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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด 10,272.00      บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด 10,272.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

2 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
10,165.00      

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
10,165.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

3 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666) ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 67,410.00      บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 67,410.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

4
จัดซื้อกระดาษเครื่องจัดระบบบัตรคิว

อัตโนมัติ ขนาด 50x40 มม.
ตกลงราคา

บ.พี แอนด พี อิเลคทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00        

บ.พี แอนด พี อิเลคทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00        เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

5
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
ตกลงราคา

บ.อินฟนิค อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
44,940.00      

บ.อินฟนิค อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
44,940.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู(ตัดแผน)
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

7
จัดซื้อตูชุดรางเลื่อน ยี่หอ LUCKY 

รุน IEM-100/8
ตกลงราคา รานกุลภัณฑเฟอรนิเจอร 151,400.00    รานกุลภัณฑเฟอรนิเจอร 151,400.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบรับคําขอกูเงิน 

ฝาย สป. 2.แบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองเปนประกัน (อ.ช.16) 

3.แบบฟอรมหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน

เปนประกัน(ท.ด.15) 

4.แบบฟอรมใบสั่งซื้อน้ํามัน

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 99,938.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 99,938.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

9 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

10
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9"x12 3/4" 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

11
จางพิมพซองจดหมายขาว 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

12

จัดซื้อหลอดไฟฟา สําหรับเครื่อง

ตรวจสอบธนบัตร (Black-Light) รุน 

LD-1

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 10,700.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 10,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

13
จัดซื้อเครื่อง Black-Light ตรวจสอบ

ธนบัตร
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

14
จางทําสายรัดธนบัตร ชนิด 100 บาท 

และชนิด 1,000 บาท
ตกลงราคา บ.เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด 111,280.00    บ.เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด 111,280.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

15
จางทําสายรัดธนบัตร ชนิด 20 บาท ชนิด

 50 บาท และชนิด 500 บาท
ตกลงราคา บ.เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด 83,460.00      บ.เฟลคซ-ไอเบิลพลาส จํากัด 83,460.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

16
จางเหมาบริการกําจัดและปองกันปลวก

 มด หนู ของสาขาลําพูน
ตกลงราคา บ.เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 11,770.00      บ.เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 11,770.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17 จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร GR8/SB ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 33,170.00      บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 33,170.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

18
จัดซื้อผาหมึกสําหรับนาฬิกาบันทึกเวลา 

ริบบอน รุน EX 3000N (สีดํา)
ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 112,350.00    บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 112,350.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

19
จางบริการสมาชิกไอคิวนิวสคลิป 

ประจําป 2556
ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จํากัด 154,080.00    บ.อินโฟเควสท จํากัด 154,080.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

20
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2025
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 44,940.00      บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 44,940.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

21
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2150
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 89,880.00      บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 89,880.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

22
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2280
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 50,974.80      บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 50,974.80      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

23 จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,914.00        บ.นามทอง จํากัด 4,914.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก ตกลงราคา ศิลปกิจ 45,475.00      ศิลปกิจ 45,475.00      เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

25 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 32,742.00      บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 32,742.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

26
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข 

มอนโรมวน แบบ 1300
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 35,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 35,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27 จัดซื้อหลอดแบล็คไลท 6w BLB ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 7,864.50        บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 7,864.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จัดซื้ออุปกรณเพื่อใชกับเครื่องโทรสาร 

BROTHER รุน MFC-7470D
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 15,408.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 15,408.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จัดซื้อ1.กระดาษตอเนื่องขนาด 15" x 11" 

2.กระดาษตอเนื่องขนาด 9.5"x11"
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
17,334.00      

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
17,334.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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30

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือยืนยัน

การสั่งจายเงินตามเช็ค 2.แบบฟอรม

หนังสือสัญญากูเงิน

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

31
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10"x15" 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 51,360.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 51,360.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

32
จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

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

34 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,980.00      บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,980.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

35 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,255.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,255.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

36
จางพยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
พิเศษ น.ส.พัชรินทร จันทะวัตร      202,400.00 น.ส.พัชรินทร จันทะวัตร      202,400.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

37 จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 4,547.50        บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 4,547.50        เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

38 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 51,360.00      หจก.แอคชั่นแพค 51,360.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

39
จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค 

ยี่หอ LUCKY รุน TF-80150
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 197,864.40    บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 197,864.40    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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40
จัดซื้อผงหมึก BROTHER TUNER 

รุน TN-2280
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 11,556.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 11,556.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41

จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองทํางาน

รองกรรมการผูจัดการ กลุมงาน

การตลาด (คุณอังคณา ไชยมนัส)

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 75,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 75,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

42
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER LASER MFC-7360
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 5,243.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 5,243.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 152,703.00    องคการคาของสกสค. 152,703.00    เปนการสนับสนุนสวนราชการ

44 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 40,850.00      องคการคาของสกสค. 40,850.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

45
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย (รหัส11..)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

46 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 65,754.00      องคการคาของสกสค. 65,754.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

47 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 35,244.00      องคการคาของสกสค. 35,244.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

48
จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบฝากเงิน 2.

แบบฟอรมใบถอนเงิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

49

จางพิมพ 1แบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน 2.แบบฟอรมใบนําสงชําระ

หนี้เงินกูสวนขาด 3.แบบฟอรมใบนําสง

เงินคาเชาทรัพยสินธนาคาร 

4.แบบฟอรม ท.ด1

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 94,962.50      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 94,962.50      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

50 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 115,731.00    องคการคาของสกสค. 115,731.00    เปนการสนับสนุนสวนราชการ

51 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 45,018.00      องคการคาของสกสค. 45,018.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

52 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 92,880.00      องคการคาของสกสค. 92,880.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

53 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 19,530.00      องคการคาของสกสค. 19,530.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

54 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 55,692.00      องคการคาของสกสค. 55,692.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

55

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบปะหนามัด

ธนบัตร 2.แบบฟอรมใบแบงงวดเงินกู

เพื่อปลูกสรางอาคาร 3.แบบฟอรม

หนังสือมอบอํานาจที่ดิน

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,975.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,975.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

56
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

58 จัดซื้อ External Hard Disk Drives ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 5,606.80        บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 5,606.80        เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

59
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

60
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

61
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

ดวยเช็ค
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
58,850.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
58,850.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

62
จางพิมพ 1.แบบฟอรม อ.ช.15 2.

แบบฟอรมใบเขาบัญชี
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 64,200.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 64,200.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

63
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขายอยศรีสะเกษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

64

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ ป56 

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู

พิเศษสําหรับลูกคากลุมวิชาชีพพิเศษ 

ป56

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 81,865.70      บ.ฟูลพอยท จํากัด 81,865.70      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

65

เชาเครื่องถายเอกสาร (ชั่วคราว) 

ใหแก คณะกรรมการจําหนายสินเชื่อ

ที่ไมกอใหเกิดรายได

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.49 บาท/แผน บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 0.49 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก 

คณะกรรมการจําหนายสินเชื่อที่ไม

กอใหเกิดรายได
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

66
จางพิมพ 1.แคชเชียรเช็ค สาขาระยอง 

2.แคชเชียรเช็ค สาขาบานฉาง
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,883.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,883.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

67
จางจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2556
ตกลงราคา บ.สามสุรีย จํากัด 78,660.00      บ.สามสุรีย จํากัด 78,660.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

68 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 7,600.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 7,600.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

69
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 12 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DM-1200 MS
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,800.00 บ.นามทอง จํากัด          7,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70 จัดซื้อรถเข็นเอกสาร ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 8,988.00        บ.เจนบรรเจิด จํากัด 8,988.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

71
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 107,000.00    บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 107,000.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

72 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ พานาโซนิค ตกลงราคา บ.เพ็นนอนเทรดดิ้ง จํากัด 20,158.80      บ.เพ็นนอนเทรดดิ้ง จํากัด 20,158.80      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73 จัดซื้อพัดลมดูด/เปาระบายอากาศ ตกลงราคา บ.ซี.ดาตา เอนจิเนียริ่ง จํากัด 13,910.00      บ.ซี.ดาตา เอนจิเนียริ่ง จํากัด 13,910.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรถยนต กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 52,650.00      องคการคาของสกสค. 52,650.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

75 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการเงิน ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
23,540.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
23,540.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

76
จางพิมพ 1แคชเชียรเช็ค สาขาขอนแกน 

2.แคชเชียรเช็ค สาขาชุมพร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,883.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,883.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

77 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00      

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

78
จัดซื้ออุปกรณ DRUM เพื่อใชกับ

เครื่องโทรสาร BROTHER
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 15,515.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 15,515.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79
จัดซื้อตูล็อกเกอร ขนาด 3 ประตู ยี่หอ 

LUCKY รุน LK-6103
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 6,199.15        บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 6,199.15        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR
ตกลงราคา บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด 63,734.55      บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด 63,734.55      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81
จางจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

ประจําป 2556
พิเศษ บ.ไอเดีย อิมแพคท จํากัด 453,733.50    บ.ไอเดีย อิมแพคท จํากัด 453,733.50    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 199,924.15    บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 199,924.15    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83
จัดซื้อรถจักรยานยนต HONDA 

WAVWE 125i
ตกลงราคา

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
56,000.00      

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
56,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

84
จางเหมาบริการกําจัดปลวก 

ของสาขาเซ็นตหลุยส 3
ตกลงราคา บ.ซี.เอส.กรุป จํากัด 38,000.00      บ.ซี.เอส.กรุป จํากัด 38,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

85
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาระยอง
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
24,886.06      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
24,886.06      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

86 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 18,620.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 18,620.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

87
จางซอม Chiller Water Pump (CHP 

4,9) อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 81,320.00      บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 81,320.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

88
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ SONY 

รุน PCM-M10
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 18,404.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 18,404.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ 

PANASONIC รุน EX-TG 3712 BX
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,950.00        บ.นามทอง จํากัด 2,950.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

90

จางพิมพ 1.แคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาสระแกว 2.สาขากาญจนบุรี 3.

สาขาสระบุรี

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
63,686.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
63,686.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

91
ตอสัญญาจางบริการซอมบํารุงรักษา

เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง อาคาร 1,2
ตกลงราคา

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด
99,938.00      

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด
99,938.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

92
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HC
ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,700.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

93
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ SSM 

รุน SM 100-A
ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 9,630.00        บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 9,630.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94
จัดซื้อเครื่องคํานวนณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95 จัดซื้อสติกเกอรเลเบลตอเนื่อง ตกลงราคา
หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 

จํากัด
4,815.00        

หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 

จํากัด
4,815.00        

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

96
จัดซื้ออุปกรณ DRUM เพื่อใชกับ

เครื่องโทรสาร BROTHER รุน 7420
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,103.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,103.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97

จางซอมเครื่องปรับอากาศโถงสินเชื่อ ชั้น

 3 ตัวที่ 1 และ 2 ธนาคารฯ 

สาขาสี่แยกบานเเขก

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 41,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 41,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

98
จัดซื้อหมึกโทรสาร BROTHER 

รุน MFC-8460N(-3145)
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 8,217.60        บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด 8,217.60        เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

99
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร BROTHER 

TN -3290 FOR HL-5340D/5350D
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 8,132.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 8,132.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
สั่งจางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาศรีราชา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

101
สั่งจางพิมพ 1.สมุดทะเบียนคุมเช็ค 2.

สมุดทะเบียนจายเช็คลูกคา
กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 57,780.00      องคการคาของสกสค. 57,780.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

102
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HC
ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,700.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด 

ยี่หอ LUCKY รุน SH-756
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,244.80        บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,244.80        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

104 จัดซื้อสมุดทะเบียนรับหนังสือ A4 กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 20,250.00      องคการคาของสกสค. 20,250.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

105

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 

ยี่หอ HONDA รุน WAVE 110I 

สตารทเทา ดิสเบรคหนา

ตกลงราคา บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด 39,900.00      บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด 39,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

106 เชารถเกง ประจําตําแหนงผูบริหาร
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 208,800.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 208,800.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

107 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีย จํากัด 104,956.30    บ.สมารทแอคเซสซอรีย จํากัด 104,956.30    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108
จัดซื้อพัดลมทอพรอมทอสงลม

(พัดลมดูด/เปาระบายอากาศ)
ตกลงราคา บ.ซี.ดา เอนจิเนียริ่ง จํากัด 13,910.00      บ.ซี.ดา เอนจิเนียริ่ง จํากัด 13,910.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

109
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

12 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DX-120 ST
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,900.00        บ.นามทอง จํากัด 1,900.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จางขนยายเครื่อง ATM ณ หางเทสโก 

โลตัส ชลบุรี
ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 5,992.00        หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 5,992.00        

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

111

จางโฆษณาประกาศเปดรับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห

ตกลงราคา บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 25,680.00      บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 25,680.00      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

112
จางพิมพGHB e-knowledge ป 2556 

(ฉบับที่ 48-95)
ตกลงราคา

บ.ซีโน พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด
144,450.00    

บ.ซีโน พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด
144,450.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

113 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,910.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,910.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

114

จางลงโฆษณาประกาศเปดรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือกเขาดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการธนาคารฯ

ตกลงราคา บ.สี่พระยาการพิมพ จํากัด 147,339.00    บ.สี่พระยาการพิมพ จํากัด 147,339.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

115

จางลงโฆษณาประกาศเปดรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือกเขาดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการธนาคารฯ

ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 141,240.00    บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 141,240.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

116

จางลงโฆษณาประกาศเปดรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือกเขาดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการธนาคารฯ

ตกลงราคา
บ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด 

(มหาชน)
144,064.80    

บ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุป จํากัด 

(มหาชน)
144,064.80    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

117

จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว 

มือจับ 2 ขาง มีคอกลอม ยี่หอ JUMBO 

รุน HB-213

ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 6,607.25        บ.เจนบรรเจิด จํากัด 6,607.25        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

118
จัดซื้อกระดานไวทบอรดขาตั้งลอเลื่อน 

สองหนา-แมเหล็ก
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 8,453.00        บ.เจนบรรเจิด จํากัด 8,453.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119 จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 85,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 85,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120 จัดซื้อตูเเจตู ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 41,944.00      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 41,944.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขากําแพงเพชร,สาขาบอวิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,421.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,421.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

122
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

123
จางผลิตบัตรชําระเงินกูติดบารโคด 

(GHB pay card)
ตกลงราคา

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
64,200.00      

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
64,200.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

124
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขามุกดาหาร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

125
จัดซื้อพัดลมมิตซูบิชิ ขนาด 16 นิ้ว 

แบบสไลด รุน R16-GR
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 5,189.50        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 5,189.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

126

จัดซื้อโตะและเกาอี้สําหรับพนักงาน 

ฝายลูกคาสัมพันธ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ อาคาร 2 ชั้น 12

ตกลงราคา บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 60,091.20      บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 60,091.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 47,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 47,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

128
จัดซื้ออุปกรณ DRUM และผงหมึก 

เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร BROTHER
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 16,478.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 16,478.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

130
จางบริษัทเขาดําเนินงานตรวจสอบ

สภาพชั้นดิน
ตกลงราคา

บ.เอส ที เอส อินสตรู

เมนท จํากัด
73,669.50

บ.เอส ที เอส อินสตรู

เมนท จํากัด
73,669.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

131
จางบริษัทเขาดําเนินงานสํารวจทํา

แผนที่ภูมิประเทศ
ตกลงราคา

บ.เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง

 คอนซัลแตนท จํากัด
96,300.00

บ.เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง

 คอนซัลแตนท จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

132
จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย 

(แถบสีเหลือง)

วิธีพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 243,960.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 243,960.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

133

จางเหมาบริการกําจัดหนู ปลวก มด 

แมลงสาบ และยุง ของสาขาเพชรบุรีตัด

ใหม

ตกลงราคา บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 8,025.00        บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 8,025.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

134
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
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

135 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา
รานฟงเกอร พริ้นต โปรส

เกรส
23,940.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 23,940.00

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

136 สั่งเชารถยนตประจําตําแหนงผูบริหาร
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 1,078,200.00 บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 1,078,200.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

137

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อบานสุขสันต ป 2556 โครงการ

บาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัย

ขาราชการ ครั้งที่ 9

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 131,931.00    บ.ฟูลพอยท จํากัด 131,931.00    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

138

เชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM 

ณ หางเทสโก โลตัส สาขาสุขุมวิท 50 

และเทสโกโลตัส พระราม 4

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 

ซิสเท็ม จํากัด
21,185.09      

บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 

ซิสเท็ม จํากัด
21,185.09      

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

139

จางเปลี่ยนวาลวปรับแรงดันน้ําประปา

ภายในอาคาร (PRV) ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ อาคาร 2 ชั้น 11

ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
133,484.64    

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
133,484.64    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

140

จางบริการกําจัดหนู ปลวก มด 

แมลงสาบ และยุง 

สาขาราชดําเนิน

ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,840.00      บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,840.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

141
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพบางกอกทูเดย)
ตกลงราคา บ.ลีฟส แอนด ริช จํากัด 40,000.00      บ.ลีฟส แอนด ริช จํากัด 40,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

142
จางประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้

ธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.เอส ดับบลิว จํากัด 17,000.00      บ.เอส ดับบลิว จํากัด 17,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

143
จางประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้

ธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด 13,600.00      บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด 13,600.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

144
จางประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้

ธนาคารฯ
ตกลงราคา

บ.กรุงสยามประเมินคา

ทรัพยสิน 

จํากัด

2,500.00        

บ.กรุงสยามประเมินคา

ทรัพยสิน 

จํากัด

2,500.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

145
จางประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้

ธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.ไชนิส ไทย แอพไพรซอล จํากั 16,050.00      บ.ไชนิส ไทย แอพไพรซอล จํากั 16,050.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

146
จางประเมินราคาหลักประกันของลูกหนี้

ธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 9,500.00        บ.ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 9,500.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

147

จางออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ

โครงการเงินฝาก

อุนใจวัยเกษียณ

ตกลงราคา บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด 14,980.00      บ.ไอดีล ทูเดย จํากัด 14,980.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

148

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือรับรอง

การหักภาษี ณ.ที่จายและรายละเอียด

การจายดอกเบี้ยและเงินตน 

2.แคชเชียรเช็ค ฝายเงินฝาก

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
52,965.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
52,965.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

149

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.50 ทวิ แหง

ประมวลรัษฏากร)

ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

150
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง ฝายพิธี

การสินเชื่อ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
235,400.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
235,400.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน


