดซื้อ Drum Cartridge ของ Fuji Xerox

 รุน C2255,C3055
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       29,318.00 

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       29,318.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76 จัดซื้อรถเข็นสัมภาระ LTP-601OB  - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด        11,459.70 บ.เจนบรรเจิด จํากัด        11,459.70 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

77
จัดจางงานปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

ธนาคารฯ สาขาสุโขทัย
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด      134,229.36 บ.ทูเมคเกอร จํากัด      134,229.36 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78

จัดจางซอมแซมเสาโครงเหล็กปาย

สัญลักษณ บริเวณชั้นดาดฟา 

และปาย Banner ดานหนาอาคาร 

ธนาคารฯ สาขายอยแมสาย

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        35,000.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        35,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

79

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 

พระราม 9

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
     459,900.00 

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
     459,900.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

80
จางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบานธนาคาร 56 จ.ชลบุรี
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        56,175.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        56,175.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

81
จัดซื้อ 1.บัตรพลาสติก สําหรับทําบัตร

รัฐวิสาหกิจ 2.บัตรพลาสติก(สีขาว)
 - ตกลงราคา

บ.อินเทค คารด เทคโนโลยี 

จํากัด
       28,890.00 

บ.อินเทค คารด เทคโนโลยี 

จํากัด
       28,890.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

82 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาบุรีรัมย  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

83
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน 2840
 - ตกลงราคา บ.สระบุรี ไอที เฮาส จํากัด        15,800.00 บ.สระบุรี ไอที เฮาส จํากัด        15,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

84
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        22,149.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        22,149.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

เครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด      140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด      140,598.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

86

จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟาสํารอง อาคาร1และ2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
       68,959.90 

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
       68,959.90 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87
จัดซื้อลูก DRUM เครื่องโทรสาร

ยี่หอ BROTHER รุน MFC7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          3,638.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          3,638.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

88 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 16,340.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 16,340.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

89 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบางใหญ  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

90
จางติดตั้งสะพานเหล็กสําหรับหองบอ

บําบัดน้ําเสีย ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
     109,140.00 

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
     109,140.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91
เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ริโก ใหแก ทานกรรมการผูจัดการ
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 4,012.50 

บาท/เครื่อง/

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 4,012.50 

บาท/เครื่อง/

ผานการคัดเลือกจาก กรรมการ

ผูจัดการ

92
จางบริการเครื่องถายเอกสาร

ยี่หอ ริโก ใหแก ทานกรรมการผูจัดการ
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก กรรมการ

ผูจัดการ

93
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 (เพิ่มเติม)
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          2,359.35 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          2,359.35 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

94 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 2,525.00 รานเรืองศิลปตรายาง 2,525.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

95
จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ของสาขาขอนแกน
 - ตกลงราคา หจก.สงวนแอร        32,250.00 หจก.สงวนแอร        32,250.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

96 จัดซื้อน้ําสบู รุน RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
       42,800.00 

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
       42,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

97

จางออกแบบและผลิต Scoop สื่อ

ประชาสัมพันธโครงการแจงเตือนการรับ

บริการของธนาคารโดยไมผานนายหนา

 - ตกลงราคา บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด      129,983.60 บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด      129,983.60 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

98
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน ใหกับสาขา

สระบุรี
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      143,032.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      143,032.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

99
จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับ 

2 ขาง มีคอกลอม
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด        12,626.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด        12,626.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

101
จัดซื้อชุดพาทิชั่นกั้นหอง(ตามรูปแบบ) 

ใหกับงานบริหารหนี้สาขาสระบุรี
 - ตกลงราคา แตน่ําไถ 2001        34,000.00 แตน่ําไถ 2001        34,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

102 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาเชียงราย  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

103
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ idea

 Work (ฝายพิธีการสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

จํากัด (มหาชน)
       44,405.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       44,405.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

104 จัดซื้อหลอดแบล็คไลท F6W/BLB  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        14,980.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        14,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน ใหกับงาน

บริหารหนี้สาขาลําปาง
 - ตกลงราคา บ.ตนานุวัฒน จํากัด        16,300.00 บ.ตนานุวัฒน จํากัด        16,300.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

106 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        32,742.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        32,742.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107 จัดซื้อแกวน้ํา (แกววิสกี้ลายสับปะรด)  - ตกลงราคา
บ.บานไท-คริสตัล เซรามิค 

จํากัด
         5,161.68 

บ.บานไท-คริสตัล เซรามิค 

จํากัด
         5,161.68 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108 จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากูเงิน  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        85,600.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        85,600.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

109

สั่งซื้อตูเก็บเอกสารชุดรางเลื่อนพรอม

ติดตั้งใชงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห

 สาขากาญจนบุรี

 -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.ภีมเชษฐ จํากัด      229,602.74 บ.ภีมเชษฐ จํากัด      229,602.74 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุน MFC-7470D

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,383.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,383.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SHARP รุน SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          9,399.99 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          9,399.99 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

112
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
       16,264.00 

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
       16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบพิมพ 

2 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจํา 

ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        19,500.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        19,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        21,270.00 บ.นามทอง จํากัด        21,270.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115 จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัผัส จํากัด      122,000.00 บ.ไทยพิมพสัผัส จํากัด      122,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

116
จางผลิตแผน CD คูมือการประมูลขาย

บานมือสองของธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2556
 - ตกลงราคา

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00 

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

117
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เทสโกโลตัส พระราม 4
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        16,050.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        16,050.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

118
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เทสโกโลตัส พระราม 4
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

119
จัดซื้ออุปกรณเครื่องนอนหองพัก

พนักงาน ใหกับสาขาพัทยา
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        45,450.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        45,450.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 

พรอมจอแสดงผลสําหรับลูกคา 

ใหกับสาขาเพชรบูรณ

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        49,675.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        49,675.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121

จางทําสปอตวิทยุบริการ โครงการ

บานธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัย

ขาราชการ ครั้งที่ 9

 - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด        34,935.50 บ.ยูชูส จํากัด        34,935.50 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

122 จัดซื้อกลองรับแบบฟอรม  - ตกลงราคา บ.โชติการ ครีเอชั่น จํากัด        74,900.00 บ.โชติการ ครีเอชั่น จํากัด        74,900.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

123 จางพิมพซองนิติกรรม  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      211,325.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      211,325.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

124 จัดซื้อน้ํายาลางจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          3,240.00 องคการคาของสกสค.          3,240.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

125
จางพิมพโปสเตอรแจงเตือนการบริการ

ของธนาคารโดยไมผานนายหนา
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        11,556.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        11,556.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

126

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุคุยสบาย

สไตลมิสเตอรเฮา

 - ตกลงราคา คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ      150,000.00 คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ      150,000.00 
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

127
จางพิมพโปสเตอรโครงการเงินฝาก

ประจํา 8 เดือนดอกเบี้ยทันใจ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        11,556.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        11,556.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

128 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ  - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด          6,760.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด          6,760.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

129
จางพิมพ Inkjet โครงการเงินฝากประจํา

 8 เดือน ดอกเบี้ยทันใจ
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด        19,324.20 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด        19,324.20 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

130
จางพิมพโปสเตอรรายงานขอมูลตาม

กฏหมายฟอกเงิน
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพยอท จํากัด        11,556.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        11,556.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

131 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,560.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,560.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

132 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

133 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

134
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

BROTHER TN รุน 2150
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        93,090.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        93,090.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

135
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

BROTHER TN รุน 2280
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด      102,720.00 บ.โฟนิกซ จํากัด      102,720.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

BROTHER TN รุน 2025
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        93,090.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        93,090.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

137
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

ผานรายการวิทยุ 102 องศาขาว
 - ตกลงราคา บ.แมปง ริเวอรเฮาส จํากัด      160,500.00 บ.แมปง ริเวอรเฮาส จํากัด      160,500.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

138

จัดจางทํากันสาดบริเวณหนาตู ATM 

และราวบันไดสแตนเลสดานหนา 

สาขาชลบุรี

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        80,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        80,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

139 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        40,850.00 องคการคาของสกสค.        40,850.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

140 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        70,713.00 องคการคาของสกสค.        70,713.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

141 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        19,530.00 องคการคาของสกสค.        19,530.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

142 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.      132,084.00 องคการคาของสกสค.      132,084.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

143 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.      211,050.00 องคการคาของสกสค.      211,050.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

144

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน (พรอมขนสง) 

ใหกับธนาคารฯ สาขาถนนมิตรภาพ 

ขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด      135,002.76 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด      135,002.76 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

145

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอย เทสโก โลตัส 

พระราม 4

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
443,520.00

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
443,520.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

146
จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

จากหางเทสโก โลตัส สาขาหลักสี่
 - ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 11,200.00 หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 11,200.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

147 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,885.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,885.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง


