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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

1
จัดซื้อเครื่องพิมพดีดแคร ตั้งโตะ 

ยี่หอโอลิมเปย รุน SG-3M
 - ตกลงราคา รานมนตรีพานิช 25,000.00      รานมนตรีพานิช 25,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับ

ผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน
 - ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
188,710.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
188,710.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3
จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

จากหางบิ๊กซี สาขาดาวคะนอง
 - ตกลงราคา

หจก. พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
13,375.00      

หจก. พรอมเซอรวิสแอนด

ซัพพลาย
13,375.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

4

จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธ

งานมหกรรมบานธนาคาร 56 

จังหวัดเชียงใหม

 - ตกลงราคา บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 7,918.00        บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 7,918.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

5
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขาสระบุรี
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

ผานหนังสือพิมพอีคอนนิวส
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 

จํากัด
500,000.00    

บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 

จํากัด
500,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

7
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการ ชลรัศมีกับวีไอพี
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.งาทวีสุข จํากัด 432,000.00    บ.งาทวีสุข จํากัด 432,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

8
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการพักบางอะไรบาง
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จํากัด 660,000.00    บ.มีเดีย เอเจนซี่ ไทย จํากัด 660,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

9
ตอสัญญาเชารถยนต ยี่หอ TOYOTA 

NEW VIOS 1.5 J AUTO
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 242,676.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 242,676.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

10 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาจันทบุรี  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 16,050.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 16,050.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

11
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

12

จางเหมาติดตั้งมานปรับแสงแนวตั้ง 

สําหรับติดตั้งฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54 65,000.00      หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54 65,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

13
จางจัดพิธีเปดสาขายอยบิ๊กซี 

สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด 199,464.05    บ.ซาดา-วี จํากัด 199,464.05    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

14
จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศหองเครื่อง

ลิฟต อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 73,910.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 73,910.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

15 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 44,964.00      องคการคาของสกสค. 44,964.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

16

จางติดตั้งแผนอลูมิเนียมคอมโพสิต

ใตทางเชื่อมอาคาร ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 200,000.00    บ.ทูเมคเกอร จํากัด 200,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17

จางซอมเครื่องปรับอากาศธนาคารฯ

สํานักงานใหญ อาคาร 2 ชั้น 7 

ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 130,000.00    หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 130,000.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

18
จัดซื้ออุปกรณไฟฟาสําหรับโครงการ 

internet&mobile Banking system
 - ตกลงราคา

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
20,752.65      

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
20,752.65      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19 จางทํากลองใสใสโบชัวร 3 ชอง  - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 10,593.00      บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 10,593.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

20
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

21

ตอสัญญาเชารถยนตใชปฏิบัติงาน

ประจําสาขาหลัก,สาขายอย และประจํา

สํานักงานเขต(สําหรับงานดานการตลาด)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 215,712.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 215,712.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

22
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชั้นเลื่อน 4ชั้น ใหกับ

สาขายอยบึงกาฬ
 - ตกลงราคา รานรุงเรืองเฟอรนิเจอร 12,800.00      รานรุงเรืองเฟอรนิเจอร 12,800.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

23
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชั้นเลื่อน 4 ชั้น ใหกับ

สาขายอยหนองบัวลําภู
 - ตกลงราคา

หจก.โมเดิรน โฮมเฟอรนิเจอร 

(หนองบัวลําภู)
17,700.00      

หจก.โมเดิรน โฮมเฟอรนิเจอร 

(หนองบัวลําภู)
17,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชั้นเลื่อน 4ชั้น ใหกับ

สาขายอยเลย
 - ตกลงราคา รานกองกลิ่นการคา 20,700.00      รานกองกลิ่นการคา 20,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

25 จัดซื้อกลองกระดาษใสเอกสาร (คุรุสภา)  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
75,568.75      

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
75,568.75      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

26
จัดจางบริการบํารุงรักษาลิฟต อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
81,812.50      

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
81,812.50      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

27
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ ชารป 

รุน Kc-A60TA-W
 - ตกลงราคา หจก.ขอนแกนไทยแลนด 41,980.00      หจก.ขอนแกนไทยแลนด 41,980.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28 จางทํานาฬิกาแขวนผนัง ขนาด 24 นิ้ว  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

คณะบุคคลลักษ อินเตอรเทรด 

1999
389,480.00    

คณะบุคคลลักษ อินเตอรเทรด 

1999
389,480.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

29
จางยายเอกสารและอุปกรณตางๆ 

ฝายสื่อสารองคกร
 - ตกลงราคา บ.โปรเดคเคอเรชั่น จํากัด 32,100.00      บ.โปรเดคเคอเรชั่น จํากัด 32,100.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

30
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่

ธนาคารฯ สาขาขอนแกน
 - ตกลงราคา บ.บุญมาครอง จํากัด 28,900.00      บ.บุญมาครอง จํากัด 28,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยบิ๊กซี สมุทรปราการ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
405,720.00    

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
405,720.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

32 จางจัดทํากระเปาผาอเนกประสงค  -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.เอาท-บาลานซ จํากัด 945,550.00    บ.เอาท-บาลานซ จํากัด 945,550.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

33 จางจัดทําแฟลชไดรฟ ความจุ 16 GB  -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จํากัด 312,000.00    บ.เจ ไอ เอส เทรดดิ้ง จํากัด 312,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34 จางจัดทําชุดแกวนิวโบน  -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.จิงเฉิง จํากัด 350,000.00    บ.จิงเฉิง จํากัด 350,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

35
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ ชารป 

รุน KC-A60TA-W
 - ตกลงราคา หจก.ขอนแกนไทยแลนด 41,980.00      หจก.ขอนแกนไทยแลนด 41,980.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

36 จางทําตาลปตรสําหรับถวายพระสงฆ  - ตกลงราคา รานเจริญชัยการชาง 118,235.00    รานเจริญชัยการชาง 118,235.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

37 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก  - ตกลงราคา ศิลปกิจ 45,475.00      ศิลปกิจ 45,475.00      เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

38

จางซอม Chiller ตัวที่3 ระบบปรับ

อากาศ ธนาคาร ฯสํานักงานใหญ อาคาร

 1

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

85,994.83      

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

85,994.83      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39 จางทําปลอกรัดธนบัตร  - ตกลงราคา บ.โพลีพลาสติก จํากัด 19,688.00      บ.โพลีพลาสติก จํากัด 19,688.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

41

จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ยี่หอฮิตาชิ 

รุน CV-SU23V เพื่อใชงาน

ที่ธนาคารฯ สาขานครปฐม

 - ตกลงราคา หจก.ศรีสวัสดิ์วิทยุ-โทรทัศน 11,990.00      หจก.ศรีสวัสดิ์วิทยุ-โทรทัศน 11,990.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จัดซื้อตูรางเลื่อนเพื่อใชงานที่สาขา

นครศรีธรรมราช
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สยามรัฐ จํากัด 252,000.00    บ.สยามรัฐ จํากัด 252,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

44
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ จัตุรัสการเมือง
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด 1,500,000.00 บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด 1,500,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

45

จางเปลี่ยนถายน้ํามันพรอมอุปกรณของ

ระบบปรับอากาศ อาคาร 1,2 ธนาคารฯ

 สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

393,589.87    

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

393,589.87    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

46
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

47

เชารถยนตประจําตําแหนงรองกรรมการ

 ผูจัดการ กลุมงานการเงินและบัญชี 

(นายวิกิต ขจรณรงควณิช)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 2,568,000.00 บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 2,568,000.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

48
จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องนับธนบัตร
 - ตกลงราคา

บ.อินติเกรต ซิสเต็ม

(ไทยแลนด)จํากัด
119,400.00    

บ.อินติเกรต ซิสเต็ม

(ไทยแลนด)จํากัด
119,400.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49
จัดซื้อโทรทัศนสี ขนาด 46 นิ้ว 

ยี่หอ SAMSUNG LED
 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 54,570.00      บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 54,570.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

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

51

จางเหมาปรับปรุงซอมแซมรั้วบานพัก

พนักงาน (ทรัพยสินธนาคาร) ธนาคารฯ 

สาขากําแพงเพชร

 - ตกลงราคา นายทรงพล ธนโชวงษ 150,000.00    นายทรงพล ธนโชวงษ 150,000.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

52 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 12,230.00      รานเรืองศิลปตรายาง 12,230.00      
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

53 จางทําชุดชาเบญจรงคลายทองนูน  - ตกลงราคา รานแดงเบญจรงค 114,550.00    รานแดงเบญจรงค 114,550.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

55
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

56

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.50 ทวิ แหง

ประมวลรัษฏากร)

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 38,520.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 38,520.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57

จัดซื้อกระดาษ A4/80แกรม ยี่หอ 

Double A (ฝายบริหารหนี้กทม.และ

ปริมณฑล)

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
88,810.00      

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
88,810.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

58 จัดซื้อน้ํายาลางจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 3,240.00        องคการคาของสกสค. 3,240.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

59
จางที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา

แนะนําเกี่ยวกับการพัสดุ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
นายเชิดชัย มีคํา 600,000.00    นายเชิดชัย มีคํา 600,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

60 จัดซื้อน้ําสบู รุน RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
42,800.00      

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
42,800.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
จางจัดทําถุงผาสปนบอนพิมพลายโลโก 

ธอส.
 - ตกลงราคา

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
99,680.00      

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
99,680.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

62 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD  - ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 12,091.00      บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 12,091.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63 จางทํากระเปาผา  - ตกลงราคา บ.เอาท-บาลานซ จํากัด 170,130.00    บ.เอาท-บาลานซ จํากัด 170,130.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

64
จางซอมแซมระบบปรับอากาศธนาคารฯ

 สาขาพหลโยธิน
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 48,150.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 48,150.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

65
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ในนิตยสาร my home
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
42,800.00      

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
42,800.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

66
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ในหนังสือพิมพโลกวันนี้
 - ตกลงราคา บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด 50,000.00      บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด 50,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

67
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคา

เชาทรัพยสินธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
51,360.00      

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
51,360.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

68
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ idea 

work (ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
44,405.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
44,405.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

69
จางพิมพแบบฟอรมการดบัญชียอย-เงิน

ยืมทดรอง
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 20,330.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 20,330.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

70
จางพิมพซองหนาตางขาว โครงการ

มาตรการประนอมหนี้ 60 ป ธอส.
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 231,120.00    บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 231,120.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

71

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อเพื่อปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซมที่

อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย

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

ทางดานสิ่งพิมพ

72
จางบริการพื้นที่งาน Thaikand Smart 

Money สัญจรสุราษฏรธานี ป 2556
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 250,380.00    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 250,380.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

73 จางทําเต็นทสปริง  - ตกลงราคา บ.สนามเดินปา จํากัด 73,200.00      บ.สนามเดินปา จํากัด 73,200.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

74
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานนิตยสารธุรกิจกาวหนา
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซแสตนดารดกรุป 

จํากัด
39,200.00      

บ.แอดวานซแสตนดารดกรุป 

จํากัด
39,200.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

75
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจรายวัน
 - ตกลงราคา บ.บูรพาทัศน (1999) จํากัด 54,400.00      บ.บูรพาทัศน (1999) จํากัด 54,400.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

76
เชาพื้นที่ภายในหางบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

ใหกับสาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา

บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)
15,194.00      

บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)
15,194.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

77

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟาและเขา

เลมเอกสาร ยี่หอ GBC รุน C215E  

ใหกับสาขาขอนแกน

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 27,071.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 27,071.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร 7 Heavens
 - ตกลงราคา

บ.เอ็กซตรีม แอดเวอรทซิ่ง 

จํากัด
35,000.00      

บ.เอ็กซตรีม แอดเวอรทซิ่ง 

จํากัด
35,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

79

จางเหมาปรับปรุงทําสีเครื่อง ATM 

ที่หนาปอมรักษาการณ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
15,500.00      

บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
15,500.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

80

จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ BROTHER 

รุน MFC-7470D ใหกับสวนจัดหาและ

การพัสดุฯ

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

81
จัดซื้อตูสูง และตูเตี้ยวาง CCTV  

เพื่อใชงานที่สาขายอยบิ๊กซีสมุทรปราการ
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 12,818.60      บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 12,818.60      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82 จางที่ปรึกษาดานการเงินการธนาคาร  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
นางพรรณี สถาวโรดม 960,000.00    นางพรรณี สถาวโรดม 960,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

83

จางเปนที่ปรึกษาตรวจสอบและให

ความเห็นแบบและงบประมาณโครงการ

สรางศูนยคอมพิวเตอรหลัก สํานักงาน

ใหญ

 - กรณีพิเศษ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา 460,000.00    ดร.สมศักดิ์ มิตะถา 460,000.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

84 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 158,360.00    บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 158,360.00    เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

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

86

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สํานักพระราม 9)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

สํานักพระราม 9
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(สํานักพระราม 9)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,765.50 

บาท/เครื่อง/

เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,765.50 

บาท/เครื่อง/

เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

สํานักพระราม 9

88
จัดซื้อพรมไวนิล ดักฝุน ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.ซีเอสที ซัพพลายส จํากัด 95,300.00      บ.ซีเอสที ซัพพลายส จํากัด 95,300.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89
จัดซื้อ DRUM เครื่อง FAX ใหกับฝาย

พิการสินเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 26,643.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 26,643.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

90

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(เคานเตอรการเงิน

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

เคานเตอรการเงินอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม

91

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(เคานเตอรการเงินอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

เคานเตอรการเงินอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม

92
จัดซื้อผาขาวปูโตะหองประชุม ชั้น 3 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา หจก.บานสะอาด 45,528.50      หจก.บานสะอาด 45,528.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93
จัดซื้อของชํารวยเพื่อประชาสัมพันธ

ธนาคารและแจกลูกคา
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 84,000.00      บ.จิงเฉิง จํากัด 84,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

94
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณาทางวิทยุ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00 บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

95

จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภายใน

งาน Thailand Smart Money 

สัญจรสุราษฏรธานี ป 2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
650,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
650,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96
จางพิมพแผนพับใน G H Bank 

Newsletter ฉบับเดือนสิงหาคม 2556
 - ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 11,235.00      บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 11,235.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ ชารป 

รุน KC-A60TA  ใหกับสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา บ.ทวียนต มารเก็ตติ้ง จํากัด 49,600.00      บ.ทวียนต มารเก็ตติ้ง จํากัด 49,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

สิ่งพิมพ

99
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาเพชรบูรณ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
10,614.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

100
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารแมบาน
 - ตกลงราคา บ.แมบาน จํากัด 36,380.00      บ.แมบาน จํากัด 36,380.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

101

จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพสี 

ยี่หอ HP Laserjet Pro 200nw และ

ผงหมึกสําหรับเครื่อง FAX 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-8460n

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 52,609.76      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 52,609.76      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

102
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารบานและสวน
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
53,500.00      

บ.อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
53,500.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

103

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Home Buyers' Guide 

Eastern

 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 32,100.00      บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 32,100.00      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Lift and Home
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 53,500.00      บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 53,500.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

105

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด 

ยี่หอ Lucky รุน SH-756  เพื่อใชงานที่

สวนควบคุมการใชงาน ฝายธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,867.20      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,867.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

106
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ณ จุดขายภายในหางเทสโก โลตัส
 - ตกลงราคา บ.วี จี ไอ แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 192,600.00    บ.วี จี ไอ แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 192,600.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

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

ทางดานสิ่งพิมพ

108
จางพิมพซองหนาตางขาว ฝายบริหาร

หนี้กทม.และปริมณฑล
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 50,825.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 50,825.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

109
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

และซองจดหมาย กรรมการผูจัดการ
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุคเคส จํากัด 25,947.50      บ.เบสตบุคเคส จํากัด 25,947.50      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

110
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่ฝาย

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
 - ตกลงราคา

บ.บริสโตส เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
17,655.00      

บ.บริสโตส เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
17,655.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,800.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,800.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

112
จางบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรม

บานธนาคาร 56 จ.ขอนแกน
 - ตกลงราคา บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 159,998.44    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 159,998.44    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

113
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่ฝาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ
 - ตกลงราคา

บ.บริสโตส เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
76,700.00      

บ.บริสโตส เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
76,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,025.00        บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,025.00        
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

115

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(ศูนยความมั่นคง

ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

116

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP 

(ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

117 จัดซื้อบัตรชมภาพยนตร  - ตกลงราคา บ.เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 36,000.00      บ.เมเจอร ซีนีแอด จํากัด 36,000.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

118
จัดซื้อเทปสีพิมพอักษร สําหรับ

เครื่องพิมพฉลากรุน PT-9500PC
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 20,972.00      บ.โฟนิกซ จํากัด 20,972.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธธนาคารครบ 

60 ป
 - ตกลงราคา บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 43,787.40      บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 43,787.40      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

120
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(สาขานครราชสีมา)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขานครราชสีมา

121

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สาขานครราชสีมา)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขานครราชสีมา

122

จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล Samsung 

รุน NX1000 T พรอมอุปกรณใหกับสาขา

รอยเอ็ด

 - ตกลงราคา
บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด 

(สาขาบิ๊กซี รอยเอ็ด)
15,000.00      

บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด 

(สาขาบิ๊กซี รอยเอ็ด)
15,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

123
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณา Digital Media
 - ตกลงราคา บ.เอส เอฟ จี จํากัด (มหาชน) 85,600.00      บ.เอส เอฟ จี จํากัด (มหาชน) 85,600.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

124

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(OSS ปากชอง 

จ.นครราชสีมา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  OSS 

ปากชอง จ.นครราชสีมา
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

125

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(OSS ปากชอง จ.นครราชสีมา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  OSS 

ปากชอง จ.นครราชสีมา

126
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ ROTO

 รุน S600 SC เพื่อใชงานที่สาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 40,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 40,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127

จางเปลี่ยนไกดเรียวและทออากาศ

ระบบบําบัดน้ําเสีย ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
84,102.00      

บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
84,102.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

128

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณา Digital Media Big Zen

 LED

 - ตกลงราคา บ.ดีไลท มัลติมีเดีย จํากัด 160,500.00    บ.ดีไลท มัลติมีเดีย จํากัด 160,500.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

129
จางพิมพโปสเตอรผลิตภัณฑเงินฝาก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป ธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 23,112.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 23,112.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

130

จางพิมพสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

เงินฝากเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป 

ธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 47,636.40      บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 47,636.40      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

131
จางเหมาออกบูธงานมหกรรมบาน ธอส.

 56 จ.นครสวรรค
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 268,909.73    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 268,909.73    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

132
จางเหมาออกบูธงานมหกรรมบาน ธอส.

 56 จ.สระบุรี
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 269,640.00    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 269,640.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

133

จัดซื้อชุดอุปกรณควบคุมระบบเสียง 

และชุดอุปกรณควบคุมระบบอัดเสียง 

พรอมติดตั้ง ภายในหองประชุม 

ชั้น 10 สํานักกรรมการผูจัดการ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิสเซส จํากัด
455,392.00    

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิสเซส จํากัด
455,392.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

134

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานปายโฆษณาจุดลงทางดวนพระราม

 9

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย อินไซด จํากัด 273,920.00    บ.มีเดีย อินไซด จํากัด 273,920.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

135

จางบริษัทออกแบบ จัดทําและติดตั้งบูธ

 พรอมกิจกรรมและพิธีเปดในงาน

มหกรรม ธอส.60 ป มีบานมีสุข

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด 7,496,960.35 บ.โนวาอินเตอรแอ็ด จํากัด 7,496,960.35 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

136 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,170.00        รานเรืองศิลปตรายาง 4,170.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

137

จางซอมทอเติมน้ําเขาระบบ Cooling 

Tower ธนาคารฯ สํานักงานใหญ 

อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.เอช ทู โอ สแควร จํากัด 185,612.90    บ.เอช ทู โอ สแควร จํากัด 185,612.90    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

138

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะและ

เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ใหกับเคานเตอรการเงินอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 112,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ JIMI 

รุน ZT-230T  ใหกับเคานเตอรการเงิน

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 - ตกลงราคา
ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
8,453.00        

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส
8,453.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

ชนิดตั้งโตะ (กระดาษ) ยี่หอ CASIO 

รุน DR-240 TM และ เครื่องคํานวณเลข 

ขนาดเล็ก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,254.00        บ.นามทอง จํากัด 4,254.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

141
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพแนวหนา
 - ตกลงราคา บ.หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 210,576.00    บ.หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 210,576.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

142
จัดซื้อเครื่องพิมพดีดแคร ตั้งโตะ 

ยี่หอโอลิมเปย
 - ตกลงราคา รานมนตรีพานิช 12,500.00      รานมนตรีพานิช 12,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

143

จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ Kingdom 

รุน SA-2013 (พรอมขนสง) ใหกับ

เคานเตอรการเงินอัมพวา 

จ.สมุทรสงคราม

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 24,941.70      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 24,941.70      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

144
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
363,800.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
363,800.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

145
จางจัดทําสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ

ครบรอบ 60 ป ธนาคารอาคารสงเคราะห
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ซูเปอรฤทธิ์ ครีเอชั่น จํากัด 3,210,000.00 บ.ซูเปอรฤทธิ์ ครีเอชั่น จํากัด 3,210,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

146

จางออกแบบและจัดทําสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธงานมหกรรม 60 ป ธอส.

มีบาน มีสุข ในวาระพิเศษครบรอบ 

60 ป ธนาคาร

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ซูเปอรฤทธิ์ ครีเอชั่น จํากัด 1,993,249.50 บ.ซูเปอรฤทธิ์ ครีเอชั่น จํากัด 1,993,249.50 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

147
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด หนู 

แมลงสาบ ของสาขายอยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
10,000.00      

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
10,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

148
จัดซื้อตูวางแฟม 2 ชั้น ใหกับฝายบริหาร

ความเสี่ยง
 - ตกลงราคา บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม จํากัด 9,870.75        บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม จํากัด 9,870.75        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

149 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ  - ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีย จํากัด 117,753.50    บ.สมารทแอคเซสซอรีย จํากัด 117,753.50    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

150
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ SHARP 

รุน FV A80TA
 - ตกลงราคา

บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)
44,700.00      

บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)
44,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

151

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ธนาคารฯ 

สาขาดอนเมือง

 - ตกลงราคา
บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
10,000.00      

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
10,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

152
จัดซื้อแฟมปกแข็งหุม พีวีซี ตอก 2 หวง 

Dมีตัวลอก
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 19,153.00      บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 19,153.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

153 จางจัดทําแฟลชไดรแบบสายรัดขอมือ  - ตกลงราคา บ.พรีเมี่ยม เพอรเฟค จํากัด 49,220.00      บ.พรีเมี่ยม เพอรเฟค จํากัด 49,220.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

154
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

ผานสื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุของบริษัท
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.บางกอก มีเดีย เอเยนซี่ จํากัด 342,400.00    บ.บางกอก มีเดีย เอเยนซี่ จํากัด 342,400.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

155
จัดซื้อกลองถายรูป ยี่หอ Nikon J1 

พรอมอุปกรณใหกับสาขายอยทุงสง
 - ตกลงราคา

บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด 

(สหไทย ทุงสง)
13,050.00      

บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด 

(สหไทย ทุงสง)
13,050.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

156
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

งานมหกรรม ธอส.60 ป มีบานมีสุข
 - ตกลงราคา บ.บีอีซี-เทโร จํากัด (มหาชน) 136,425.00    บ.บีอีซี-เทโร จํากัด (มหาชน) 136,425.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

157

จางพิมพแผนปลิว และโปสเตอร

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษ พลัส พลัส

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 98,921.50      บ.ฟูลพอยท จํากัด 98,921.50      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

158

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ 

KINGDOM POWER รุน KP-2100B 

ใหกับสาขาถนนจอมพล

 - ตกลงราคา หจก.ใตฟาซิตี้ 14,900.00      หจก.ใตฟาซิตี้ 14,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

159
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพโพสตทูเดย
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โพสต พับลิชชิล จํากัด

(มหาชน)
556,400.00    

บ.โพสต พับลิชชิล จํากัด

(มหาชน)
556,400.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

160

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

โดยการเชาเวลาและถายทอดสดชวงพิธี

เปดงานมหกรรมฯ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 500,000.00    บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 500,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

161
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน  ใหกับฝาย 

บริหารหนี้ภูมิภาค สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) สาขาชลบุรี
23,790.00      

บ.สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) สาขาชลบุรี
23,790.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

162

จางปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน 

ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 

1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 198,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 198,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

163

จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล Samsung 

EKGC 100 ZWATHL พรอมอุปกรณ 

ใหกับสาขาราชบุรี

 - ตกลงราคา
บ.เพาเวอรบาย จํากัด 

(สาขาโรบินสัน ราชบุรี)
13,864.00      

บ.เพาเวอรบาย จํากัด 

(สาขาโรบินสัน ราชบุรี)
13,864.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

164

จางพิมพสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑเงินฝากในงานมหกรรม ธอส. 

60 ป มีบาน มีสุข

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 84,423.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 84,423.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

165
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ(รหัส 11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

166
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
481,500.00    

บ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
481,500.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูเสนอราคา ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

167

จัดซื้อกลองเงิน Reject ATM 

ทดแทนกลองเดิมเนื่องจากไมสามารถ

ซอมแซมไดของเครื่อง ATM 

สาขาสุขาภิบาล 1

 - ตกลงราคา
บ.คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด
16,863.20      

บ.คอนโทรล ดาตา 

(ประเทศไทย) จํากัด
16,863.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

168

จัดซื้อเฟอรนิเจอรสําเร็จรูป ใหฝาย

ปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 128,400.00    บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 128,400.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


