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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2(สาขาย่อยเกาะสมยุ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,247 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,247 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเกาะสมยุ)

2

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเกาะสมยุ)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเกาะสมยุ)

3 จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง ขนาด 3 นิว้ (666)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

4 จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิว้ (655)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

5 จดัซือ้ถงุกระดาษใสธ่นบตัร GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จ ากัด 33,170.00      บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จ ากัด 33,170.00      เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง

6 จดัซือ้ซองพลาสติกใสส่มดุคู่ฝาก  - ตกลงราคา ศิลปกิจ 45,475.00      ศิลปกิจ 45,475.00      เป็นผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

7 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

8
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

53,500.00      
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

53,500.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

9 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

10
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาแพร่,

สาขาชมุพร,สาขาพหลโยธิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
19,452.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
19,452.60      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

11
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาชมุพร,สาขาจนัทบรีุ
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 12,123.10      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 12,123.10      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

12
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลือง 

สาขาปราจีนบรีุ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 8,025.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 8,025.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

13

จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ โถงนิติกรรม 

ตามแผนงานการปรับปรุงพืน้ที่ 

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ อาคาร 2 ชัน้ 1

 - ตกลงราคา หจก.มณีวฒันา ลอจิสติกส์ 3,210.00        หจก.มณีวฒันา ลอจิสติกส์ 3,210.00        
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

14
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร HOME&DECOR
 - ตกลงราคา บ.จีเอ็ม  มลัติมีเดีย จ ากัด 128,400.00    บ.จีเอ็ม  มลัติมีเดีย จ ากัด 128,400.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

15

จ้างซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โซฟา 

ของห้องผู้บริหารระดบัสงู ชัน้ 6 อาคาร 2

 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง จ ากดั 69,000.00      บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง จ ากดั 69,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

16 จ้างพิมพ์กระดาษบนัทกึข้อความ  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 70,620.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 70,620.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

17
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ให้แก่ 

สาขาย่อยเทสโก้ โลตสั พระราม4
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเทสโก้โลตสั พระราม 4)

18
จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ให้แก่ สาขาย่อยเทสโก้ โลตสั พระราม4
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเทสโก้โลตสั พระราม 4)
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

19
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์(รหสั11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

20
จ้างพิมพ์ซองน า้ตาลขนาด 9"X12 3/4" 

ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 107,000.00    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 107,000.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

21
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 96,300.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

22
จดัซือ้เคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

23
จดัซือ้ตู้ เย็น 2 ประต ูขนาด 12.2 คิว 

ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น F-38E
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 101,849.99    บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 101,849.99    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

24
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 125i 4 จงัหวะ
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

25

จดัซือ้เคร่ืองโทรศพัท์เคลื่อนที่ 

ส าหรับต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

(คณุองัคณา ไชยมนสั)

 - ตกลงราคา
บ.ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย 

จ ากดั
31,950.00      

บ.ไวร์เลส ดีไวซ์ ซพัพลาย 

จ ากดั
31,950.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

26
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

27
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125I
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

28

จ้างเหมาซ่อมแซม FLASHING 

กันน า้ฝนและระบบไฟป้าย ด้านหน้า 

ธนาคารฯ สาขาศรีนครินทร์

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 56,000.00      บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 56,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

29
จ้างให้บริการรักษาความสะอาดประจ า

ส านกังานเขต 2 พิษณโุลก
 - ตกลงราคา หจก.ว.วฒันาเคมีคอล 200,000.00    หจก.ว.วฒันาเคมีคอล 200,000.00    

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

30 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาศรีนครินทร์  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
2,354.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
2,354.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

31 จดัซือ้ชดุเคร่ืองนอนพนกังาน  - ตกลงราคา ร้านแฮปปีโ้ฮม ปาร์คมอลล์ 47,650.00      ร้านแฮปปีโ้ฮม ปาร์คมอลล์ 47,650.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

32 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทัว่ไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 97,370.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 97,370.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

33 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

34
จ้างจดัท าบธูงานมหกรรมบ้านมือสอง

ราคาพิเศษครบรอบ 60 ปี ธอส.
 - พิเศษ บ.พอทลูาก้า อะเลิท จ ากดั 305,311.13    บ.พอทลูาก้า อะเลิท จ ากดั 305,311.13    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

35
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการพกับ้างอะไรบ้าง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย เอเจนซี ไทย จ ากดั 417,300.00    บ.มีเดีย เอเจนซี ไทย จ ากดั 417,300.00    
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



5

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

36

จดัซือ้กระดาษ 1901730 I paper HQP

 Semlgloss และกระดาษ 1904430 I 

paper HQP Semlgloss

 - ตกลงราคา บ.เอส พี วี ไอ จ ากัด 34,668.00      บ.เอส พี วี ไอ จ ากัด 34,668.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

37 สัง่ซือ้กระเป๋าผ้าลาย Polka dot  -
วธีิพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอร์ไพร์ส 

จ ากดั
599,200.00    

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอร์ไพร์ส 

จ ากดั
599,200.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

38

เช่าเคร่ืองพร้อมจ้างบริการเคร่ือง

มลัติฟังก์ชัน่ (Copy,Print,Scan) ให้แก่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

สว่นการพนกังาน

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล

39
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ่ ครัง้ที่ 3
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 20,544.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 20,544.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

40
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสารคอหุ้น
 - ตกลงราคา บ.เพาเวอร์ ไทม์ มีเดีย จ ากดั 50,000.00      บ.เพาเวอร์ ไทม์ มีเดีย จ ากดั 50,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

41
จ้างเหมาก าจดัปลวก มด แมลงสาบ 

และหน ูของสาขาสขุาภบิาล 1
 - ตกลงราคา บ.ท็อป เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 17,120.00      บ.ท็อป เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 17,120.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

42
จ้างผลิตแผ่น CD คู่มือการประมลูขาย

บ้านมือสองของธนาคาร ครัง้ที่ 1/2556
 - ตกลงราคา

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
9,844.00        

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
9,844.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

43
จ้างพิมพ์เช็คกระเเสรายวนั ชนิด 20 

ฉบบั สาขาล าพนู
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
18,136.50      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
18,136.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

44 จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว สาขาล าพนู  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 19,260.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 19,260.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

45

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.ใบค าขอเปลี่ยนแปลงการกู้ เงิน 

2.แผนที่ตัง้สถานประกอบการ

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 153,224.00    บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 153,224.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

46
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2(สาขาย่อยเสนา เฟสท์)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเสนา เฟสท์)

47

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเสนา เฟสท์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยเสนา เฟสท์)

48

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2 (สาขาย่อยบิ๊กซี 

สมทุรปราการ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยบิ๊กซี  สมทุรปราการ)

49

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยบิ๊กซี สมทุรปราการ)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

(สาขาย่อยบิ๊กซี  สมทุรปราการ)

50
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SHARP รุ่น SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 9,399.99        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 9,399.99        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

51 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 22,475.14      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

54 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

55

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 

ชนิดไมมี่หนว่ยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปีย 

รุ่น COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

56 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,602.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,602.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

57

จ้างบริการก าจดัปลวก มด แมลงสาบ 

และหน ูสาขาสี่แยกบ้านแขก 

และสาขาบญุศิริ

 - ตกลงราคา บ.แคร์ พลสั จ ากัด 30,000.00      บ.แคร์ พลสั จ ากัด 30,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

58

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2

(สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า             

 พระราม  9



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

59

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 9)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า             

 พระราม  9

60
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Life and Home
 - ตกลงราคา บ. อะโกร มีเดีย จ ากัด 75,000.00      บ. อะโกร มีเดีย จ ากัด 75,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

61
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กับสาขากาญจนบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
182,435.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
182,435.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

62
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กับสาขาสพุรรณบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
182,435.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
182,435.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

63
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON 

รุ่น COOLPIX P510
 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 12,840.00      บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 12,840.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

64
จดัซือ้เคร่ืองฟอกอากาศ 

ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น F-VXF70ANT
 - ตกลงราคา บ.สิริสิน เทรดดิง้ จ ากัด 44,380.00      บ.สิริสิน เทรดดิง้ จ ากัด 44,380.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

65
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ตามรูปแบบ

เพ่ือใช้งานที่สาขาพทัยา
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต๊ก ล้ง 99,510.00      หจก.เบ๊ เต๊ก ล้ง 99,510.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

66
จดัซือ้อปุกรณ์ DRUM เพ่ือใช้กับ

เคร่ืองโทรสาร BROTHER
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
18,618.00      

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
18,618.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67
จ้างพิมพ์ใบบนัทกึรายการเคร่ืองรับฝาก

เงินสดอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

พริน้ท์ติง้ จ ากดั
36,380.00      

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

พริน้ท์ติง้ จ ากดั
36,380.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

68 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบอ่วิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
2,354.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
2,354.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

69
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

70

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมมี่

หนว่ยความจ า ยี่ห้อโอลิมเปีย 

รุ่น Compact 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 16,264.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

73 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

74
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

75 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

76 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



10

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

77
จ้างเหมาติดตัง้ป้ายโฆษณา 

สาขาย่อยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 20,330.00      บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 20,330.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

78
จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ ห้างเทสโก้ 

โลตสั สาขาบางแค
 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิง้ 5,500.00        หจก.โกมล เทรดดิง้ 5,500.00        

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

79

จ้างซกัพรมและเฟอร์นิเจอร์ห้องผู้บริหาร

 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่ อาคาร 1 

ชัน้ 11

 - ตกลงราคา บ.ดีอีเอ็มเอ จ ากัด 43,009.67      บ.ดีอีเอ็มเอ จ ากัด 43,009.67      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

80 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อนสีส้ม  -
วธีิพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)
บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 237,540.00    บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 237,540.00    เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

81 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

83

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

84 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

85
จดัซือ้เคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



11

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

86
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 125i
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

87
จดัซือ้เคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

89
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 125i
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

91 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

92

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 

ชนิดไมมี่หนว่ยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปีย 

รุ่น COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

93
เช่ารถยนต์(แบบลิสซ่ิง) เพ่ือใช้เป็น

รถยนต์รับรองผู้บริหาร
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1,135,200.00 บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 1,135,200.00 เป็นบริษัทผู้ ให้เช่ารายเดิม

94
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน ส าหรับฝ่าย สภ.2 

ธนาคาร ฯส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 7,500.00        บ.เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์ จ ากดั 7,500.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



12

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

95 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาเพชรบรูณ์  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 42,800.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 42,800.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

96 จดัซือ้แผ่น DVD-R SONY  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 414.00           องค์การค้าของสกสค. 414.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

97 จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง #120 A4(สีด า)  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 70,200.00      องค์การค้าของสกสค. 70,200.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

98
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON 

รุ่น COOLPIX P510
 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 13,675.00      บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 13,675.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99
จดัซือ้ตะแกรงใสส่ลิป และถังขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขาย่อยจ านวน 4 สาขา
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 8,306.00        องค์การค้าของสกสค. 8,306.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

100
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร Marketeer
 - ตกลงราคา บ.มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 45,000.00      บ.มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 45,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

101

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2

(สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า อบุลราชธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,247 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,247 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า 

อบุลราชธานี

102

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า อบุลราชธานี)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า 

อบุลราชธานี

103 จดัซือ้วิทยสุื่อสาร  - ตกลงราคา
บ.อินเตอร์เทคคอมมนิูเคชัน่ 

แอนด์ โมบายเซอร์วิส จ ากดั
5,022.00        

บ.อินเตอร์เทคคอมมนิูเคชัน่ 

แอนด์ โมบายเซอร์วิส จ ากดั
5,022.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



13

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

104
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านหนงัสือพิมพ์แนวหน้า
 - ตกลงราคา บ.หนงัสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั 84,000.00      บ.หนงัสือพิมพ์แนวหน้า จ ากดั 84,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

105
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ในหนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวนั
 - ตกลงราคา

บ.หนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จ ากดั
68,000.00      

บ.หนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จ ากดั
68,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

106 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 49,637.84      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 49,637.84      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

107

จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองสแกนเนอร์มลัติ

ฟังค์ชัน่ ยี่ห้อ Brother รุ่น 

MFC-8370DNของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

 - ตกลงราคา บ.ออมนิ ซิสเต็มส์ จ ากัด 4,868.50        บ.ออมนิ ซิสเต็มส์ จ ากัด 4,868.50        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

108

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านหนงัสือ ท าเนียบวสัดกุ่อสร้าง 

อปุกรณ์ตกแตง่ บ้านและอาคาร 2013

 - ตกลงราคา บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

109
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 125i
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

110 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

111 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 10,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

112 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 56,276.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



14

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

113
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการวิทยเุก็บเล็กผสมน้อย
 - ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นสามญัน า้ชา 90,000.00      ห้างหุ้นสว่นสามญัน า้ชา 90,000.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

114
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านนิตยสารตลาดบ้าน
 - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จ ากัด 9,000.00        บ.สรรพสาร จ ากัด 9,000.00        

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

115
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

116

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

117

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมมี่

หนว่ยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปีย 

รุ่น COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

118
จดัซือ้เคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

119 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120

จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์ โครงการ 

ธอส.เป็นตวัแทนการให้บริการรับค าขอ

ตรวจสอบข้อมลูเครดิตของ NCB

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 74,418.50      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 74,418.50      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



15

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

121
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อบุลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
8,601.73        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
8,601.73        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

122
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

123 จดัซือ้อปุกรณ์ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 59,813.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 59,813.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

124
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ ดอกเบีย้ เรดิโอ
 - ตกลงราคา บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮ้าส์ จ ากดั 144,450.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮ้าส์ จ ากดั 144,450.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

125
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กับสาขาจนัทบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
111,280.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
111,280.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126
จ้างตดัชดุเคร่ืองเเบบ G Boy และ G Girl

 ประจ าปี 2556
 - ตกลงราคา ร้าน Wardrobe 112,300.00    ร้าน Wardrobe 112,300.00    

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

127
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 18,671.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

128
จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

เคร่ืองรัดธนบตัร แบบรวมอะไหล่
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่

แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั
308,160.00    

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่

แนล (ไทยแลนด์) จ ากดั
308,160.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

129
เช่ารถยนต์ (แบบลิสซ่ิง) เพ่ือใช้เป็น

รถยนต์ประจ าต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ลีสซ่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากดั
5,500,044.00 

บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ลีสซ่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากดั
5,500,044.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

130 จ้างท าอินทรธนู  - ตกลงราคา คณะบคุคลเทพนคร 26,000.00      คณะบคุคลเทพนคร 26,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

131

จ้างบริการจดัหาพืน้ที่งานมหกรรม

การเงินหาดใหญ่ ครัง้ที่ 3 MONEY 

EXPO HATYAI 2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 545,700.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 545,700.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

132

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครัง้ที่ 3 

MONEY EXPO HATYAI 2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซ

เซอร์ จ ากดั
593,517.03    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซ

เซอร์ จ ากดั
593,517.03    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

133
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร แบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 141,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 141,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

134
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

I-Time Supply & 

Service 
16,264.00      

I-Time Supply & 

Service 
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

135 จดัซือ้อปุกรณ์ Nikon Flash  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 31,800.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 31,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

136 จดัซือ้กล้องดิจิตอล Nikon รุ่น D800E  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 105,900.00    บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 105,900.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

137

จ้างเปลี่ยนทอ่น า้ Tranfer pump 

ภายในห้องป๊ัมชัน้ใต้ดิน อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
109,625.46    

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
109,625.46    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

138 จดัซือ้อปุกรณ์เลนส์ Nikon  - ตกลงราคา
บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
138,565.00    

บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
138,565.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

139
จ้างท าสติ๊กเกอร์ประชาสมัพนัธ์ 

วิสยัทศัน์ ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 11,877.00      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 11,877.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

140 จดัซือ้สายคล้องคอพร้อมกรอบใสบ่ตัร  - ตกลงราคา
บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จ ากดั
134,820.00    

บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จ ากดั
134,820.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

141

จ้างพิมพ์ 1.ตัว๋แลกเงิน สาขากาญจนบรีุ 

2.แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง สาขา

สรุาษฏร์ธานี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
12,968.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
12,968.40      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

142

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 13,000 

BTu ยี่ห้อ มิตซูบชิิ อิเลคทริค พร้อม

ติดตัง้ ให้กับสาขาก าแพงเพชร

 - ตกลงราคา ร้านพี เอส วิศวกรรมเคร่ืองเย็น 58,500.00      ร้านพี เอส วิศวกรรมเคร่ืองเย็น 58,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

143
จดัซือ้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่ห้อ SONY รุ่น DSC-HX200
 - ตกลงราคา

หจก.ศรีเพชรการไฟฟ้า เซลล์

แอนด์เซอร์วิส
15,000.00      

หจก.ศรีเพชรการไฟฟ้า เซลล์

แอนด์เซอร์วิส
15,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

144
จดัจ้างพิมพ์หนงัสือคู่มือรายการทรัพย์ 

งานมหกรรมบ้าน ธอส. 56 จ.เพชรบรีุ
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 64,200.00      บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 64,200.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

145

จ้างพิมพ์หนงัสือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านมือสองราคาพิเศษ 

ครบรอบปี 60 ปี

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 53,500.00      บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 53,500.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

146
จดัซือ้เคร่ืองกรองน า้ ยี่ห้อ ลกุซ์ รุ่น S2-3 

ให้กับสาขาปราจีนบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.ลกุซ์ รอยลั (ประเทศไทย) 

จ ากดั
29,450.00      

บ.ลกุซ์ รอยลั (ประเทศไทย) 

จ ากดั
29,450.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

147

จดัซือ้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่ห้อ CANON รุ่น SX-40HS 

ให้กับสาขาย่อยสมทุรสงคราม

 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 14,310.00      บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 14,310.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

148
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ตามรูปแบบ

เพ่ือใช้งานที่สาขาย่อยสมทุรสงคราม
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

149

จดัซือ้โทรทศัน์สี LED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA-40ES6600 

พร้อมอปุกรณ์การติดตัง้

 - ตกลงราคา หจก.นิมิตรวิทยสุระบรีุ 27,990.00      หจก.นิมิตรวิทยสุระบรีุ 27,990.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

150
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2(ฝ่ายบริหารหนีภ้มิูภาค)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,926 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,926 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

ฝ่ายบริหารหนีภ้มิูภาค

151

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ฝ่ายบริหารหนีภ้มิูภาค)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

ฝ่ายบริหารหนีภ้มิูภาค
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

152 จดัซือ้ชดุไฟสตดูิโอ ยี่ห้อ FOKON  - ตกลงราคา บ.โปรคลัเลอ่ร์ แลบ จ ากัด 32,900.72      บ.โปรคลัเลอ่ร์ แลบ จ ากัด 32,900.72      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

153 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 7,165.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 7,165.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

154 จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง #211 A4 คละสี  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 756.00           องค์การค้าของสกสค. 756.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

155
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาขาสรุาษฏร์ธานี
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 36,380.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 36,380.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

156
จ้างท าป้ายโฆษณา ธนาคารฯ 

สาขาย่อยหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 48,150.00      บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 48,150.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

157 จดัซือ้น า้สบู ่รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
42,800.00      

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
42,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

158 จดัซือ้น า้ยาล้างจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 3,240.00        องค์การค้าของสกสค. 3,240.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

159 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 30,400.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 30,400.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

160
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการก้าวพอเพียง CSR
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
500,000.00    

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
500,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

161

จ้างซ่อมป๊ัมน า้ CHP ตวัที่ 3 ส าหรับ

ระบบปรับอากาศ อาคาร 1 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 50,290.00      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 50,290.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

162

จ้างซ่อมป๊ัม (DP ตวัที่ 3) ส าหรับระบบ

บ าบดัน า้เสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 42,265.00      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 42,265.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

163
จดัซือ้เก้าอีส้ าหรับผู้บริหาร ชัน้ 6 

อาคาร 2
 - ตกลงราคา

บ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)
23,893.10      

บ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน)
23,893.10      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

164
จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหลล่ิฟต์หมายเลข 5

 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
131,834.70    

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
131,834.70    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

165
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ ธอส.ขอบอก
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โกล มีเดีย จ ากัด 1,875,000.00 บ.โกล มีเดีย จ ากัด 1,875,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

166
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร THE COMPANY
 - ตกลงราคา บ.ไทยคณู-แบรนด์เอจ จ ากดั 38,500.00      บ.ไทยคณู-แบรนด์เอจ จ ากดั 38,500.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

167
จดัซือ้แบตเตอร่ี ส าหรับเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าส ารอง (GENERATOR)
 - ตกลงราคา

หจก.สยามแบตเตอร่ี 

อิเลคทรอนิคส์
125,190.00    

หจก.สยามแบตเตอร่ี 

อิเลคทรอนิคส์
125,190.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

168 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาสโุขทยั  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 44,940.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 44,940.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

169
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาถนนจอมพล
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
53,072.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
53,072.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

170
จดัซือ้อปุกรณ์รับประทานอาหารส าหรับ

ร้านอาหารของธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.ศรีไทยมาร์เก็ตติง้ จ ากัด 53,358.76      บ.ศรีไทยมาร์เก็ตติง้ จ ากัด 53,358.76      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

171 จดัซือ้แก้วน า้ LONG COOL  - ตกลงราคา
บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
21,571.20      

บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
21,571.20      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

172
จ้างบริการก าจดัปลวก มด แมลงสาบ 

และหน ูสาขาพทุธมณฑล
 - ตกลงราคา

บ.อลักาลาม คอมส์ แอนด์ 

เซิร์ฟ จ ากดั
11,770.00      

บ.อลักาลาม คอมส์ แอนด์ 

เซิร์ฟ จ ากดั
11,770.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

173
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายในธนาคารฯ

 สาขาร้อยเอ็ด
 - ประกวดราคา

บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากดั
10,523,000.00    

บ.วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากดั
10,523,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

174 จ้างท ากลอ่งใสก่ระเป๋าเดินทาง  - ตกลงราคา บ.ทบูยิอง จ ากัด 19,773.60      บ.ทบูยิอง จ ากัด 19,773.60      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

175 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบค าขอสินเช่ือแฟลต  - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 71,690.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 71,690.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

176 จ้างพิมพ์นามบตัร กรรมการผู้จดัการ  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 4,300.00        ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 4,300.00        
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

177
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว ส าหรับใช้กับ

เคร่ืองบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 140,598.00    บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 140,598.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

178
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP200L2(กรรมการผู้จดัการ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 3,531 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 3,531 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

ส านกักรรมการผู้จดัการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

179

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(กรรมการผู้จดัการ)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

ส านกักรรมการผู้จดัการ

180

จ้างตกแตง่ดอกไม้บริเวณโถงหน้าลิฟต์

ชัน้ G (VIP) และบริเวณโถง ชัน้ 11 

อาคาร 1

 - ตกลงราคา
บ.โบดิเคิล โปรเฟสชัน่นอล 

จ ากดั
12,305.00      

บ.โบดิเคิล โปรเฟสชัน่นอล 

จ ากดั
12,305.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

181
จ้างรือ้ถอนและขนย้าย GHB ATM 

Booth  ได้แก่สาขาลพบรีุและสาขาหวัหนิ
 - ตกลงราคา

บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จ ากดั
70,000.00      

บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จ ากดั
70,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

182
จ้างท าของช าร่วยส าหรับเปิดสาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จ ากัด 78,645.00      บ.จิงเฉิง จ ากัด 78,645.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

183
จดัซือ้เคร่ืองฟอกอากาศ ให้แก่ฝ่าย

เงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 89,999.99      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 89,999.99      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

184
จ้างจดัท ากุญแจเปิดเคร่ืองลิฟต์ของ

สาขาแจ้งวฒันะ
 - ตกลงราคา

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
2,140.00        

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
2,140.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

185

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั 

ประจ าสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า 

อบุลราชธานี

 - พิเศษ หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 180,000.00    หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 180,000.00    
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

186
จ้างพนกังานรักษาความสะอาดประจ า

สาขาย่อยเซ็นทรัล พลาซ่า อบุลราชธานี
 - พิเศษ หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 232,500.00    หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 232,500.00    

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

187
จ้างเป็นผู้ ให้บริการรับ-สง่ข้อมลูทาง

อิเล็กทรอนิกส์
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั 

และบ.เน็ตเบย์ จ ากดั
334,910.00    

บ.เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั 

และบ.เน็ตเบย์ จ ากดั
334,910.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

188
จ้างพิมพ์โปสเตอร์เเนะน ากรรมการ

ผู้จดัการ
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 11,556.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 11,556.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

189
จ้างเหมาออกบธูงานมหกรรมบ้าน

 ธอส. 56 จงัหวดัเพชรบรีุ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทลูาก้า อะเลิท 

จ ากัด
267,954.75

บ.พอทลูาก้า อะเลิท 

จ ากัด
267,954.75

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

190
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านทางวิทยเุน็ตเวิร์ค 18 สถานี
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดรีม ทมี เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด
256,800.00    

บ.ดรีม ทมี เน็ตเวิร์ค 

จ ากัด
256,800.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

191
จดัซือ้โทรทศัน์สี LED  เพ่ือใช้งานที่

สาขาเพชรบรูณ์
 - ตกลงราคา หจก.นพคณุเอ็นจิเนียร่ิง 37,890.00      หจก.นพคณุเอ็นจิเนียร่ิง 37,890.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

192

จ้างจดัท ากระเป๋าอเนกประสงค์โครงการ

 ธอส.ร้อยดวงใจ บริจาคโลหติถวาย

พอ่ของแผ่นดิน

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จ ากัด 600,000.00    บ.จิงเฉิง จ ากัด 600,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

193
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร แบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 94,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 94,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

194
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินช าระ

หนีเ้งินกู้  (ตดัแผ่น)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
134,820.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

195

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการ

หกัภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ แหง่

ประมวลรัษฏากร)

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 32,100.00      บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 32,100.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

196 จดัซือ้ถังต้มน า้ไฟฟ้า  - ตกลงราคา
บ.เสถียรสเตนเลสสตีล จ ากดั 

(มหาชน)
9,350.00        

บ.เสถียรสเตนเลสสตีล จ ากดั 

(มหาชน)
9,350.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

197
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กับสาขาย่อยสมทุรสงคราม
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
105,395.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
105,395.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

198

จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพ่ือติดตัง้ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล

พลาซ่า อบุลราชธานี

 - ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
126,795.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
126,795.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

199
จ้างเหมาซ่อมป้ายด้านหน้าธนาคารฯ 

สาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จ ากัด 34,775.00      บ.สเปซมีเดีย จ ากัด 34,775.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

200
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าสง่ช าระหนี ้

เงินกู้
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

201
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจ านองเป็นประกัน
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 107,000.00    บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 107,000.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

202

จ้างพิมพ์สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายทรัพย์สินธนาคารฯ 

ครัง้ที่ 1/2556

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 32,100.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 32,100.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

203
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ตามรูปแบบ

เพ่ือใช้งานที่สาขาสระแก้ว
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

204
จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีด ยี่ห้อ โอลิมเปีย 

ขนาดเเคร่ 18 นิว้ รุ่น SG-3N
 - ตกลงราคา ร้านเที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน 13,400.00      ร้านเที่ยงธรรมเคร่ืองเขียน 13,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

205
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร my home
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
42,800.00      

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
42,800.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

206
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA สกุ๊ปปี ้ไอ
 - ตกลงราคา

บ.เกียรติสรุนนท์อบุลราชธานี

 จ ากดั
50,000.00      

บ.เกียรติสรุนนท์อบุลราชธานี

 จ ากดั
50,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

207
จดัซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร ให้กับสาขา

สริุนทร์
 - ตกลงราคา บ.พลายซิสเตมส์ จ ากัด 14,900.00      บ.พลายซิสเตมส์ จ ากัด 14,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

208
จ้างจดัท าซุ้ม และแบนเนอร์ต้อนรับ

กรรมการผู้จดัการ
 - ตกลงราคา บ.เอ โอ ดีไซน์ จ ากัด 46,277.50      บ.เอ โอ ดีไซน์ จ ากัด 46,277.50      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

209

จดัซือ้กระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A 

(ฝ่ายปฏบิตัิการสารสนเทศ)

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปอเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      

บ.เอ เอ เปอเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง



26

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

210
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแบบค าขอไถ่ถอน

จ านอง
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 21,935.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 21,935.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

211
สัง่ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน ให้กับฝ่าย

บริหารทรัพยากรบคุคล
 -

วธีิพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 457,387.55    บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 457,387.55    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

212
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการ อณุหภมิูเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 160,500.00    บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 160,500.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

213
จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือติดตัง้

ห้องพกัพนกังาน สาขาอดุรธานี
 - ตกลงราคา หจก.เอส เจ โอ เซอร์วิส 174,624.00    หจก.เอส เจ โอ เซอร์วิส 174,624.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

214
จดัซือ้แก้วน า้ใสพร้อมสกรีนโลโก้ และ

จานรองแก้ว
 - ตกลงราคา

บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
7,226.35        

บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
7,226.35        เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

215

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ส าหรับ

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า อบุลราชธานี 

สงักัดฝ่าย สภ.1

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากดั (มหาชน)
23,112.00      

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากดั (มหาชน)
23,112.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

216
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสือพิมพ์ข่าวสด
 - ตกลงราคา บ.ข่าวสด จ ากัด 67,410.00      บ.ข่าวสด จ ากัด 67,410.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

217
จดัซือ้กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 

ยี่ห้อ CANON Power Shot G15
 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 16,110.00      บ.บิ๊ก คาเมร่า จ ากัด 16,110.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

218
จดัซือ้ตู้ชดุรางเลื่อนพร้อมติดตัง้ 

ยี่ห้อ TAIYO รุ่น CPT-10
 - ตกลงราคา

บ.ก าแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
194,000.00

บ.ก าแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
194,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



27

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

219
จดัซือ้โทรทศัน์สี ขนาด 40 นิว้ ยี่ห้อ 

Sony Bravia LED TV
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอนเทรดดิง้ จ ากัด 29,300.00      บ.เพ็นนอนเทรดดิง้ จ ากัด 29,300.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

220

จดัซือ้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน

ประเภทชดุรับประทานอาหาร ให้แก่ 

สาขาย่อยเทสโก้ โลตสัพระราม 4,

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม9,

สาขาย่อยเสนา เฟสท์และ

สาขาย่อยบิ๊กซี สมทุรปราการ

 - ตกลงราคา
บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
37,140.00      

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
37,140.00      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

221
จดัซือ้แก้วกาแฟ และจานรองแก้ว 

พร้อมสกรีนโลโก้ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
92,160.00      

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
92,160.00      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

222
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร แบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 94,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 94,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

223 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 49,401.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 49,401.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

224
จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็ค สาขาระยอง 

2.แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายการเงิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
1,059.30        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จ ากดั (มหาชน)
1,059.30        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

225
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในวารสารการเงินธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 156,000.00    บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 156,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



28

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

226
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ Honda Click 125i Idling Stop
 - ตกลงราคา บ.ฮอนด้าราชบรีุ จ ากัด 55,500.00      บ.ฮอนด้าราชบรีุ จ ากัด 55,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

227
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 20,758.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 20,758.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

228

จ้างผลิตงานแบนเนอร์ งาน

ประชาสมัพนัธ์การประมลูขายทรัพย์สิน

ธนาคารฯ ครัง้ที่ 1/2556

 - ตกลงราคา บ.มาสเตอร์ ฮบั จ ากัด 18,297.00      บ.มาสเตอร์ ฮบั จ ากัด 18,297.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

229
จ้างด าเนินการก่อสร้างทางเช่ือมกับทาง

หลวงด้านหน้าธนาคารฯ สาขาหวัหนิ
 - ตกลงราคา นายผิว สวยสะอาด 38,290.00      นายผิว สวยสะอาด 38,290.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ


