
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1

จัดซื้อหลอดไฟ PL-C 830/2P  เพื่อใชที่

บริเวณโถงหนาหองประชุมชั้น 3 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
9,095.00        

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
9,095.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2
จางจัดพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพย 

งานมหกรรมบาน ธอส. 56 จ.สระบุรี
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 56,175.00      บ.บพิธการพิมพ จํากัด 56,175.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

3
จางจัดพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพย 

งานมหกรรมบาน ธอส. 56 จ.นครสวรรค
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 45,475.00      บ.บพิธการพิมพ จํากัด 45,475.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

4
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ HITACHI 

รุน EP-A6000
 - ตกลงราคา HOME PRO (THE POWER ) 33,780.00      HOME PRO (THE POWER ) 33,780.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

5
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ SHRAP 

รุน KC-A50TA-W
 - ตกลงราคา หจก.ใตฟาซิตี้ 20,900.00      หจก.ใตฟาซิตี้ 20,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL ใหกับสาขาสําโรง,

สาขาบุญศิริ,สาขาบางเขนและ

สาขาพระราม 2

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 184,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 184,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จัดซื้อกระดาษ HQP Semigloss 

1901730
 - ตกลงราคา บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 184,000.00    บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 184,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 428,000.00    บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 428,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

9
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

10
จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงาน ธนาคารฯ สาขาดอนเมือง
 - ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 80,000.00      บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 80,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11
จางซอม Conderser Pump อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 38,520.00      บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 38,520.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12

จางจัดทําเคานเตอรรับลูกคา 

สวนนิติกรรม และเคานเตอรรับลูกคา 

สร.9 บริเวณฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น 1 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 190,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 190,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

13
เชารถยนตเกง เพื่อใชปฏิบัติงานประจํา

งานบริหารหนี้(ประจําสาขาถนนจอมพล)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 358,200.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 358,200.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

14
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ ชารป รุน 

KC-A60TA-W  ใหกับสาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา บ.หางโอวเปงฮง (2009) จํากัด 71,700.00      บ.หางโอวเปงฮง (2009) จํากัด 71,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

15

จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ TAIYO รุน TS 

675 K1C 110 kg. ใหกับสาขาถนน

จอมพล

 - ตกลงราคา บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป จํากัด 11,700.00      บ.ราชสีมาเอกลักษณกรุป จํากัด 11,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

16
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ ส.ท.ร. FM 106 MHz.
 - ตกลงราคา บ.วิช 106 จํากัด 53,500.00      บ.วิช 106 จํากัด 53,500.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

17
จางพิมพคูมือรายการทรัพย 

งานมหกรรม 60 ป ธอส. มีบาน มีสุข
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 100,000.00    บ.บพิธการพิมพ จํากัด 100,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟา

ของสังกัดฝายสภ.1 และ สภ.2
 - กรณีพิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาค 755,000.00    การไฟฟาสวนภูมิภาค 755,000.00    เปนการสนับสนุนสวนราชการ

19
จางเหมาบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟา

ของสังกัดฝาย สป.
 - กรณีพิเศษ การไฟฟานครหลวง 300,000.00    การไฟฟานครหลวง 300,000.00    เปนการสนับสนุนสวนราชการ

20

จัดซื้ออุปกรณไฟฟาสําหรับปรับปรุง

ชั้น 15 โซน 1 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่น จํากัด 17,468.82      บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่น จํากัด 17,468.82      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21
จางเหมาเปลี่ยนอะไหลลิฟต ตัวที่ 4 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
51,360.00      

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
51,360.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

22
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

งานมหกรรม ธอส. 60 ป มีบานมีสุข
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 294,250.00    บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 294,250.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

23

จางติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมชุด

ประกอบหมอแปลงชนิดแขวน ธนาคารฯ

 สาขายอยตาก

 - กรณีพิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.ตาก 393,714.33    การไฟฟาสวนภูมิภาค จ.ตาก 393,714.33    เปนการสนับสนุนสวนราชการ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

24
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการคุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา
 - ตกลงราคา คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ 150,000.00    คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ 150,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

25
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ ดอกเบี้ยเรดิโอ
 - ตกลงราคา บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 144,450.00    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 144,450.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

26
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

27
จัดซื้อกระดาษชําระ ยี่หอ TISSUE 

JUMBOROLL 2 PLY (มีปรุ)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 597,060.00    บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 597,060.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุเก็บเล็กผสมนอย
 - ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญน้ําชา 90,000.00      หางหุนสวนสามัญน้ําชา 90,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

29
จัดจางปรับปรุงระบบประปาและงาน

ซอมแซมอื่นๆ สาขาเทพารักษ
 - ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 121,659.00    บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 121,659.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

30
จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว และ

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

31
จัดซื้ออุปกรณระบบปรับอากาศ Chiller 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

16,050.00      

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

16,050.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการวิทยุ บานดีมีสุข
 - ตกลงราคา บ.ฐานดี พริ้นติ้ง จํากัด 120,000.00    บ.ฐานดี พริ้นติ้ง จํากัด 120,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

33
จางพิมพซองน้ําตาล สําหรับกรรมการ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

34
จางพิมพปายประชาสัมพันธ เรื่อง 

การรับจางเปดบัญชีฯ
 - ตกลงราคา

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
16,820.40      

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
16,820.40      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

35 จางพิมพแบบฟอรมใบคืนเช็ค  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 14,445.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 14,445.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

36
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

37

จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาวสําหรับ

พนักงานตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ

กลุมงานการเงินและบัญชี

 - ตกลงราคา บ.ทรงสมัย โชคชัย 4 จํากัด 3,263.50        บ.ทรงสมัย โชคชัย 4 จํากัด 3,263.50        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38
เชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM ที่เทศบาล

เมืองปูเจาสมิงพราย
 - กรณีพิเศษ

คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ 

(นายกเทศมนตรีเมืองปูเจา

สมิงพราย)

162,250.00    

คุณสรรเกียรติ กุลเจริญ 

(นายกเทศมนตรีเมืองปูเจา

สมิงพราย)

162,250.00    เปนการสนับสนุนสวนราชการ

39
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป ธนาคาร
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ศศิวารัย กรุป จํากัด 500,000.00    บ.ศศิวารัย กรุป จํากัด 500,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

40
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร งาน

มหกรรมบาน ธอส.60ป มีบานมีสุข
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.3เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด 416,666.00    บ.3เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด 416,666.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

41 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD  - ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 24,182.00      บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 24,182.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

42
จางซอมแซมอาคาร เพื่อปองกันน้ํารั่ว

เขาสูตัวอาคาร ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
75,000.00      

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
75,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จัดซื้อตู FULL CABINET ใหกับฝาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ
 - ตกลงราคา บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม จํากัด 28,890.00      บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม จํากัด 28,890.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

44 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 17,100.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 17,100.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

45
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร ROOM
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

46
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสารมายาแชนแนล
 - ตกลงราคา บ.มายาแชนแนล 2002 จํากัด 25,680.00      บ.มายาแชนแนล 2002 จํากัด 25,680.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

47
จางขนยายเครื่อง ATM ในงานมหกรรม 

ธอส.60 ป มีบาน มีสุข
 - ตกลงราคา

บ.คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด
18,500.00      

บ.คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด
18,500.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

48
เชารถยนตเกง เพื่อใชปฏิบัติงานประจํา

สาขาสุรินทรและสาขาบอวิน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 716,400.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 716,400.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

49

จางเหมาเปลี่ยนสลิงชดเชยน้ําหนัก 

(Compen Rope) ลิฟต หมายเลข 1,3,4

 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,098,890.00 

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,098,890.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

50

จางติดตั้งและรื้อถอนแบนเนอร เพื่อ

ประชาสัมพันธในงานมหกรรมการเงิน

อุดรธานี ครั้งที่ 1 Money Expo 

Udonthani 2013

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

51

จางเหมาทําหลังคาจอดรถสําหรับ

พนักงานและลูกคา ธนาคารฯ 

สาขานครศรีธรรมราช

 - ตกลงราคา นายศิวพร เหมือนพิมพ 200,000.00    นายศิวพร เหมือนพิมพ 200,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52

จางเหมาติดตั้งตาขายกันนกและงาน

ซอมแซมพื้นผนัง และเฟอรนิเจอร 

ธนาคารฯ สาขากําแพงเพชร

 - ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 198,000.00    บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 198,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

53

จางดูแลตนไมและสวนหยอม ธนาคารฯ

 ประจําสาขาลาดพราวและสาขา

สุขาภิบาล1

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80      บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อเพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4 และ

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู

พิเศษสําหรับลูกคารายยอย

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 139,378.20    บ.ฟูลพอยท จํากัด 139,378.20    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

55

จัดจางปรับปรุงหองน้ําบริเวณที่จอดรถ

ชั้น 1 และภายในหองผูจัดการบริเวณชั้น

 2 ที่ธนาคารฯ สาขาสมุทรสาคร

 - ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 90,000.00      บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 90,000.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56

จางทําบอรดเพื่อเผยแพรวิสัยทัศน,

พันธกิจและคานิยม ของธนาคารฯ 

สําหรับติดตั้งทางเขาโถงลิฟท ชั้น 1 

อาคาร 2 สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 34,240.00      บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 34,240.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

57
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขายอยนาน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

58 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 5,375.00        รานเรืองศิลปตรายาง 5,375.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

59 จางจัดทําผาหมกันหนาว  -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.ที เอ็น วาย ดี จํากัด 1,200,000.00 บ.ที เอ็น วาย ดี จํากัด 1,200,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 60 ป 

ธนาคารฯ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 267,500.00    บ.สปริงนิวส คอรปอเรชั่น จํากัด 267,500.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

61
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

ฝายตรวจสอบ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - พิเศษ 

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
374,410.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
374,410.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

62
จางเหมาออกบูธงานมหกรรมบาน ธอส.

 56 จ.ฉะเชิงเทรา
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 252,078.63    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 252,078.63    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63

จางทําซุมตกแตง REST AREA 

และเคานเตอรบริการเครื่องดื่ม 

ฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น 1  อาคาร 2 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 135,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 135,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

64
จัดซื้ออุปกรณหมึก BROTHER 

TN-3290 for MFC-8370DN
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,918.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,918.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65
จางติดตั้งประตูเหล็กมวน ธนาคารฯ 

สาขาศรีราชา
 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากัด 92,000.00      บ.ภคนิน จํากัด 92,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66

จัดซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่หอ BROTHER 

รุน MFC-7470D ใหกับสาขายอยแม

สอด จังหวัดตาก

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ยี่หอชารป

 รุน SB-29S ใหกับสาขายอยแมสอด 

จังหวัดตาก

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,400.01        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,400.01        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

68

จัดซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่หอ Brother 

รุน MFC-260Cเพื่อใชในกิจการธนาคาร

ฯ ณ หองรับรองกรรมการผูจัดการกลุม

งานสินเชื่อ

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 4,793.60        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 4,793.60        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

69 จัดซื้อสติกเกอรเลเบลตอเนื่อง  - ตกลงราคา หจก.เอส.วี.เอส คอมพิวเตอร 4,815.00        หจก.เอส.วี.เอส คอมพิวเตอร 4,815.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70

จางติดตั้ง ซอมแซม ตกแตง และวาง

ระบบไฟบูธ พรอมพิธีเปดภายในงาน

มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 1 

Money Expo Udonthani 2013

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร 

จํากัด

790,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร 

จํากัด

790,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

71
จัดซื้อกระเปาผาซาตินพิมพลาย Polka 

dot พรอมกลองบรรจุ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
810,000.00    

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
810,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

72

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบ 2 

ภาษา ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5 

ใหกับสาขายอยแมสอด จังหวัดตาก

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

73

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N ใหกับสาขายอยแมสอด 

จังหวัดตาก

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

74

จางจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

อุดรธานี ครั้งที่ 1 Money Expo 

Udonthani 2013

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 545,700.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 545,700.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

75 จัดซื้อสติกเกอรเลเบลตอเนื่อง  - ตกลงราคา หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 3,210.00        หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 3,210.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จางพิมพซองหนาตางเหลือง 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาลาดพราว  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,885.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,885.00        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

78
จางซอมแซมระบบปรับอากาศ ธนาคารฯ

 สาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

182,007.00    

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

182,007.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

79

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

ยี่หอCASIO รุน DR-240 TM และเครื่อง

คํานวณเลข 14 หลัก ขนาดเล็ก 

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 11,602.00      บ.นามทอง จํากัด 11,602.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80
จัดซื้อหมึกพิมพและวัสดุสิ้นเปลือง 

สําหรับการทําการตลาดเชิงรุก
 - ตกลงราคา บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 248,454.00    บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 248,454.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ BIG FAMILY
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ชางสองพี่นอง จํากัด 42,800.00      บ.ชางสองพี่นอง จํากัด 42,800.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

82 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ  - ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 138,083.50    บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 138,083.50    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

83 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,180.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 4,180.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

84
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(OSS สัตหีบ จ.ชลบุรี)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

OSS สัตหีบ จ.ชลบุรี

85

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(OSS สัตหีบ จ.ชลบุรี)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

OSS สัตหีบ จ.ชลบุรี

86

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น ยี่หอ LAUREL รุน 

PV-30 ใหกับสาขายอยแมสอด จ.ตาก

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

87

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 ใหกับสาขา

พะเยา

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 46,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 46,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

88
จางพิมพนามบัตร กรรมการผูจัดการ

ธนาคาร
 - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,150.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,150.00        

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

89

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน

ใหญ (ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2)

 - พิเศษ
บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
264,155.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
264,155.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

90

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778  ใหกับสาขา

ถนนจอมพล

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 184,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 184,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

91
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ ชารป 

รุน KC-A60TA
 - ตกลงราคา หจก.ขอนแกนไทยแลนด 20,990.00      หจก.ขอนแกนไทยแลนด 20,990.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

92

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน (พรอมขนสง) 

ใหกับธนาคารฯ สาขายอยแมสอด 

จังหวัดตาก

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 98,727.73      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 98,727.73      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู (ตัดแผน)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

94

จางพิมพ 1.รายงานผลการดําเนินการ

องคกร (OPR) 2.รายงานผลการ

ประเมินตนเอง (SAR)

 - ตกลงราคา วรรณลักษณ เทรดดิ้ง 100,000.00    วรรณลักษณ เทรดดิ้ง 100,000.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

95
จางพิมพแบบฟอรมแบบคําขอไถถอน

จํานอง
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 21,935.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 21,935.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

96
จางพิมพแบบฟอรมใบรายการอุปกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวก
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,289.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,289.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

97
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อทองถิ่นในจังหวัดลําพูน
 - ตกลงราคา นางจาตุพร ปวรางกูรย 11,000.00      นางจาตุพร ปวรางกูรย 11,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

98 จัดซื้อสายรัดพลาสติก 15 มม. สีเขียว  - ตกลงราคา
บ.ปเตอร พอล แอนด แมรี่ 

อินเตอรเทรด จํากัด
8,474.40        

บ.ปเตอร พอล แอนด แมรี่ 

อินเตอรเทรด จํากัด
8,474.40        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

99
จางเปลี่ยนโถปสสาวะหองน้ําชาย ชั้น 1 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 112,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 112,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

100 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA  และ AAA  - ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 32,100.00      หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 32,100.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

101
จัดจางทําปายไวนิล ธนาคารฯ

สาขายอยเกาะสมุย
 - ตกลงราคา หจก.น้ําวาดีไซน 44,940.00      หจก.น้ําวาดีไซน 44,940.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

102
จัดซื้อผาหมึก EPSON RIBBON 

รุน 2190i
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
20,062.50      

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
20,062.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103

จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกาพรอม

อุปกรณหองสวนจัดการความปลอดภัย 

ชั้น G อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 80,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 80,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

104 จัดซื้อแผน DVD-R  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 20,330.00      บ.โฟนิกซ จํากัด 20,330.00      คณุสมบัติตรงตามที่ตองการ

105

จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกาพรอม

อุปกรณหองรับจดหมาย ชั้น G อาคาร 1

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
42,000.00      

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
42,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

106
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขารอยเอ็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

107 จางพิมพซองหนาตางขาว สํานักงานใหญ  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

108
จางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบานธนาคาร 56 จ.ขอนแกน
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 64,200.00      บ.บพิธการพิมพ จํากัด 64,200.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

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

110 จัดซื้อกระเปาสีสม  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 199,990.00    บ.จิงเฉิง จํากัด 199,990.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จางปรับปรุงหองพัสดุ ธนาคารฯ

สํานักงานใหญ
 -

พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
หจก.พลเฟอรนิเจอร 258,600.00    หจก.พลเฟอรนิเจอร 258,600.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

112

จัดซื้อ DRUM เครื่อง FAX ยี่หอ Brother

 รุน MFC8460N  และผงหมึก 

ยี่หอ Brother รุน TN3185

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 9,309.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 9,309.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP

(สาขาถนนจอมพล จ.นครราชสีมา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  สาขาถนน

จอมพล จ.นครราชสีมา

114

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สาขาถนนจอมพล จ.นครราชสีมา)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  สาขาถนน

จอมพล จ.นครราชสีมา
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

115
จัดซื้อโปรเจคเตอร เพื่อใชงานที่

สํานักงานเขต 3 ขอนแกน
 - ตกลงราคา บ.เบสทเทค โอเอ จํากัด 22,500.00      บ.เบสทเทค โอเอ จํากัด 22,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

116

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ 

OASTAR รุน WINNER I-T เพื่อใชงานที่

สํานักงานเขต 3 สมุทรสาคร

 - ตกลงราคา บ.ออฟฟศเมท จํากัด(มหาชน) 19,990.00      บ.ออฟฟศเมท จํากัด(มหาชน) 19,990.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอรยี่หอ EPSON 

รุน TW-550 พรอมอุปกรณและจอรับ 

ภาพ เพื่อใชงานที่สํานักงานเขต 3 

สมุทรสาคร

 - ตกลงราคา บ.สมารทโมบายส จํากัด 35,000.00      บ.สมารทโมบายส จํากัด 35,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

118

จางดําเนินการซอมแผนอัคคีภัยใหกับ

สาขาในสังกัดฝายกิจการสาขากรุงเทพ

และปริมณฑล

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ลีดเดอร ไฟร เซฟตี้ จํากัด 210,000.00    บ.ลีดเดอร ไฟร เซฟตี้ จํากัด 210,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

119

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการคุยโขมงหกโมงเชา และรายการ

โปะแตก

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
นายอํานาจ อยูเจริญ 227,375.00    นายอํานาจ อยูเจริญ 227,375.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

120

จัดซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่ห BROTHER 

รุน MFC-7470D ใหกับสาขายอยพล 

จังหวัดขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

121

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ชารป 

รุน SB-29S ใหกับสาขายอยพล 

จังหวัดขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,400.01        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,400.01        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

122 จางพิพมซองหนาตางขาว สาขานครปฐม  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี เอ็นเวลอพ จํากัด 9,095.00        บ.เอส.อาร.ซี เอ็นเวลอพ จํากัด 9,095.00        
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

123

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน (พรอมขนสง) 

ใหกับธนาคาร สาขายอยพล 

จังหวัดขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 96,587.73      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 96,587.73      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

124
จางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบาน ธอส.56 จ.ฉะเชิงเทรา
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 64,200.00      บ.บพิธการพิมพ จํากัด 64,200.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

125
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 

LAUREL รุน J-778 ใหกับสาขาหาดใหญ
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 46,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 46,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

126

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N  ใหกับสาขายอยพล 

จังหวัดขอนแกน

 - ตกลงราคา I-TIME SUPPLY-SERVICE 16,264.00      I-TIME SUPPLY-SERVICE 16,264.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จางทําชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ใหแกสาขา

ถนนจอมพล
 - ตกลงราคา นายสุเทพ กุมมานอย 40,000.00      นายสุเทพ กุมมานอย 40,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

128
จางเหมาเปลี่ยนปายแบบเนอรดานหนา

ธนาคารฯ สาขายอยตราด
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 69,000.00      บ.ทูเมคเกอร จํากัด 69,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

129

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก(ชนิด

กระดาษ)ยี่หอ CASIO  รุน DR-240 TM

 และเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

ขนาดเล็ก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 11,602.00      บ.นามทอง จํากัด 11,602.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

130

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778  และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น ยี่หอ LAUREL 

รุน PV-30 ใหกับสาขายอยพล 

จังหวัดขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

131

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบ 2 

ภาษา ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5 

ใหกับสาขายอยพล จังหวัดขอนแกน

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

132

จางปรับปรุงพื้นที่ฝายบังคับคดีและหนี้

สวนขาด ชั้น 3 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 -
ประกวด

ราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 8,090,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 8,090,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

133

จัดซื้อโตะและเกาอี้ประชุมหองสําหรับ

หองรับรองผูบริหาร ชั้น 11 อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห

 สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด(มหาชน)
122,985.80    

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด(มหาชน)
122,985.80    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

134 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ  - ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 113,794.50    บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 113,794.50    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

135 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 6,183.00        องคการคาของสกสค. 6,183.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

136 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 13,500.00      องคการคาของสกสค. 13,500.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

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

138
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานสื่อสิ่งพิมพในเครือมติชน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มติชน จํากัด(มหาชน) 1,093,540.00 บ.มติชน จํากัด(มหาชน) 1,093,540.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

139
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับสาขา

นครราชสีมา
 - ตกลงราคา รานชํานาญสแตนเลส 80,000.00      รานชํานาญสแตนเลส 80,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140
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

141
จางเปลี่ยนตัวสแกนเครื่องรับ-สงเอกสาร

 (FAX) ใหกับฝายเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 1,498.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 1,498.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

142
จัดซื้อกระดาษ A3/80 แกรม ยี่หอ 

Quality Red
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 10,058.00      บ.เครสเซนโต จํากัด 10,058.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

143 จางพิมพสติ้กเกอรติดซอมเช็ค (สีสม)  - ตกลงราคา บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง จํากัด 69,550.00      บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง จํากัด 69,550.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

144
จางผลิตแบนเนอร งานประมูลทรัพยสิน

ธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2556
 - ตกลงราคา บ.มาสเตอรฮับ จํากัด 18,297.00      บ.มาสเตอรฮับ จํากัด 18,297.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

145
จางเหมาซอมแซมบานพักพนักงาน 

ธนาคารฯ สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา รานชํานาญสแตนเลส 50,000.00      รานชํานาญสแตนเลส 50,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

146
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาหาดใหญ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

147

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธการประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2556

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

ทางดานสิ่งพิมพ

148
จัดซื้อตูเย็น ยี่หอ TOSHIBA ใหกับ

สาขาพระนครศรีอยุธยา
 - ตกลงราคา

รานเจาพรหมอีเลคทริค 

& วิดีโอ
14,980.00      

รานเจาพรหมอีเลคทริค 

& วิดีโอ
14,980.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

149
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ  และโทรทัศนสี

 LED ใหกับสาขาสกลนคร
 - ตกลงราคา

บ.ไฮเทคเซ็นเตอรสกลนคร 

จํากัด
119,560.00    บ.ไฮเทคเซ็นเตอรสกลนคร จํากั 119,560.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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150

จัดซื้อสายโทรศัพท ภายใน 15 คู จํานวน

 1 มวน สําหรับหองลีลาศ ชั้น 1 อาคาร 1

 และปมน้ํา MITSU รุน WP-205 จํานวน

 1 ชุด สําหรับหองผูบริหารชั้น 11 อาคาร

 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
11,577.40      

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
11,577.40      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

151

จางบริการพื้นที่งาน Thailand Smart 

Money 

สัญจรอุบลราชธานี 2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 312,975.00    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 312,975.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

152
จางผลิตบัตรชําระเงินกูติดบารโคด 

(GHB pay card)
 - ตกลงราคา

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
64,200.00      

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
64,200.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

153 จางผลิตซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก  - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 37,450.00      บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 37,450.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ SHARP 

รุน FU A80TA เพื่อใชงานที่สาขา

พิษณุโลก

 - ตกลงราคา บ.ไทยพานิชมารเก็ตติ้ง จํากัด 63,600.00      บ.ไทยพานิชมารเก็ตติ้ง จํากัด 63,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

155
จางเหมาติดตั้งกันสาด บริเวณหนาตู 

ATM ธนาคารฯ สาขารังสิต
 - ตกลงราคา บ.พีพีเอ็น ซิสเต็ม จํากัด 58,000.00      บ.พีพีเอ็น ซิสเต็ม จํากัด 58,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

156

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP

(สาขายอยแมสอด จ.ตาก )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

แมสอด จ.ตาก
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157

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สาขายอยแมสอด จ.ตาก )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

แมสอด จ.ตาก

158 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 7,220.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 7,220.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

159

จัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพและ

วิเคราะหการใชพลังงานประจําอาคาร 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 61,482.20      บ.เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 61,482.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

160
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาศรีสะเกษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

161
จัดซื้อผาหมึกเครื่อง FAX Panasonic 

และผาหมึก HP Color
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 31,768.30      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 31,768.30      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

162

จางเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 

พรอมคาน้ํามัน โครงการบรรพชา

อุปสมบทฯ

 - ตกลงราคา
หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล 

(2007)
36,000.00      

หจก.ทรัพยเจริญแทรเวล 

(2007)
36,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

163
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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164

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2556 

ในหนังสือพิมพมติชน

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

165

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน Securio b24  เพื่อใชงานที่ศูนย

ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 21,400.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 21,400.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

166

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่

3/2556 ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

167
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP (สาขาบอวิน )
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาบอวิน 

168
จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SPสาขาบอวิน
 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาบอวิน 
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

169

จางติดตั้ง ซอมแซม ตกแตง และวาง

ระบบไฟฟา พรอมพิธีเปดภายในบูธงาน

 Thailand Smart Money สัญจร

อุบลราชธานี 2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร 

จํากัด

693,841.50    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ

เซอร 

จํากัด

693,841.50    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

170 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ใหกับสาขาหาดใหญ  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 30,850.50      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 30,850.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

171
จัดซื้อเกาอี้ทํางานหองผูบริหาร ชั้น 6 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.โมเดอรฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
25,599.75      

บ.โมเดอรฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
25,599.75      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

172
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องระบบ

บัตรคิว สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
15,600.00      

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
15,600.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

173

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP

(สาขายอยภูเขียว จ.ชัยภูมิ )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  สาขายอย

ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

174

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สาขายอยภูเขียว จ.ชัยภูมิ )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  สาขายอย

ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

175

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยธนาคารฯ ครั้งที่3/2556 

ในหนังสือพิมพไทยรัฐ

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 192,426.66    หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 192,426.66    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



25

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

176
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 125,190.00    บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 125,190.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

177

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น และ

เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ใหกับสาขา

เชียงราย และ OSS แมสาย

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 256,760.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 256,760.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


