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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1

จางเหมาติดตั้งหลังคากันสาดดานขาง

และดานหลังอาคาร ธนาคารฯ 

สาขาพุทธมณฑล

 - ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      130,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      130,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2 จางพิมพแบบฟอรมใบแจงเงินเดือน  - ตกลงราคา
บ.พี.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
       55,640.00 

บ.พี.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
       55,640.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

3 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

4
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยถลาง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       11,791.40 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       11,791.40 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

5
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N
 - ตกลงราคา

I-Time SUPPLY & 

SERVICE 
       81,320.00 

I-Time SUPPLY & 

SERVICE 
       81,320.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6

จัดเชาระบบสัญญาณเตือนภัยและ

ระบบโทรทัศนวงจรปดประจําสาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

 - สอบราคา บ.เปโตร ไอที จํากัด      249,840.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด      249,840.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

7
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการวิทยุเก็บขาวมาเลา
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เบรนทรี จํากัด      300,000.00 บ.เบรนทรี จํากัด      300,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

8

จางทําปายใสโปสเตอรสําหรับติดตั้ง

ที่หองอาหารธนาคารฯ ชั้น 11 

อาคารจอดรถ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        19,000.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        19,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

9
จัดซื้อชุดโตะ PANITRY พรอมเกาอี้ 

ใหกับสาขาบางบัวทอง
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          7,276.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          7,276.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10

จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล 

(เพิ่มเติม)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        38,600.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        38,600.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11

จัดซื้อเกาอี้สําหรับพนักงานและลูกคา 

ใหกับสาขาตางๆ ในสังกัดฝายกิจการ

สาขากทม.และปริมณฑล

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      143,380.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      143,380.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

12 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว  - ตกลงราคา
บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จํากัด
       33,330.50 

บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จํากัด
       33,330.50 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

13
จางดําเนินการปรับปรุงซอมแซม

บานพักพนักงานผูจัดการสาขาระยอง
 - ตกลงราคา นายสุเทพ แมนพวง        41,000.00 นายสุเทพ แมนพวง        41,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

14
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล
 - ตกลงราคา

บ.คอลลี่ย อินเตอรเเนชชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด
     172,270.00 

บ.คอลลี่ย อินเตอรเเนชชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด
     172,270.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

15

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับสาขา

ตางๆในสังกัดฝายกิจการสาขากทม.

และปริมณฑล

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        77,630.64 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        77,630.64 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่หอ FUJI รุน HS30EXR
 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด        13,990.00 บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด        13,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

17
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่หอ Canon Power Short รุน SX500
 - ตกลงราคา บ.ชัยเจริญคอรปอเรชั่น จํากัด        10,900.00 บ.ชัยเจริญคอรปอเรชั่น จํากัด        10,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18

สั่งซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ใหกับสาขา

ตางๆในสังกัดฝายกิจการสาขากทม.

และปริมณฑล

 -
พิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด      413,620.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด      413,620.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,330.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,330.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

20

เชาพื้นที่ติตดั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ สาขายอยเพียวเพลส 

รามคําแหง 110

 - ตกลงราคา
บ.เพียวสัมมากร ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
       54,402.05 

บ.เพียวสัมมากร ดีเวลลอป

เมนท จํากัด
       54,402.05 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21
จัดจางยายและติดตั้งประตูหองเก็บแฟม

เอกสาร ธนาคารฯ สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา รานคณาธิป การไฟฟา        22,000.00 รานคณาธิป การไฟฟา        22,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

22

จางเหมาติดตั้งมานปรับแสงแนวตั้ง 

สําหรับติดตั้งฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54        68,000.00 หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54        68,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

23
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ JIMI 

รุน ZT-230T
 - ตกลงราคา

ไอไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
         8,453.00 

ไอไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
         8,453.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

25 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

26 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        42,918.24 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        42,918.24 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ใหกับสาขา

พิษณุโลก สําหรับ OSS พิจิตร
 - ตกลงราคา รานเซียเซอรวิสกรุป        50,900.00 รานเซียเซอรวิสกรุป        50,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูคงที่พิเศษสําหรับ

ไตรมาส 2 ป 2556

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

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

ทางดานสิ่งพิมพ

30

จางตรวจสอบอาคาร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ 

(อาคาร1 และอาคาร2)

 - ตกลงราคา
บ.แอซเซ็ท เพอฟอรแมนซ

 โซลูชั่น จํากัด
     171,200.00 

บ.แอซเซ็ท เพอฟอรแมนซ

 โซลูชั่น จํากัด
     171,200.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

31

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP200L2(สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา

 เฟสติวัล พัทยา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (สาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา เฟสติวัล พัทยา)

32

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา เฟสติวัล 

พัทยา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (สาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา เฟสติวัล พัทยา)

33 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,010.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,010.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

34 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       79,848.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

35
จางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง 

และกลองใส ใสใบฝาก-ถอน
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        19,581.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        19,581.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

37
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

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

38
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

และหนู ของสาขาสุขสวัสดิ์
 - ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม คอนส 

แอนด เซิรฟ จํากัด
       11,770.00 

บ.อัลกาลาม คอนส 

แอนด เซิรฟ จํากัด
       11,770.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร 

และ Upgrade Software
 - ตกลงราคา บ.ครีเอตุส คอรปอเรชั่น จํากัด        18,725.00 บ.ครีเอตุส คอรปอเรชั่น จํากัด        18,725.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

40
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพื่อติดตั้งใช

งานที่สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา บ.สหพานิช จํากัด        35,400.00 บ.สหพานิช จํากัด        35,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จัดซื้อโตะประชุมและเกาอี้ ใหกับสวน

บริการสํานักงาน ฝายบริหารสํานักงาน
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      122,500.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      122,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จางพิมพซองพลาสติกใสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส (ATM)
 - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด        39,483.00 บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด        39,483.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จางพิมพบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส 

(ATM)
 - ตกลงราคา

บ.ดาตาโปรดักส ทอปปง

 ฟอรม จํากัด
       74,579.00 

บ.ดาตาโปรดักส ทอปปง

 ฟอรม จํากัด
       74,579.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

44
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขายอย

เสนา เฟสท
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         8,239.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         8,239.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

45 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ  - ตกลงราคา
หจก.พญาแล ออรกาไนเซอร 

กรุป
       31,500.00 

หจก.พญาแล ออรกาไนเซอร 

กรุป
       31,500.00 

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

46
จัดซื้อโตะทํางานของฝายพัฒนาการ

ตลาดเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      123,000.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      123,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

47
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่หอ HONDA
 - ตกลงราคา บ.ป.ออโตเซลส จํากัด        54,700.00 บ.ป.ออโตเซลส จํากัด        54,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองหองชุดเปนประกัน
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        53,500.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        53,500.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

49
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

CANON รุน SX 500
 - ตกลงราคา ราน C.R.EXPRESS        14,900.00 ราน C.R.EXPRESS        14,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร F14 80 แกรม  - ตกลงราคา
บ.พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
       11,556.00 

บ.พี กรุป ไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
       11,556.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

51
จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบ 2 

ภาษา ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        19,500.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        19,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

52
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,490.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          7,490.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53
จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ยี่หอมิตซูบิชิ 

รุน MR-F33E
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        12,000.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        12,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จัดซื้อเครื่องโทรศัพทสํานักงาน 

ยี่หอ PANASONIC รุน KX-T2371MXW
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        44,962.47 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        44,962.47 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

55
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240 D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        27,560.00 บ.นามทอง จํากัด        27,560.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57
จางซอมปมสําหรับบอบําบัดน้ําเสีย 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
     183,612.00 

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
     183,612.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

58
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับ

สาขายอยเสนาเฟสท
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59

จางติดตั้งปายโฆษณาและจัดจางทํา

ปายโฆษณา สาขายอยเพียวเพลส 

รามคําแหง 110

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        26,000.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด        26,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

61
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงเงินคาเชา

ทรัพยสินธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด          6,955.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด          6,955.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

62
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ สาขาพระนครศรีอยุธยา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         1,813.65 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         1,813.65 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

63
จัดซื้อชุดโตะประชุม CONFERENCD 

8-10 ที่นั่ง ยี่หอ โมโน
 - ตกลงราคา หจก.ทีเค บิ๊กบาย        21,510.00 หจก.ทีเค บิ๊กบาย        21,510.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาด 38 ตรม.

 ยี่หอ SHARP รุน KC-A50TA
 - ตกลงราคา บ.ไทยพานิชมารเก็ตติ้ง จํากัด        79,600.00 บ.ไทยพานิชมารเก็ตติ้ง จํากัด        79,600.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ PROJECTOR 

ยี่หอ MITSUBISHI EX 220 พรอมจอ

แบบขาตั้ง 70X70 นิ้ว

 - ตกลงราคา
หจก.ศรีเพชรการไฟฟา 

เซลลแอนดเซอรวิส
       25,590.00 

หจก.ศรีเพชรการไฟฟา 

เซลลแอนดเซอรวิส
       25,590.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

66
จัดซื้ออุปกรณ DRUM เพื่อใชกับ

เครื่องโทรสาร BROTHER MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          1,926.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          1,926.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับ

สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา พัทยา
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     126,795.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     126,795.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับ

สาขายอยเทสโกโลตัส พระราม 4
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

69
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับ

สาขายอยบิ๊กซี สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     115,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติใหกับ

สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา พระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     118,235.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     118,235.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

71
จัดซื้อกระดาษคารบอน FOR นาฬิกา

ยาม AMANO PR-600
 - ตกลงราคา

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       10,999.60 

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       10,999.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

72

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2556 

ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

73

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2556 

ในหนังสือพิมพมติชน

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

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

74
จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2556
 - ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

75
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     177,620.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     177,620.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

76 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       69,550.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       69,550.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77
จางทําสื่อประชาสัมพันธในการเปด

สาขายอยเสนา เฟสท
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          4,885.62 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78
จางพิมพแผนปลิวประชาสัมพันธในการ

เปดสาขายอยเสนา เฟสท
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        15,836.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        15,836.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

79
จางบริษัทภายนอกจัดสงขอมูลขาวสาร

ของธนาคาร ผานทาง E-Mail ใหแกลูกคา
 - ตกลงราคา บ.เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด      199,983.00 บ.เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด      199,983.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

80

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP200L2

(สํานักกรรมการผูจัดการ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 3,638 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 3,638 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (สํานัก

กรรมการผูจัดการ

81 สั่งเชารถยนตเกง  -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด   1,830,470.40 บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด   1,830,470.40 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

82 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,940.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

83

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง 

ของสาขาหนองแขม

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          8,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          8,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ของสาขารังสิต
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

85
จัดซื้อธงชาติและสัญลักษณ เพื่อใชงาน

ประจําสํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา รานสมใจ        25,600.00 รานสมใจ        25,600.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

86
จางพิมพบัตรอนุญาติผานเขา-ออก 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เบสบุคเคส จํากัด        36,861.50 บ.เบสบุคเคส จํากัด        36,861.50 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

87
จางพิมพสมุดทะเบียนคุมแคชเชียรเช็ค

ที่ออก
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.        34,240.00 องคการคาของ สกสค.        34,240.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

88

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยเสนา เฟสท 

ผลัดกลางวัน

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
     481,320.00 

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
     481,320.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

89 จัดซื้อเสื้อเกาะปองกันกระสุน  -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ช.ไพศาล จํากัด      680,000.00 บ.ช.ไพศาล จํากัด      680,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

90
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยสตูล สาขายะลา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       27,713.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       27,713.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

91

จางเหมาซอมแซมเฟอรนิเจอร ชั้น 11 

อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        75,060.50 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        75,060.50 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

92 จางพิมพนามบัตร กรรมการผูจัดการ  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,300.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,300.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

93
จัดซื้อชุดโตะทํางานของฝายพัฒนาการ

ตลาดเงินฝาก(เพิ่มเติม)
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        14,589.45 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        14,589.45 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ สําหรับไตร

มาส 2 ป 2556

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

95 จัดซื้อปายอะคริลิคใส(แนวตั้ง)ขนาด A5  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.        10,980.00 องคการคาของ สกสค.        10,980.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

96

จางพิมพสื่อประชาสัมพัน โครงการ

สินเชื่อสําหรับลูกคารายยอยชั้นดีกูเพิ่ม

เพื่อซื้อ อุปกรณ สําหรับไตรมาส 2 ป 

2556

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        74,418.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

97

จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศหอง

ประชุมธนาคาร สํานักงานใหญ อาคาร 2

 ชั้น 10

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        62,060.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        62,060.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

98
จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศธนาคารฯ

 สาขารังสิต
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        39,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        39,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

99
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่หอ CANON รุน PWS-G1X
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        45,154.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        45,154.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     113,955.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     113,955.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

101
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(ฝายจัดหาและการพัสดุ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (ฝายจัดหา

และการพัสดุ)

102

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(ฝายจัดหาและการพสัดุ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (ฝายจัดหา

และการพัสดุ)

103
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ขนาด 40 ชอง 

ยี่หอ ELEGANT
 - ตกลงราคา รานหวยเล็กเฟอรนิเจอร        24,588.60 รานหวยเล็กเฟอรนิเจอร        24,588.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

104
จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ สาขาอุดรธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,627.30 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,627.30 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

105
เชาพื้นที่ติดตั้งปาย (Pylon) ของอาคาร

ชินวัตรทาวเวอร3
 - ตกลงราคา

บ.เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

 จํากัด
       14,980.00 

บ.เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

 จํากัด
       14,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

106 จางจัดพิธีเปดสาขายอยเสนา เฟสท  - ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด      199,956.25 บ.ซาดา-วี จํากัด      199,956.25 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

107

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP

(ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (ฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 1)

108

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 1)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (ฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 1)

109 เชารถยนตเกง  -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด      305,708.40 บ.อาคเนยแคปปตอล จํากัด      305,708.40 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

110 จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        28,012.60 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        28,012.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จางบริการจัดหาพื้นที่ในงานมหกรรม

บานและคอนโด ครั้งที่ 28
 - ตกลงราคา สมาคมธุรกิจบานจัดสรร        85,600.00 สมาคมธุรกิจบานจัดสรร        85,600.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

112
จางทําชั้นวางแฟมเอกสาร 

ของสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา รานสมบูรณงานเหล็ก      100,500.00 รานสมบูรณงานเหล็ก      100,500.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ



15

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

113
ขอใชบริการหมายเลขเติมเงิน 1-2-Call 

และบริการเติมเงินเเบบ Auto top up
 - พิเศษ

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) หรือ AIS
  1,064,000.00 

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) หรือ AIS
  1,064,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114
จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

เพื่อนําไปติดตั้งสาขายอยเสนา เฟสท
 - ตกลงราคา

หจก.พรอมเซอรวิส

แอนดซัพพลาย
       13,375.00 

หจก.พรอมเซอรวิส

แอนดซัพพลาย
       13,375.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

115

จางบริการดูแลบํารุงรักษาสวนและ

ทรัพยสินสวนกลางของบานพักโครงการ

กระทิง คันทรี รีสอรท จังหวัดจันทบุรี

 - ตกลงราคา บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด        41,736.42 บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด        41,736.42 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

116

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน สําหรับ

 สวนบริหารการเรียนรู ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.เวิลด ซิสเต็มส จํากัด        52,943.60 บ.เวิลด ซิสเต็มส จํากัด        52,943.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117
จางเปลี่ยนคอมเพรสเซอร

เครื่องปรับอากาศ สาขาสุราษฏรธานี
 - ตกลงราคา รานเสริมอิเลคทริค        36,000.15 รานเสริมอิเลคทริค        36,000.15 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

118
จางผลิตบัตรชําระหนี้เงินกูติดบารโคด 

(GHB pay card)
 -

พิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง

 จํากัด
     309,230.00 

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง

 จํากัด
     309,230.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

119 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,915.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,915.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง


