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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ (ฝายสภ.1)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
304,915.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
304,915.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ (ฝายสร.9)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
593,390.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
593,390.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3

จัดจางทําปอมยามติดลอแบบ

เคลื่อนยายเพื่อใชงานที่สาขา

กําแพงเพชรและสาขาตาก

 - ตกลงราคา นายอิทธิกร ประทิศ 98,000.00      นายอิทธิกร ประทิศ 98,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

4 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 12,015.00      องคการคาของสกสค. 12,015.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

5 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 6,750.00        องคการคาของสกสค. 6,750.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

6 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 98,874.00      องคการคาของสกสค. 98,874.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

7
จางบริษัทประเมินราคาหลักประกัน

ของลูกหนี้ เพื่อจัดตั้งสํารองหนี้
 - ตกลงราคา บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด 22,500.00      บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด 22,500.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

8
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อวิทยุในพื้นที่จังหวัดนาน
 - ตกลงราคา คุณนิษฐวดี ตรัยจรัลฤทธิ์ 12,000.00      คุณนิษฐวดี ตรัยจรัลฤทธิ์ 12,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

9 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 3,150.00        องคการคาของสกสค. 3,150.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

10
จัดทําถวยกระดาษ และฝาปดสําหรับใส

เครื่องดื่ม
 - ตกลงราคา บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด 53,832.00      บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด 53,832.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ CANON รุน SX50HS
 - ตกลงราคา บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด 17,200.00      บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด 17,200.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

12

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ระบบพิมพ 

2 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจํา 

ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5

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

13

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุน MFC-7470D

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,383.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,383.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

15 จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 47,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 47,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SHARP รุน SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,399.99        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,399.99        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

17
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N
 - ตกลงราคา ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 16,264.00      ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด เซอรวิส 16,264.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18
จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน (พรอมขนสง) 

ใหกับธนาคารฯ สาขายอยภูเขียว
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 96,587.19      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 96,587.19      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือรุน L-FOLD  - ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 12,091.00      บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 12,091.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการขาว 5 หนา 1
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.3 เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด 1,249,998.00 บ.3 เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด 1,249,998.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

21
สั่งซื้ออุปกรณ BROTHER DRUM 

DR-2125
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,103.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,103.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

22

จัดจางทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

โครงการเงินฝากประจํา 8 เดือน 

ดอกเบี้ยทันใจ

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

23
จางพิมพซองพลาสติกใสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส (ATM)
 - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 69,336.00      บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด 69,336.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

24 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 18,140.00      รานเรืองศิลปตรายาง 18,140.00      
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

25 จัดซื้อหมึก Xerox รุน C3055  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด
8,667.00        

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร จํากัด
8,667.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

26
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,740.00        บ.นามทอง จํากัด 1,740.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ยี่หอ ชารป

 รุน SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,700.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,700.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

ใหแก สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  สาขายอย

แฟชั่นไอสแลนด

29

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

ใหแก สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  สาขายอย

แฟชั่นไอสแลนด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

30
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการกีฬาทั่วทิศ วอรมอัพ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.เทรดิชั่นนอล ทีม 299,600.00    หจก.เทรดิชั่นนอล ทีม 299,600.00    

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

31
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการรูออม รูลงทุน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด 239,252.00    บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด 239,252.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการวิทยุ เก็บขาวมาเลา
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เบรนทรี จํากัด 300,000.00    บ.เบรนทรี จํากัด 300,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จางทําเคานเตอร รปภ.ชั้นผูบริหาร 

(บริเวณชั้น 6 อาคาร2) สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 75,951.81      บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 75,951.81      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
17,655.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
17,655.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

35

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการวิทยุ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ 

FM 97.0 MHz.

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 497,550.00    บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 497,550.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

36
จางใหบริการพื้นที่ในงาน Home Builder

 Expo 2013
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 214,000.00    สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 214,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

37

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

ฝายบริหารสํานักงาน ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ อาคาร 2 ชั้น 4

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
548,320.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
548,320.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

38 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,585.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,585.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

39
จางจัดพิธีเปดสาขายอยเทสโก โลตัส 

พระราม 4
 - ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด 199,020.00    บ.ซาดา-วี จํากัด 199,020.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

40
จัดซื้อตูเก็บแฟม 40 ชอง ยี่หอ Elegant 

ใหกับธนาคารฯ สาขาบอวิน
 - ตกลงราคา รานเจมอย เฟอรนิเจอร 25,038.00      รานเจมอย เฟอรนิเจอร 25,038.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41

จัดจางซอมแซมระบบสุขาภิบาลและ

ซอมแซมอาคารจากน้ํารั่วซึม ธนาคารฯ 

สาขาพะเยา

 - ตกลงราคา หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999 168,846.00    หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999 168,846.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

42
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 - ตกลงราคา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
30,000.00      

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
30,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

43
จัดจางซอมแซมปาย (BS) และตูควบคุม

ไฟฟา(MDB) ธนาคารฯ สาขาไมตรีจิตร
 - ตกลงราคา บ.อารช เทคส จํากัด 58,000.00      บ.อารช เทคส จํากัด 58,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

44
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

45 จางพิมพ คูมือจรรยาบรรณ  - ตกลงราคา บ.พรีเมียร โปร จํากัด 70,620.00      บ.พรีเมียร โปร จํากัด 70,620.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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46

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 

ณ หองสหภาพ ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารฯ

 สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.เฟร็ซคูล เอ็นจิเนียริ่ง 54,837.50      หจก.เฟร็ซคูล เอ็นจิเนียริ่ง 54,837.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

47 จัดซื้อผงหมึกโรเนียวเอกสาร รุน JP-12  - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00      บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 48,150.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48

จัดจางติดตั้งหลังคา METALSHEET 

พรอมรางน้ําและทอระบายน้ําของ

ธนาคารฯ สาขานครราชสีมา

 - ตกลงราคา รานชํานาญสแตนเลส 35,000.00      รานชํานาญสแตนเลส 35,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

49

จางเหมารื้อถอนและติดตั้งหมอแปลง

ไฟฟาและอุปกรณปองกันหมอแปลง

ไฟฟา ธนาคารฯ สาขารังสิต

 - ตกลงราคา
การไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอธัญบุรี
422,408.18    

การไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอธัญบุรี
422,408.18    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

50 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 12,160.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 12,160.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

51
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

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

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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53

จางพิมพ 1.แบบฟอรมกระดาษบันทึก

ขอความ A4

2.แบบฟอรมกระดาษบันทึกขอความ A5 

3.แบบฟอรมบัตรลงเวลา

 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 90,308.00      บ.เบสตบุกเคส จํากัด 90,308.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

54
จัดซื้อที่คั่นซองโฉนด ขนาดจัมโบ 

ROBIN 28x19 ซม.
 - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 75,150.00      องคการคาของสกสค. 75,150.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

55
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

และหนู ของสาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา

บ.แอคชั่น ซัพพอรท เซอรวิส 

จํากัด
13,910.00      

บ.แอคชั่น ซัพพอรท เซอรวิส 

จํากัด
13,910.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56
จางดําเนินการปรับแกไขภาพเเละเนื้อหา

ใน Presentation ภาพลักษณธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.เอ็มโฟร จํากัด 145,000.00    บ.เอ็มโฟร จํากัด 145,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

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

58
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
119,840.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
119,840.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานรายการ

คุยโขมงหกโมงเชา และรายการโปะแตก
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
นายอํานาจ อยูมั่น 272,850.00    นายอํานาจ อยูมั่น 272,850.00    

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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60
จางตัดชุดเครื่องแบบพนักงานรักษา

ความปลอดภัย
 - ตกลงราคา น.ส.ศศิ อัศวเฆมิน 33,600.00      น.ส.ศศิ อัศวเฆมิน 33,600.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

61

จางเหมาตรวจสอบและทําความสะอาด

ระบบไฟฟา อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 160,412.00    บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 160,412.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

62
จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

งานสินเชื่อ ธนาคารฯ สาขาสยามสแควร
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 15,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 15,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

63
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับใชงานที่

สวนปฏิบัติการ ฝายบริหารการเงิน
 - ตกลงราคา บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด 122,430.00    บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด 122,430.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64 จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน  - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 11,919.80      บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 11,919.80      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65
จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร รหัส 

GR8/SB
 - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 33,170.00      บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 33,170.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จัดซื้อผาหมึกเครื่องลงเวลา ริบบอน 

EX3000N (สีดํา)
 - ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 112,350.00    บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 112,350.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ Sony รุน A37/18-135 mm.
 - ตกลงราคา บ.ศิริ เพาเวอร จํากัด 22,900.00      บ.ศิริ เพาเวอร จํากัด 22,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68 จัดซื้อแกว Stainless steel Mug  - ตกลงราคา
บ.ล็อก แอนด ล็อก 

(ประเทศไทย) จํากัด
90,000.00      

บ.ล็อก แอนด ล็อก 

(ประเทศไทย) จํากัด
90,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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69

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ชนิดตรวจสอบธนบัตรปลอม 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 188,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 188,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70
จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

รุน FAX-2840
 - ตกลงราคา บ.ออมนิ ซิสเต็มส จํากัด 7,990.00        บ.ออมนิ ซิสเต็มส จํากัด 7,990.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

71
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 156,487.50    บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 156,487.50    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

72

จางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน(ลูกคาเดิมเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ย)

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 74,900.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 74,900.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

73 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

74
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู(ตัดแผน)
 - ตกลงราคา บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด 134,820.00    บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด 134,820.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

75
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟมสินเชื่อและสลิป 

ใหกับธนาคารฯ สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา รานยุทธนาฟรีแลนซ 18,000.00      รานยุทธนาฟรีแลนซ 18,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ Sharp 

รุน KCA60TA
 - ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด 22,500.00      บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด 22,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

78
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย (รหัส11...)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

79

จางพิมพ 1.แบบฟอรมยืนยัน

ขอผิดพลาดตามเช็คสงเรียกเก็บระหวาง

ธนาคาร 2.แบบฟอรมคําขอตัวเช็คที่อยู

ในการเก็บรักษาของธนาคารผูสงเรียก

เก็บ 3.แบบฟอรมยืนยันการคืนเช็คที่

ธนาคารอื่นสงเรียกเก็บผานสํานักหัก

บัญชี ธปท.

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 77,040.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 77,040.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

80 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,485.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,485.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

81
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,514.00        บ.นามทอง จํากัด 2,514.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82
จัดซื้อตูวางเอกสาร F-03 MOBILE 

CABINET สาขาเพชรบุรีตัดใหม
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด 3,488.20        บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด 3,488.20        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83 จางพิมพแฟมเจาะออน  -
พิเศษ (สอบราคา

ประกอบ)
บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 237,540.00    บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 237,540.00    เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

84
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข 

มอนโรมวน แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 70,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 70,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

85

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบสรุปการนําสง

เช็คนอกมาตราฐาน/เช็คชํารุด/เช็คสงสัย

จะปลอม 2.แบบฟอรมใบเเจงขอมูลเช็ค 

3.แบบฟอรมใบยืนยันการตรวจภาพเช็ค

ในระบบ ICAS 4.แบบฟอรมใบปะหนา

มัดธนบัตร

 - ตกลงราคา บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด 84,530.00      บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด 84,530.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

86 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

87
จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบฝากเงิน 

2.แบบฟอรมใบถอนเงิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

88
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก 

ธอส.รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
101,650.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
101,650.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

89
จางพิมพแบบฟอรมใบรายการอุปกรณ

และสิ่งอํานวยความสะดวก
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 15,247.50      บ.ฟูลพอยท จํากัด 15,247.50      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

90
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
15,921.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
15,921.60      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

91
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,036.66        บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,036.66        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

92 จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 100 บาท  - ตกลงราคา บ.โพลีพลาสติก จํากัด 39,376.00      บ.โพลีพลาสติก จํากัด 39,376.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

93
จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ประจําสาขากิ่งแกว
 - ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
9,500.00        

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
9,500.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

94
จัดซื้อเกาอี้ทํางานหองผูบริหาร ชั้น 6 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
32,019.75      

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
32,019.75      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95

จางซอมแซมอุปกรณเครื่องสูบน้ํา

ดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร

 1

 - ตกลงราคา หจก.ดีเซลพาวเวอร ออล 100,259.00    หจก.ดีเซลพาวเวอร ออล 100,259.00    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

96
จัดจางซอม Motor Pump CHP1-03 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 37,257.40      บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด 37,257.40      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จัดซื้ออุปกรณเครื่องนอนหองพัก

พนักงานสาขาอุดรธานี
 - ตกลงราคา รานพีพีเฟอรนิเจอร 108,284.00    รานพีพีเฟอรนิเจอร 108,284.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบเเบงงวดเงินกู

เพื่อปลูกสรางอาคาร 2.แบบฟอรม

หนังสือมอบอํานาจที่ดิน 

3.แบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจหองชุด

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 95,765.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 95,765.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

99
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู ตัดผานธนาคารพาณิชย
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 17,976.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 17,976.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

100
จางพิมพซองรหัสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส (ATM)
 - ตกลงราคา

บ.ดาตาโปรดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด
121,338.00    

บ.ดาตาโปรดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด
121,338.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

102
จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือสัญญา

กูเงิน 2.แบบฟอรมใบเบิกพัสดุ
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 92,020.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 92,020.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

103
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

และหนู สาขาลําลูกกา
 - ตกลงราคา บ.แคร พลัส จํากัด 11,000.00      บ.แคร พลัส จํากัด 11,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขาถนนจอมพล จ.นครราชสีมา
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
120,375.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
120,375.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105
จัดจางติดตั้งสายเมนโทรศัพทธนาคารฯ

 สาขายอยเทสโก โลตัส พระราม 4
 - ตกลงราคา หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส 85,519.75      หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส 85,519.75      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

106
จางทําแฟมถนอมเอกสาร ของฝาย

พัฒนาการตลาดสินเชื่อ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
999,925.70    

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
999,925.70    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

107 จางทํากระเปาผาแคนวาส  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จํากัด 672,000.00    บ.จิงเฉิง จํากัด 672,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือยืนยัน

การสั่งจายเงินตามเช็ค 2.แบบฟอรม

บันทึกตอทายสัญญากูเงิน 3.แบบฟอรม

 ท.ด.1

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 87,250.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 87,250.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

109
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ idea

 Work(ฝายปฎิบัติการสารสนเทศ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
44,405.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
44,405.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
สั่งซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่

ธนาคารฯ สาขาแพร
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 17,473.10      บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 17,473.10      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จางทําลายเทปบันทึกขอมูลที่ไมไดใช

งานของฝายปฎิบัติการสารสนเทศ
 - ตกลงราคา วงษพาณิชย 18,000.00      วงษพาณิชย 18,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

112
จัดซื้อจานรองแกวน้ําสําหรับใชงานชั้น 

11 อาคาร 1
 - ตกลงราคา บ.บานไท-คริสตัล เซรามิค จํากัด 6,933.60        บ.บานไท-คริสตัล เซรามิค จํากัด 6,933.60        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113

จางขัดปรับสภาพหินออน พื้นโถง

การเงินและโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 147,660.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 147,660.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

114
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสถานีโทรทัศนชอง VOICE TV
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วอยซ ทีวี จํากัด 1,712,000.00 บ.วอยซ ทีวี จํากัด 1,712,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

115
จางเหมาจัดหาพื้นที่เพื่ออกบูธงาน

มหกรรมบานธนาคาร 56 จ.เชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 168,167.22    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 168,167.22    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

116
จัดจางซอมเครื่องปรับอากาศฝาย

ปฎิบัติการสารสนเทศ ชั้น 7 อาคาร 2
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 35,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 35,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

117
จางซอมแซมน้ํารั่วซึมบริเวณหองพัก

พนักงาน ชั้น 4 ธนาคารฯ สาขาชลบุรี
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 40,000.00      บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 40,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

118

จัดจางยายคอนเดนเซอรของ

เครื่องปรับอากาศ (คอยลรอน) 

ธนาคารฯ สาขาตาก

 - ตกลงราคา รานเบสทคูล 62,100.00      รานเบสทคูล 62,100.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

119

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช 

2.สาขายอยพังงา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,412.40        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,412.40        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

120

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบนําสงเงินชําระ

หนี้สวนขาด 2.แบบฟอรมใบนําสงเงิน

คาเชาทรัพยสินธนาคาร 

3.แบบฟอรมใบสั่งซื้อน้ํามัน

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 18,939.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 18,939.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

121
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธีปฎิบัติ

ในการทํานิติกรรมและการชําระเงินงวด
 - ตกลงราคา

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
34,240.00      

บ.เอเอ็นที ออฟฟศ เอ็กซเพรส 

จํากัด
34,240.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

122
จางพิมพสติ๊กเกอรเงินฝากซูเปอร

ออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

123
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียม(ขามเขต)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
40,125.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
40,125.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

124
เชาใชบริการสถานที่ติดตั้งเครื่อง ATM 

ที่เดอะมอลลงามวงศวาน
 - พิเศษ

บ.งามวงศวาน ชอปปงมอลล 

จํากัด

 เดือนละ 

23,449.38 บาท

บ.งามวงศวาน ชอปปงมอลล 

จํากัด

 เดือนละ 

23,449.38 บาท

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

125

สั่งซื้อกลองใสเอกสารเพื่อติดทาย

รถจักรยานยนต ธนาคารฯ

(MESSENGER)

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
22,800.00      

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
22,800.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

126
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

127
จางกอสรางบูธงาน Home Builder 

Expo 2013
 - ตกลงราคา

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
200,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
200,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

128
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา หจก.ลานนาบรรจุภัณฑ 70,000.00      หจก.ลานนาบรรจุภัณฑ 70,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

129
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.M.R.A Co.,Ltd. 34,240.00      บ.M.R.A Co.,Ltd. 34,240.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

130
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.เชียงใหมรายวัน จํากัด 32,100.00      บ.เชียงใหมรายวัน จํากัด 32,100.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

131
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา หจก.ศรีสมเพชร ธุรกิจ 40,392.50      หจก.ศรีสมเพชร ธุรกิจ 40,392.50      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

132
จางบริการบํารุงรักษาลิฟต อาคาร 2  

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
421,259.00    

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
421,259.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

133
จางบริการพื้นที่รวมออกบูธงาน 

Lampang Investment Fair
 - ตกลงราคา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 30,000.00      สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 30,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

134
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาลําปาง
 - ตกลงราคา หจก.ลําปางมีเดีย 40,000.00      หจก.ลําปางมีเดีย 40,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

135
จางผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคารของสาขาถนนนิมมานเหมินทร
 - ตกลงราคา อารตเวย มีเดีย 25,500.00      อารตเวย มีเดีย 25,500.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

136

เชาเครื่องถายเอกสาร(ชั่วคราว)ใหแก 

คณะกรรมการการจําหนายสินเชื่อ

ไมกอใหเกิดรายได

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

คณะกรรมการการจําหนายสินเชื่อ

ไมกอใหเกิดรายได

137
จัดซื้อเครื่องพิมพ INKJET 44 พรอม

กระดาษ+สติ๊กเกอร
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน) 335,980.00    บ.เอส พี วี ไอ จํากัด(มหาชน) 335,980.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

138

จัดซื้อตูใสเอกสาร (BUDDHA STAND)

เพื่อใชงานที่สาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 

พระราม 9

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 9,255.50        บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 9,255.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ CANON PWS

 G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 29,532.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 29,532.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140
จางทําสปอตวิทยุโครงการเสริมสราง

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

141

เชาพื้นที่รวมภายในหางบิ๊กซีและ

คาใชจายในการทํากิจกรรมการตลาด 

ของสาขาลําพูน

 - ตกลงราคา หจก.พีเอ็มจี เอเจนซี่ 12,600.00      หจก.พีเอ็มจี เอเจนซี่ 12,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



18

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

142
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงราย
 -  ตกลงราคา บ.เชียงรายนิวส จํากัด 20,000.00      บ.เชียงรายนิวส จํากัด 20,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

143
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาเชียงราย
 -  ตกลงราคา นายจันทรแกว สุริยนต 22,800.00      นายจันทรแกว สุริยนต 22,800.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

144

จัดซื้อเครื่องคํานวณไฟฟา ใหแกฝาย

การเงิน และเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก

 ใหแกฝายกิจการสาขากทม.และ

ปริมณฑล

 -  ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,108.00        บ.นามทอง จํากัด 7,108.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

145 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย  -  ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 49,637.84      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 49,637.84      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

146
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL รุน PV-30
 -  ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 75,000.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 75,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

147

จัดทําปายภาพพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พรอมติดตั้งบริเวณอาคาร 1 

สํานักงานใหญ

 -  ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 63,000.00      บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 63,000.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

148
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขายอยแมสาย
 -  ตกลงราคา นายจันทรแกว สุริยนต 18,800.00      นายจันทรแกว สุริยนต 18,800.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

149
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งที่

หอง ATM ธนาคารฯ สาขารังสิต
 -  ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 25,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 25,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

150
จัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหกับ

ฝายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล
 -  ตกลงราคา บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 8,489.97        บ.ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย 8,489.97        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

151
ขอใชบริการหมายเลขเติมเงิน 1-2-Call 

และบริการเติมเงินแบบ Auto top up
 -  ตกลงราคา

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน)

 เดือนละ 

1,000 บาท

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน)

 เดือนละ 1,000

 บาท
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

152

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ ณ ศูนยการคาบิ๊กซี 

แจงวัฒนะ

 -  ตกลงราคา
บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)
77,040.00      

บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน)
77,040.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

153 จัดซื้ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสสิ้นเปลือง  -  ตกลงราคา
บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
195,569.25    

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
195,569.25    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

สาขาพะเยา
 -  ตกลงราคา รานPS Center 60,000.00      รานPS Center 60,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

155
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

สาขาพะเยา
 -  ตกลงราคา นางสาวฉัตรฤดี อินทะพันธุ 12,000.00      นางสาวฉัตรฤดี อินทะพันธุ 12,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

156
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

สาขาพะเยา
 -  ตกลงราคา หจก.เชียงคําเรดิโอ 12,000.00      หจก.เชียงคําเรดิโอ 12,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

157
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

สาขาพะเยา
 -  ตกลงราคา นายสุวัฒน บุญเรือง 9,400.00        นายสุวัฒน บุญเรือง 9,400.00        

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

158
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน JS-140 TVS
 -  ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,450.00        บ.นามทอง จํากัด 1,450.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

159
จางเปลี่ยนทอจายน้ําเขาระบบ Cooling

 Tower อาคาร1,2
 -  ตกลงราคา บ.เอช ทู โอ สแควร จํากัด 179,995.40    บ.เอช ทู โอ สแควร จํากัด 179,995.40    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

160
จัดซื้อปมน้ําบอปลา พรอมติดตั้ง ชั้น 1 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 -  ตกลงราคา บ.มิสเตอรพูล จํากัด 49,808.50      บ.มิสเตอรพูล จํากัด 49,808.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

161
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาลําพูน
 - ตกลงราคา นางจาตุพร ปวรางกูรย 11,000.00      นางจาตุพร ปวรางกูรย 11,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

162
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาลําพูน
 - ตกลงราคา รานลานนาดีไซน 21,710.30      รานลานนาดีไซน 21,710.30      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

163
จางกอสรางบูธ ในงาน Home Loan 

2013 และงาน NPA Grand Sale 2013
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
700,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
700,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

164
จางซอมแซม โรงจอดรถบริเวณดานหลัง

อาคาร ธนาคารฯ สาขาลาดกระบัง
 - ตกลงราคา  บ.ทูเมคเกอร จํากัด 212,181.00     บ.ทูเมคเกอร จํากัด 212,181.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ


