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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 5,320.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 5,320.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

2

จางเปลี่ยนตัว Condensing Unit 

เครื่องปรับอากาศหองโถง ธนาคารฯ 

สาขาสุขาภิบาล 3

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

จํากัด
42,000.00      

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร.ซัพพลาย 

จํากัด
42,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา PURE 587-RO 

พรอมติดตั้ง
 - ตกลงราคา บ.ฟลเตอรมารท จํากัด 24,900.00      บ.ฟลเตอรมารท จํากัด 24,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

4

จัดซื้อตูใสเอกสาร เพื่อใชงานที่หอง

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน

การตลาดฯ

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 7,297.40        บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 7,297.40        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

5
จางบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรม

บานธนาคาร 56 จังหวัดสุราษฎรธานี
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 168,458.13    บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 168,458.13    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

6

จางผลิตเสื้อโปโลสําหรับออกบูธในงาน

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7 Money 

Expo Korat 2013

 - ตกลงราคา
บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
74,998.44      

บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
74,998.44      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

7 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 6,460.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 6,460.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

8

จางเหมาปรับปรุงรั้วดานหนาอาคาร 

และปรับปรุงหองน้ํา-สวมดานหลังอาคาร

 ธนาคารฯ สาขาฉะเชิงเทรา

 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากัด 136,000.00    บ.ภคนิน จํากัด 136,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

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

สิ่งพิมพ

10

จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธงาน

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7 

Money Expo Korat 2013

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 10,700.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 10,700.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

12

จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 7 

Money Expo Korat 2013

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
747,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
747,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

13
จางจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

โคราช ครั้งที่ 7Money Expo Korat 2013
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 654,840.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 654,840.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

14

จางพิมพสมุดรายการทรัพย

ประชาสัมพันธงาน Home Lone 2013 

และ งาน NPA Grand Sale 2013

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 113,420.00    บ.ฟูลพอยท จํากัด 113,420.00    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

15 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,965.00        รานเรืองศิลปตรายาง 3,965.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

16

จางเหมาจัดทํารางระบายน้ําฝนและ

จัดทําระบบกันซึมธนาคารฯ สาขาถนน

นิมานเหมินทร

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

ความชํานาญ

17
จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู และยุง ประจําสาขาบางใหญ
 - ตกลงราคา บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 13,000.00      บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 13,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
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

19
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสี่แยกบานเเขก 2.สาขาระยอง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,145.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,145.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

20 เชารถยนตเกง (แบบลิสซิ่ง)  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมอรเซเดส เบนซ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,185,982.00 

บ.เมอรเซเดส เบนซ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,185,982.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

21 จางเปนที่ปรึกษาดานกฎหมาย  - พิเศษ นายชัยนาท พันตาวงศ 600,000.00    นายชัยนาท พันตาวงศ 600,000.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

22
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการวิทยุ ดอกเบี้ย เรดิโอ
 - ตกลงราคา บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 144,450.00    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 144,450.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

23
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขา

ยอยบิ๊กซี สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 16,050.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 16,050.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

24
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขา

ยอยบิ๊กซี สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 4,885.62        บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 4,885.62        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

25
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด 160,500.00    บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด 160,500.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

26

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือรับรอง

การหักภาษี ณ.ที่จายดอกเบี้ยและเงินตน

 2.แบบฟอรมรายละเอียดการออกตั๋ว

สัญญาใชเงิน 3.แบบฟอรมใบรับเงิน

ฝากประจํา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
63,665.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
63,665.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

27
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธีปฏิบัติ

ในการทํานิติกรรม
 - ตกลงราคา

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
60,990.00      

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
60,990.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

28
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

29
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240 D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,900.00        บ.นามทอง จํากัด 2,900.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30

จางเหมาตรวจสอบและทําความสะอาด

ระบบไฟฟา อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 152,346.60    บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 152,346.60    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

31
จัดซื้อและซอมแซมเกาอี้ธนาคารฯ 

สาขาบางเขน
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 36,080.00      บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 36,080.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จางผลิตเสื้อโปโลสําหรับออกบูธและใช

ในกิจกรรม CSR สําหรับจิตอาสา
 - ตกลงราคา

บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
124,997.40    

บ.เรดวูดส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
124,997.40    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

33 จางพิมพซองจดหมาย สาขาแพร  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 18,190.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 18,190.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

34
จางบริษัทออกแบบโครงการ เงินฝาก

ออมทรัพยพิเศษ พลัส พลัส
 - ตกลงราคา บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด 29,960.00      บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด 29,960.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

35

เชาใชบริการพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ เคานเตอรการเงิน ไอที 

สแควร

 - ตกลงราคา บ.ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 38,520.00      บ.ไอที โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 38,520.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

36

จัดซื้ออุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมพรอม

ติดตั้งประจําธนาคารฯ สํานักงานใหญ 

อาคาร 1

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริวิศวการ จํากัด 100,000.00    บ.นิวศิริวิศวการ จํากัด 100,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

37
จางพิมพ Inkjet โครงการเงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษ พลัส พลัส
 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 41,794.20      บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 41,794.20      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษ พลัส พลัส

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 52,002.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 52,002.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39

จัดซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่หอ Brother 

รุน MFC-7470D

และผาหมึก Brother TN-2280

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 10,000.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 10,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40

จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภายใน

งาน Thailand Smart Money 

สัญจรขอนแกน ป 2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
560,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
560,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

41
จางบริการพื้นที่งาน Thailand Smart 

Money สัญจรขอนแกน ป 2556
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 295,587.50    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 295,587.50    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

42

จัดซื้อโทรทัศนสี ขนาด 32 นิ้ว 

ยี่หอ SAMSUNG SMART TA 

รุน UA-32F5500 พรอมอุปกรณติตดั้ง

 - ตกลงราคา หจก.ใตฟาซิตี้ 39,980.00      หจก.ใตฟาซิตี้ 39,980.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร CONDO Guide
 - ตกลงราคา บ.พร็อพเพอรตี้ ชานเนล จํากัด 35,000.00      บ.พร็อพเพอรตี้ ชานเนล จํากัด 35,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

44
จางลาง Condenser ของ Chiller อาคาร

 1,2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

224,700.00    

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

224,700.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

45

จัดซื้อหลอดไฟฟาแสงสวางพรอมติดตั้ง

บริเวณโถงการเงิน อาคาร 1,บริเวณโถง

นิติกรรมและทางเดินหนา อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
276,969.50    

บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
276,969.50    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

46

จัดซื้อหมึกพิมพ Printer Epson Stylus 

Pro 9900,ตลับซับหมึก Pous Pad Assy

 for Printer Epson Stylus Pro 9900

ผงหมึก Printer Epson Acu-Laser 

C9200

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 467,911.00    บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 467,911.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

47
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือ GOOD TO GREAT
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 

(มหาชน)
160,500.00    

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด 

(มหาชน)
160,500.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

48

จัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับ

ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 

กลุมงานการเงินและบัญชี

 - ตกลงราคา
บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 

จํากัด
20,148.00      

บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 

จํากัด
20,148.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

49 จางพิมพนามบัตร กรรมการผูจัดการ  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,750.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,750.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

50
จางกอสรางบูธงานแสดงตราไปรษณียา

กรโลก พ.ศ.2556
 - ตกลงราคา บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 194,579.50    บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 194,579.50    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

51 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,725.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,725.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

52
จางพิมพใบบันทึกรายการ(Slip)เครื่อง 

ATM ยี่หอ Wincor (กระดาษ Thermal)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
83,460.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
83,460.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

53
จางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพยงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

54

จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ DVD เรื่อง 

ขั้นตอนการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ

 ธอส.

 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 100,000.00    บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 100,000.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

55
จางทําปายชื่ออะคริลิคแบบสามเหลี่ยม

ตั้งโตะ
 - ตกลงราคา บ.แบงคคอกกิ๊ฟท จํากัด 24,075.00      บ.แบงคคอกกิ๊ฟท จํากัด 24,075.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56
จัดซื้อตูใสเอกสาร เพื่อใชงานที่สาขา

ยอยวงศสวาง ทาวน เซ็นเตอร
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 9,255.50        บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 9,255.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.สาขา

แพร 2.สาขากระบี่ 3.สาขาสุพรรณบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,661.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,661.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

58
จางเหมากั้นหองเก็บเอกสาร บริเวณโถง

จอดรถชั้น 11ของธนาคารฯ สาขาพัทยา
 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากัด 60,000.00      บ.ภคนิน จํากัด 60,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

59
จางซอมแซมน้ํารั่วซึมภายในอาคาร

สํานักงานธนาคารฯ สาขาปราจีนบุรี
 - ตกลงราคา บ.โชคอนันตธการ จํากัด 150,000.00    บ.โชคอนันตธการ จํากัด 150,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร E-COMMERCE
 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 35,000.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 35,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

61
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ มุมเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา หสม.ตนกลา 60,000.00      หสม.ตนกลา 60,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

62
จัดซื้อตูเก็บบัตร ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจก และตูเอกสารบานทึบ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 36,409.10      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 36,409.10      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

63
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Market Plus
 - ตกลงราคา บ.ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จํากัด 35,000.00      บ.ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จํากัด 35,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

64
จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

จอภาพและกระดาษบันทึก ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240TM

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 5,028.00        บ.นามทอง จํากัด 5,028.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก เพื่อใชงาน

ที่ฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 2,614.22        บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 2,614.22        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67

จางลงโฆษณาในวารสารการเงินการ

คลัง ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) กระทรวงการคลัง

 - ตกลงราคา วารสารการเงินการคลัง 2,614.22        วารสารการเงินการคลัง 2,614.22        
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

68
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในนิตยสารบานพรอมอยู
 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 16,050.00      บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 16,050.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

69
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 

รุน DA-104
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 4,571.04        บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 4,571.04        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70
จางจัดทํารมสนามและขาตั้งรม

แบบพับได
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด 1,378,160.00 บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด 1,378,160.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

71
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน Securio B22
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 17,120.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 17,120.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

72
จางพิมพซองพลาสติกใสใบรับเงินฝาก

ประจํา
 - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 8,025.00        บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 8,025.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

73
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือใหความ

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิต
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 76,184.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 76,184.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

74

จัดซื้อ 1.กระดาษถายเอกสาร A3/80 

แกรม 2.กระดาษถายเอกสาร F14/80 

แกรม

 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 21,881.50      บ.เครสเซนโต จํากัด 21,881.50      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

75

จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา CD 

ประชาสัมพันธโครงการเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ พลัส พลัส

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

76
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องจัดระบบคิว

อัตโนมัติ ใหกับสาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
185,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
185,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

77 จัดซื้อสาย LOCK กลองบรรจุเงิน ATM  - ตกลงราคา
บ.เอบริค อีสเทิรน 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
28,890.00      

บ.เอบริค อีสเทิรน 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
28,890.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรใหกับสาขาตางๆ 

ในสังกัดฝายกิจการสาขากทม.และ

ปริมณฑล

 - ตกลงราคา
บ.อินติเกรต ซิสเตม 

(ไทยแลนด) จํากัด
189,000.00    

บ.อินติเกรต ซิสเตม 

(ไทยแลนด) จํากัด
189,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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79
จัดซื้อตูชุดรางเลื่อนอเนกประสงค 

ยี่หอ LUCKY รุน IEM-100
 - ตกลงราคา

บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
81,938.00      

บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
81,938.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,565.00        รานเรืองศิลปตรายาง 4,565.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

81

จัดจางบริการบํารุงรักษาระบบปรับ

อากาศ อาคาร 1,2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอหนสัน คอนโทรส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

481,500.00    

บ.จอหนสัน คอนโทรส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

481,500.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82

จางพิมพสิ่งพิมพประชาสัมพันธ 

โครงการสินเชื่อปลูกสรางอาคาร 

(ภายใตบริษัทรับสรางบาน) ของสมาคม

ธุรกิจรับสรางบาน และสมาคมไทยรับ

สรางบาน

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 163,870.50    บ.ฟูลพอยท จํากัด 163,870.50    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

83
จางจัดหาพื้นที่งานแสดงตราไปรษณี

ยากรโลก พ.ศ. 2556
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไปรษณียไทย จํากัด 700,000.00    บ.ไปรษณียไทย จํากัด 700,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จางพิมพแผนปลิว ประชาสัมพันธ

เงินฝาก ออมทรัพยพิเศษ พลัส พลัส
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 59,556.20      บ.ฟูลพอยท จํากัด 59,556.20      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

85

จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D 

ของสวนเรียกเก็บเงิน ฝายการเงิน

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 5,457.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 5,457.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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86

เชาเครื่องถายเอกสาร(ชั่วคราว) 

ใหแก คณะกรรมการจําหนายสินเชื่อที่

ไมกอใหเกิดรายได

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

คณะกรรมการจําหนายสินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายได

87
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศและงานติดตั้ง

อุปกรณครบชุด สําหรับสาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
193,200.00    

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
193,200.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

88 จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 18x20 นิ้ว  - ตกลงราคา
บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 

จํากัด
10,272.00      

บ.แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล 

จํากัด
10,272.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

 ในนิตยสาร Life and Home
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ. อะโกร มีเดีย จํากัด 75,000.00      บ. อะโกร มีเดีย จํากัด 75,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

90

จางติดตั้งผนังยิปซั่มบอรดเสริมโครง

เหล็กธนาคารฯ สาขายอยบิ๊กซี 

สมุทรปราการ

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 166,920.00    บ.ทูเมคเกอร จํากัด 166,920.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91 จัดซื้อถุงใสผาอนามัย  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 10,914.00      บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 10,914.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

92

จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาวสําหรับ

พนักงานที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

และพนักงานที่มีอายุการใชงานของ

ชุดเกิน 5 ป

 - ตกลงราคา บ.ทรงสมัยโชคชัย4 จํากัด 11,263.48      บ.ทรงสมัยโชคชัย4 จํากัด 11,263.48      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

93
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Marketeer
 - ตกลงราคา บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 125,000.00    บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 125,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

94

เชารถยนต (แบบลิสซิ่ง) เพื่อใชเปน

รถยนตประจําตําแหนงประธาน

กรรมการบริหาร (คณประสิทธิ์ สืบชนะ)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมอรเซเดส เบนซ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,630,710.00 

บ.เมอรเซเดส เบนซ ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,630,710.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

95

จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภายใน

งานนิทรรศการหนังสือและงานแสดง

ศิลปะเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องใน

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต 

พระบรมราชินีนาถ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 1,415,182.00 บ.เอโอ ดีไซน จํากัด 1,415,182.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96
จัดซื้อเครื่องโทรสารยี่หอ Brother 

รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 6,794.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่หอ Double A (ฝายพิธีการสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
133,215.00    

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
133,215.00    เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

98
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

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

99
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่ฝาย

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
 - ตกลงราคา บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด 58,850.00      บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด 58,850.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จางเหมาซอมแซมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขาหาแยกปากเกร็ด
 - ตกลงราคา  บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 148,000.00     บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 148,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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101

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานสื่อวิทยุรายการสํารับขาว 98,

รายการขาวเที่ยงวัน และรายการคันขาว

กับฟองสนาน

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 256,800.00    บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 256,800.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

102

เชารถยนต เพื่อใชปฎิบัติงานสาขาหลัก,

สาขายอย และประจําสํานักงานเขต

(สําหรับงานดานการตลาด)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4,656,600.00 บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 4,656,600.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

103
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานปายประชาสัมพันธ
 - ตกลงราคา

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ

100,000.00    

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมภ

100,000.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240 D  

(ฝายเงินฝาก)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,900.00        บ.นามทอง จํากัด 2,900.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105
จัดจางปรับปรุงหอง 618 ชั้น 6 อาคาร 2

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 100,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 100,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

106
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

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

107
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 92,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 92,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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108 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 8,010.00        รานเรืองศิลปตรายาง 8,010.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

109

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาหาแยกปากเก็รด 

2.สาขาฉะเชิงเทรา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
12,968.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
12,968.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

110
จัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับ

คุณกฤษดา รักษากุล กรรมการธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด 20,148.00      บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด 20,148.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 11,780.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 11,780.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

112 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 21,280.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 21,280.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร MBA
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ. สื่อดี จํากัด 267,500.00    บ. สื่อดี จํากัด 267,500.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

114

จัดซื้อถัง Softener ตัวที่ 2 อาคาร 2 

ของระบบปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
334,500.00    

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
334,500.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารการเงินธนาคาร
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 400,000.00    บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 400,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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116

จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศของสาขาในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล

 -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 378,000.00    หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 378,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

117 จางทําของชํารวยประเภทเสื่อปกนิค  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จํากัด 1,358,900.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 1,358,900.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

118
จางทํากระเปาผาซาตินพิมพลาย Polka

 dot สีสม
 - ตกลงราคา

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
108,000.00    

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
108,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

119

จัดซื้อระบบ Access control รุน C100 

พรอมติดตั้งที่หองโฉนด ชั้น B อาคาร 2 

สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 10,000.00      บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 10,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120

จัดจางงานปรับปรุงหองทํางานที่ปรึกษา

บริเวณ ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 120,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 120,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

121
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 

ธนาคารฯ สาขาบุญศิริ
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 63,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 63,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

122
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับ

ผูอํานวยการฝายกํากับการปฎิบัติงาน
 - ตกลงราคา บ.สแกนดิเนเวียน ลีฟวิ่ง จํากัด 19,950.00      บ.สแกนดิเนเวียน ลีฟวิ่ง จํากัด 19,950.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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123

จัดซื้อเกาอี้หนาโตะสําหรับพนักงาน

ตําแหนงผูเชี่ยวชาญอาวุโส 

ฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 2

 - ตกลงราคา
บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
35,053.20      

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
35,053.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

124
จัดซื้อเคานเตอรอางลางจานหอง

รับประทานอาหาร สาขาขอนแกน
 - ตกลงราคา

บ.เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 

จํากัด
22,000.00      

บ.เมืองเกาเฟอรนิเจอร 1999 

จํากัด
22,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

125
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ CANON รุน Powershort G15
 - ตกลงราคา บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด 29,300.00      บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด 29,300.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

126
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

บนเว็บไซด
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพับลิกา จํากัด 500,000.00    บ.ไทยพับลิกา จํากัด 500,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

127

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อพิเศษสําหรับผูมีรายไดนอยและ

ปานกลาง ป 2556

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 134,338.50    บ.ฟูลพอยท จํากัด 134,338.50    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

128
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารการเงินการธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 156,000.00    บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 156,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

129
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9x12 3/4 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 92,020.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 92,020.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

130
เชาพื้นที่สําหรับออกบูธ ณ หางบิ๊กซี

ลําปาง
 - ตกลงราคา หจก.ลําปางมีเดีย 20,000.00      หจก.ลําปางมีเดีย 20,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



19

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

131
จัดซื้อโทรศัพทสํานักงานไรสาย 

ยี่หอ Panasonic รุน KX-TG 3711 BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,950.00        บ.นามทอง จํากัด 1,950.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132
จางทําชั้นวางแฟมเอกสาร 

ของสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา นายธณกร คําเขื่อน 100,500.00    นายธณกร คําเขื่อน 100,500.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

133

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือฉบับพิเศษ 60 ป แหงการให 

มีบาน มีสุข

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.หัวใหญ จํากัด 475,000.00    บ.หัวใหญ จํากัด 475,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

134

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น  และ

เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ใหกับงาน

การเงิน สํานักพระราม 9

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 500,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 500,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

135

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 

ฝายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ ชั้น 17 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
199,758.30    

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร ซัพพลาย 

จํากัด
199,758.30    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 200,000.00    หจก.เบ เต็ก ลง 200,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

137

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 

ยี่หอ Panasonic LCD Projector 

PT-LB3EA

 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 26,750.00      บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 26,750.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

138
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อใชงานที่ฝาย

นโยบายและแผน
 - ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
159,220.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
159,220.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139

จางออกแบบ และคาลิขสิทธิ์ภาพศิลปน

ในการจัดทําตราไปรษณียากรที่ระลึก 60

 ป

 - ตกลงราคา บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 32,100.00      บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 32,100.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

140

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ป องคการ

สุรา กรมสรรพสามิต

 - ตกลงราคา องคการสุรา กรมสรรพสามิต 20,000.00      องคการสุรา กรมสรรพสามิต 20,000.00      
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

141
จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

142
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย(รหัส11...)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

143

จางทําตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ป 

และจัดทําแพคพิเศษบรรจุตรา

ไปรษณียากร

 - ตกลงราคา บ.ไปรษณียไทย จํากัด 1,100,000.00 บ.ไปรษณียไทย จํากัด 1,100,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ


