
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาสกสค.          1,545.00 องคการคาสกสค.          1,545.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

2
จางผลิตสปอตวิทยุ ชุดโครงการ 

เงินฝากประจํา 360 วัน
 - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด          9,041.50 บ.ยูชูส จํากัด          9,041.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP2000L2

(ฝายพิธีการสินเชื่อ)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก 

ฝายพิธีการสินเชื่อ

4
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP2000L2 (ฝายพิธีการสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 

ฝายพิธีการสินเชื่อ

5

จางผลิตเสื้อโปโลสําหรับออกบูธในงาน

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 13 

MONEY EXPO 2013

 - ตกลงราคา
บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
       89,998.13

บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
       89,998.13

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

6
จางผลิตสมุดรายการทรัพยงานมหกรรม

การเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 13
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        30,762.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        30,762.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

7

จัดซื้อ DRUM เครื่อง FAX ยี่หอ 

BROTHER รุน MFC8460N  และผง

หมึกยี่หอ BROTHER รุน TN3185

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          9,140.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          9,140.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ สาขายอยหัวหมาก 

ทาวน เซ็นเตอร

 - ตกลงราคา บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด      128,400.00 บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด      128,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

9
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

10 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขากาญจนบุรี  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

11 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 19,760.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 19,760.00       
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

12

เชาระบบสัญญานเตือนภัย และระบบ

โทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้งใชงาน 

ธนาคาร สาขายอยเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      184,968.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      184,968.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

13
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP (สาขาเซ็นตหลุยส 3)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขาเซ็นตหลุยส 3

14

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP2000L2

(สาขาเซ็นตหลุยส 3)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก 

สาขาเซ็นตหลุยส 3

15
สั่งจางบริการรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอย
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.นิวอินเตอรเนชั่นแนล

เยนเนอรัล จํากัด
     892,800.00

บ.นิวอินเตอรเนชั่นแนล

เยนเนอรัล จํากัด
     892,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

16
จัดจางปรับปรุงอาคารสํานักงานสาขา

พะเยา
 - ตกลงราคา หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999      267,500.00 หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999      267,500.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

17

จัดซื้อโทรทัศน ขนาด 40 นิ้ว ยี่หอ ซัมซุง 

รุน UA 40 ES 6220 R-SMART 

พรอมอุปกรณติดตั้ง

 - ตกลงราคา บ.เพาเวอรบาย (สาขาโรบินสัน)        26,521.00 บ.เพาเวอรบาย (สาขาโรบินสัน)        26,521.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9 

2.สาขายอยเทสโก โลตัส พระราม 4 

3.สาขายอยบิ๊กซี สมุทรปราการ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,186.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,186.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

19
จัดซื้อตูลิ้นชักและเกาอี้หองประชุม ชั้น 

10-11 อาคาร 1 ธนาคาร สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด

(มหาชน)
     157,200.12

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด

(มหาชน)
     157,200.12 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20

จางเหมาปรับปรุง-ซอมแซม ชั้น 11 

อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      195,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      195,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

21

จางเหมาซอมแซมผนังกระจกอาคาร 

และฝาบริเวณ ชั้น 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาสระบุรี

 - ตกลงราคา นายเอกชัย จันทรกวีกูล        32,500.00 นายเอกชัย จันทรกวีกูล        32,500.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

22
จางเหมาเปลี่ยนอะไหลลิฟต หมายเลข 2

 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย)จํากัด
     250,765.20

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย)จํากัด
     250,765.20

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23

จางขนยายเครื่อง ATM ไป-กลับ ในงาน

มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 13 

MONEY EXPO 2013

 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิ้ง          9,500.00 หจก.โกมล เทรดดิ้ง          9,500.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

24
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขายอย

เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       13,331.13

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       13,331.13

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

25
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาประจวบคีรีขันธ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         5,307.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         5,307.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

26 จางทําตรายาง สาขายอยเสนา เฟสท  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        18,620.00 รานเรืองศิลปตรายาง        18,620.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

27
จัดซื้อบอรดติดประกาศ F-25B POSTER

 FRAME
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          6,259.50 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          6,259.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จางดําเนินการติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อ

เชื่อมตอเครื่องสัญญาณอินเตอรเน็ต
 - ตกลงราคา

บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 

แมเนจเมนท จํากัด
       37,985.00

บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น 

แมเนจเมนท จํากัด
       37,985.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

29
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขายะลา
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค  

(ประเทศไทย) จํากัด
     180,000.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค  

(ประเทศไทย) จํากัด
     180,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

30 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 2,070.00 รานเรืองศิลปตรายาง 2,070.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

31
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        25,594.40 บ.ฟูลพอยท จํากัด        25,594.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

32
จางขนยายเครื่อง ATM ณ หางเทสโก 

สาขาแจงวัฒนะ
 - ตกลงราคา

หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
         4,815.00

หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
         4,815.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

33

จางผลิตปายเเบนเนอรประชาสัมพันธ

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 13

 MONEY EXPO 2013

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด        26,750.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด        26,750.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

34 จางตัดชุดเครื่องเเบบปกติขาว  - ตกลงราคา บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด        59,580.92 บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด        59,580.92
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

35

จางเหมาซอมเปลี่ยนสลิงชดเชยน้ําหนัก 

(Compen Rope) ลิฟต หมายเลข 

2,5,6,9 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย)จํากัด
  1,507,095.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

(ประเทศไทย)จํากัด
  1,507,095.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

36
จัดจางทําการปรับปรุงแผงตกแตงหนา

เครื่อง ATM ของธนาคารฯ สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
     146,600.00

บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
     146,600.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

37
จางกอสรางบูธในงานมหกรรมบานและ

คอนโด ครั้งที่ 28
 - ตกลงราคา

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
     200,000.00

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
     200,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

38
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย(รหัส 11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

39
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดินเปนประกัน (ท.ด.15)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

40
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ใหกับสาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา พัทยา
 - ตกลงราคา บ.ลัคกี้เวิลด กรุป จํากัด        30,120.00 บ.ลัคกี้เวิลด กรุป จํากัด        30,120.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่หอ HONDA CLICK 125i ใหกับสาขา

ยอยเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

 - ตกลงราคา บ.มิตรยนตพัทยา จํากัด        49,000.00 บ.มิตรยนตพัทยา จํากัด        49,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จางบริษัทประเมินราคาหลักประกันของ

ลูกหนี้ เพื่อจัดตั้งสํารองหนี้
 - ตกลงราคา

บ.ไซนีส ไทย แอพไพรซอล 

จํากัด
         3,100.00

บ.ไซนีส ไทย แอพไพรซอล 

จํากัด
         3,100.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จางปรับปรุงซอมแซมพื้นที่บริเวณ

ธนาคาร สาขาพระราม 2
 - ตกลงราคา นายเอกชัย จันทรกวีกูล        90,000.00 นายเอกชัย จันทรกวีกูล        90,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

44
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ ROTO 

รุน S600SC
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        40,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        40,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

45
จัดซื้อกระดาษชําระ TISSUE NICE 

JUMBOROLL 2 PLY(มีรอยปรุ)
 -

พิเศษ 

(สอบราคาประกอบ)
บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

46

จัดจางทําจมูกพื้นตางระดับบริเวณ

ทางเขา-ออกหนาธนาคารฯ สาขายอย

เพียวเพลส รามคําแหง 110

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        27,820.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        27,820.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

47
จัดจางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ใหกับสาขาสี่เเยกบานเเขก
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      190,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      190,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

48

จัดจางงานปรับปรุงซอมแซมทรัพยสิน

ธนาคารฯ สําหรับใชเปนบานพักพนักงาน

 สาขากําแพงเพชร

 - ตกลงราคา นายทรงพล ธนโชวงษ      240,000.00 นายทรงพล ธนโชวงษ      240,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชาํนาญ

49

จางเหมาทําตูควบคุมระบบไฟฟาสํารอง

ฉุกเฉิน หองไฟฟา อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1,280,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1,280,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

50
จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ

โทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      422,000.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      422,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

51
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       31,030.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       31,030.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

52
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาอุบลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,228.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,228.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

53

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธการประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2556

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        32,100.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        32,100.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

54
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่หอ Double A (ฝายพิธีการสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       35,524.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       35,524.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

55

จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

ของสํานักงานใหญ ชั้น 1 อาคาร 2 และ

สาขายอยเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา

 - ตกลงราคา
หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
       33,170.00

หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
       33,170.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

56

จางพิมพโปสเตอรและแผนพับ 

ประชาสัมพันธโครงการ GHB Home & 

Family Plus

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      128,935.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      128,935.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57
จัดซื้อไฟฉุกเฉินเพื่อติดตั้งใชงานประจํา

สาขารอยเอ็ด
 - ตกลงราคา บ.มิชชั่น เคมิคอล จํากัด        36,800.00 บ.มิชชั่น เคมิคอล จํากัด        36,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ Sony

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

59
จางทําตรายาง สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา

 พระราม 9
 - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        14,245.00 รานเรืองศิลปตรายาง        14,245.00

เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

60
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เซ็นทรัล พลาซา พระราม9
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

61
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 9
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        16,050.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

62 จัดซื้อผาหมึก EPSON รุน LQ-590  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด        13,910.00 บ.โฟนิกซ จํากัด        13,910.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

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

64 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       23,540.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

65
จางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง 

และกลองใส ใสใบฝากถอน
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        32,635.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        32,635.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จางผลิตปายเเบนเนอร งานประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่2/2556
 - ตกลงราคา บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด        18,297.00 บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด        18,297.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

67
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SHARP รุน SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          4,700.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          4,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดซื้อผงหมึก Brother TN-3185 

และผงหมึก Brother TN-3290
 - ตกลงราคา

บ.แกรนด มารีน ซัพพลาย 

จํากัด
       32,097.90

บ.แกรนด มารีน ซัพพลาย 

จํากัด
       32,097.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

69 จัดซื้อDrum Unit ยี่หอ Brother  - ตกลงราคา
บ.แกรนด มารีน ซัพพลาย 

จํากัด
       19,516.80

บ.แกรนด มารีน ซัพพลาย 

จํากัด
       19,516.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70
จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน ชนิด 20 ฉบับ

 ของสาขาในสังกัดฝาย สป.
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       49,434.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       49,434.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

71
จางซอมแซมอาคารสํานักงานธนาคารฯ 

สาขาเซ็นตหลุยส 3
 - ตกลงราคา นายเอกชัย จันทรกวีกูล      180,000.00 นายเอกชัย จันทรกวีกูล      180,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

72

จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ฝายบริหารโครงการสารสนเทศและ

สนับสนุนระบบงานหลัก ชั้น 20 อาคาร 2

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        16,500.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        16,500.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

73
จางซอมเครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขาสยามสแควร
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        35,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        35,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

74 จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        71,369.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        71,369.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

75
จางพิมพแบบฟอรม 1.ใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกู 2.ใบคําขอสินเชื่อแฟลต
 - พิเศษ บ.ฟูลพอยท จํากัด      393,225.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      393,225.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

76
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด        80,250.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด        80,250.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

77
จางบํารุงรักษาระบบน้ําของ Cooling 

Tower อาคาร1 และอาคาร2
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
     165,000.00

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
     165,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ
 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        78,000.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        78,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

79
จัดซื้อไฟฉุกเฉินพรอมติดตั้งที่ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ ชั้น 1 อาคาร 2
 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        79,774.92 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        79,774.92 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80

จัดซื้อระบบ Access control พรอม

ติดตั้งที่ธนาคารฯ สํานักงานใหญ ชั้น 1 

อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        38,520.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        38,520.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81
จัดซื้ออุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมพรอม

ติดตั้งที่ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      164,999.35 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      164,999.35 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 10,210.00 รานเรืองศิลปตรายาง 10,210.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

83
จางเหมาออกบูธงานมหกรรมบาน ธอส.

 56 จ.นครราชสีมา
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
     269,302.95

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
     269,302.95

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม รุน HEAVY 

DUTY IES-90240 N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        74,936.81 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        74,936.81

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

85

จางทําสปอตวิทยุบริการ โครงการบาน 

ธอส-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ 

ครั้งที่ 9

 - ตกลงราคา น.ส.สุดารัตน พงษสิงโต          8,500.00 น.ส.สุดารัตน พงษสิงโต          8,500.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

86
จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

ของสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9
 - ตกลงราคา

หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
       13,375.00

หจก.พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
       13,375.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87

จัดจางทําการเปลี่ยนตูโหลดเซ็นเตอร

และเปลี่ยนแหลงจายไฟใหกับระบบ 

PABX อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      115,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      115,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

88 จางทําปายบอรดประชาสัมพันธ  - ตกลงราคา หจก.ทิพ.คอมเมอรเชียล      114,490.00 หจก.ทิพ.คอมเมอรเชียล      114,490.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

89 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพิษณุโลก  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        87,740.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        87,740.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

90
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขาแพร,

สาขาพิษณุโลก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       10,881.90

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       10,881.90

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

91

จางเหมาบํารุงรักษาตูกดน้ําดื่ม 

(น้ํารอน-น้ําเย็น) ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      166,406.40 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      166,406.40
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

92 จัดซื้อเม็กกาโฟน SHOW ER-66S  - ตกลงราคา
บ.นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส

 จํากัด
         4,860.00

บ.นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส

 จํากัด
         4,860.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93
จัดซื้อโทรทัศนสี ขนาด 40 นิ้ว 

ยี่หอ Samsung LED
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        14,980.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        14,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม  - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

96

จัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณงาน

ฉลองพระชันษา 100 ป สมเด็จพระ

ญาณสังวรฯ

 - ตกลงราคา รานสมใจ          5,880.00 รานสมใจ          5,880.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

97 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ยี่หอ TAIYO  - ตกลงราคา บ.โฮมเฟอรนิเจอรคลาส จํากัด        97,500.00 บ.โฮมเฟอรนิเจอรคลาส จํากัด        97,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98
จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว 

และถุงขยะสีดํา ขนาด 18x20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        45,903.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        45,903.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

99
จัดซื้อทีวีสี LED ขนาด 40 นิ้ว 

ยี่หอ Samsung
 - ตกลงราคา

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม

 จํากัด
       16,480.00

บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม

 จํากัด
       16,480.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาสุขาภิบาล1
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         6,473.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         6,473.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

101

จัดซื้อระบบผานเขา-ออกประตูอัตโนมัติ 

(AccessControl) พรอมติดตั้งใชงานที่

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ อาคาร 2 

ชั้น 6

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        55,640.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        55,640.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102

จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 13

 Money Expo Bangkok 2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
     300,000.00

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร จํากัด
     300,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

103 จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 1,000 บาท  - ตกลงราคา บ.โพลีพลาสติก จํากัด        39,376.00 บ.โพลีพลาสติก จํากัด        39,376.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

ใหญ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        85,600.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

105
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู(ตัดแผน)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

106
จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        81,320.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        81,320.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

107 จางพิมพแผนรองนําเสนองาน  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        42,800.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        42,800.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

108
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 

สาขาสุพรรณบุรี
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          8,025.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          8,025.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

109
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,383.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,383.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียวมือจับ

พับได ยี่หอ JUMBO รุน HL-110J
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          1,819.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          1,819.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SHARP รุน SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        14,100.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        14,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



15

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

112

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในนิตยสารฉบับพิเศษ รูลึกประกันภัย 

2013

 - ตกลงราคา บ.เออารไอพี จํากัด (มหาชน)        53,500.00 บ.เออารไอพี จํากัด (มหาชน)        53,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

113
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda 

รุน Click 125i
 - ตกลงราคา

บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส 

จํากัด
       50,500.00

บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส 

จํากัด
       50,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114
จางพิมพกระดาษหอของขวัญ และ

สติ๊กเกอรติดกลองของขวัญ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      197,843.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      197,843.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

115 จางทํากรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ  - ตกลงราคา รานพรศิริ กรอบรูป จํากัด        94,800.00 รานพรศิริ กรอบรูป จํากัด        94,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

116
จัดซื้อเครื่องอํานวยความสะดวกใหกับ

กรมบังคับคดี
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        31,016.69 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        31,016.69 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


