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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาฉะเชิงเทรา
ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,062.00        บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,062.00        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

2
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ของสาขาสําโรง
ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 10,000.00      บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 10,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3
จางโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ธนาคาร  (สาขาลําพูน)
ตกลงราคา รานเหมียว ลําพูนโฆษณา 8,200.00        รานเหมียว ลําพูนโฆษณา 8,200.00        

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

4
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร
ตกลงราคา

สถานีวิทยุสันติสุข 

ชุมชนหนองหอย
4,500.00        

สถานีวิทยุสันติสุข 

ชุมชนหนองหอย
4,500.00        

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

5
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
1,332,150.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
1,332,150.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

6
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

รายการ คุยขาว สิบโมง

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ญดาโชติ จํากัด 2,145,000.00 บ.ญดาโชติ จํากัด 2,145,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

7
จัดซื้อชุดของขวัญเพื่อมอบใหผูมีอุปการ

คุณ ของฝายพัฒนาการตลาดสินเชื่อ

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.GOODJOB Co.Ltd 486,636.00    บ.GOODJOB Co.Ltd 486,636.00    

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

8

จางบริษัทภายนอก ดําเนินการจางพิมพ

หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูยืมประจําป 

2556 บรรจุใสซองจดหมายหนาตาง 

พรอมจดหมายขาว สงไปรษณีย

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 1,046,460.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 1,046,460.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

9

จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda wave 

รุน AFS110 ใหกับสาขายอยนิคม

อุตสาหกรรม 304

ตกลงราคา บ.นิติยนต มอเตอรเซลล จํากัด 42,000.00      บ.นิติยนต มอเตอรเซลล จํากัด 42,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอันโนมัติ ใหกับ

สาขาถนนมิตรภาพ ขอนแกน
ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
196,345.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
196,345.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

11

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 และเครื่องนับ

ธนบัตรแบบตั้งพื้น ยี่หอ LAUREL 

รุน PV-30 ใหกับสาขายอยแมสอด จ.ตาก

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 118,760.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

12

จางพิมพคูมือ แนวทางปฏิบัติสําหรับผู

ใหบริการจากภายนอกของธนาคาร

อาคารสงเคราะห

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,610.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,610.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

13
จัดซื้อระบบ Access control พรอม

ติดตั้งใชงาน
ตกลงราคา บ.บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 60,669.00      บ.บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 60,669.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

14
จางพิมพสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธแจง

เตือนวิธีชําระเงินงวดกับ ธอส. (X-Stand)
ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
157,825.00    

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
157,825.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

15
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธเเจงเตือนวิธี

ชําระเงินงวด กับ ธอส.
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 51,809.40      บ.ฟูลพอยท จํากัด 51,809.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

16

จัดซื้อโทรทัศนวงจรปดและระบบ

ปองกันการโจรกรรมและแจงเหตุฉุกเฉิน

 พรอมติดตั้งเคานเตอรการเงิน บิ๊กซีบาง

นา

ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 103,000.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 103,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

17

จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ สาขา

อุบลราชธานี

ตกลงราคา
บ.สากลแอรไฮเทคเซ็นเตอร 

จํากัด
21,600.00      

บ.สากลแอรไฮเทคเซ็นเตอร 

จํากัด
21,600.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
จางบริษัทภายนอกจัดสง E-Card ของ

ธนาคารผานทาง E-mail ใหแกลูกคา
ตกลงราคา บ.ไวสทารเก็ต จํากัด 89,559.00      บ.ไวสทารเก็ต จํากัด 89,559.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

19 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 17,860.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 17,860.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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20
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยศาลายา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
13,523.73      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
13,523.73      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

21
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก และตูเก็บ

เอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหกับสาขายอยสัตหีบ
ตกลงราคา บ.ลัคกี้เวิลด กรุป จํากัด 28,112.00      บ.ลัคกี้เวิลด กรุป จํากัด 28,112.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

22 จางจัดทําคูมือการนําองคกรอยางยั่งยืน ตกลงราคา บ.เกรยแมทเทอร จํากัด 148,730.00    บ.เกรยแมทเทอร จํากัด 148,730.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23
จัดจางซอมแซมระบบไฟฟาฉุกเฉิน 

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม
ตกลงราคา บ.ไทย พาวเวอร โซลูชั่น จํากัด 128,400.00    บ.ไทย พาวเวอร โซลูชั่น จํากัด 128,400.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

24

จางโฆษณาทางวิทยุทองถิ่น และ

จัดทําสปอตโฆษณา ใหกับสาขายอยบึง

สามพัน

ตกลงราคา
สํานักงานตลาดสดทรัพย

สมอทอง
10,600.00      

สํานักงานตลาดสดทรัพย

สมอทอง
10,600.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

25
จัดจางทําปายไวนิล และปาย Cut out 

ใหกับสาขายอยบึงสามพัน
ตกลงราคา

รานทองสุขการพิมพ 

(คุณสุพจน แซอุน)
25,000.00      

รานทองสุขการพิมพ 

(คุณสุพจน แซอุน)
25,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

26
จางแหรถประชาสัมพันธการเปดสาขา

ยอยบึงสามพัน
ตกลงราคา นายบุญเชิด ควรชื่นใจ 14,400.00      นายบุญเชิด ควรชื่นใจ 14,400.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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27
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

สาขาเชียงใหม บนปาย LED
ตกลงราคา บ.S.L.B.PRINTING CO.,LTD 42,800.00      บ.S.L.B.PRINTING CO.,LTD 42,800.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

28

จางโฆษณาประชาสัมพันธ

สาขาเชียงใหม ผานสื่อหนังสือพิมพ

เชียงใหมนิวส

ตกลงราคา บ.เชียงใหมรายวัน จํากัด 64,200.00      บ.เชียงใหมรายวัน จํากัด 64,200.00      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

29
จางโฆษณาประชาสัมพันธ

สาขาเชียงใหม ผานสื่อวิทยุทองถิ่น
ตกลงราคา

นายนิติพงศ สุขสวาง 

(นักจัดรายการวิทยุสหกรณ

นครลานนาเดินรถ จํากัด)

10,700.00      

นายนิติพงศ สุขสวาง 

(นักจัดรายการวิทยุสหกรณ

นครลานนาเดินรถ จํากัด)

10,700.00      
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

30
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขาภูเขียว
พิเศษ หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 67,410.00      หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 67,410.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

31
จางโฆษณาประชาสัมพันธการเปด

สาขายอยแมสอด
ตกลงราคา บ.แอนทเฮอไรซอนส จํากัด 29,550.00      บ.แอนทเฮอไรซอนส จํากัด 29,550.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธการเปด

สาขายอยแมสอด
ตกลงราคา บ.สตารเคเบิ้ลทีวี จํากัด 12,840.00      บ.สตารเคเบิ้ลทีวี จํากัด 12,840.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จางโฆษณาประชาสัมพันธการเปด

สาขายอยแมสอด
ตกลงราคา รานปายมงคล 29,960.00      รานปายมงคล 29,960.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

34

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ YAMAHA 

Mio 125  ใหกับสาขายอยสวน

อุตสาหกรรมสหพัฒน แหลมฉบัง

ตกลงราคา บ.เอส เอส สตารมอเตอร จํากัด 49,700.00      บ.เอส เอส สตารมอเตอร จํากัด 49,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

35

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสมุดบันทึกสมาคมทนายความ

ประจําป 2557

ตกลงราคา
สมาคมทนายความแหง

ประเทศไทย
20,000.00      

สมาคมทนายความแหง

ประเทศไทย
20,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

36

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยแมสอด 2.สันกําแพง 

3.บัวใหญ 4.แมฮองสอน 5.พล 

6.บึงสามพัน 7.นางรอง 8.สวางแดนดิน

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
128,382.88    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
128,382.88    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

37
จางปรับปรุงซอมแซม ธนาคารฯ 

สาขาพระราม6
ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 166,278.00    บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด 166,278.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38
จัดซื้อของที่ระลึก/ของขวัญ ในนาม

ธนาคาร

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทย ดีเอ็มอาร รีเทล จํากัด 291,398.00    บ.ไทย ดีเอ็มอาร รีเทล จํากัด 291,398.00    

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

39

จางโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ธนาคาร (สาขาเชียงรายและสาขา

ยอยแมสาย)

ตกลงราคา นายจันทรแกว สุริยนต 34,000.00      นายจันทรแกว สุริยนต 34,000.00      
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

40
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขายอยสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
196,345.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
196,345.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ ยี่หอ 

NIKON รุน D320018-105 mm
ตกลงราคา

บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด

(สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี)
25,000.00      

บ.เวิลดคาเมรา กรุป จํากัด

(สาขาเซ็นทรัล อุบลราชธานี)
25,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

42
จัดจางานปรับปรุงซอมแซมอาคาร 

ธนาคาร สาขาหาดใหญ
ตกลงราคา บ.โชครุงเรือง การชาง จํากัด 100,000.00    บ.โชครุงเรือง การชาง จํากัด 100,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาศรีนครินทร ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
2,354.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
2,354.00        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

44
จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขายอย

บานโปง
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
7,853.80        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
7,853.80        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญ

ทางการเงิน

45

จัดจางขนสงตูเซฟนิรภัยใหกับ

สาขาตางๆ ในสังกัดฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค 2

ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 40,600.00      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 40,600.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

46

จัดจางขนสงตูเซฟนิรภัยใหกับ

สาขาตางๆ ในสังกัดฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค 1

ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 73,830.00      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 73,830.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

47

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ใหกับสาขา

ยอยสวนอุตสาหกรรม สหพัฒนแหลม

ฉบัง

ตกลงราคา รานโอเค เฟอรนิเจอร 45,582.00      รานโอเค เฟอรนิเจอร 45,582.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48
จัดซื้อรถจักรยานยนต HONDA สกูปปไอ

 ใหกับสาขายอยบานโปง
ตกลงราคา บ.โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด 47,000.00      บ.โลวเฮงหมงมอเตอร จํากัด 47,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

49
จัดซื้อรถจักรยานยนต HONDA 

ใหกับสาขายอยฉลอง
ตกลงราคา

บ.ยูไนเต็ด ภูเก็ตคอมเมล

เชี่ยล 

จํากัด

49,000.00      

บ.ยูไนเต็ด ภูเก็ตคอมเมล

เชี่ยล 

จํากัด

49,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50

จัดซื้อรถจักรยานยนต HONDA สกูปปไอ

 รุน PRESTIGE GUY  ใหกับสาขายอย

ศาลายา

ตกลงราคา บ.ฮอนดา สนามจันทร จํากัด 45,500.00      บ.ฮอนดา สนามจันทร จํากัด 45,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

51
จางพัฒนาปรับปรุงระบบ GHB photo 

gallery
พิเศษ บ.เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 214,000.00    บ.เอเวอรรี่ติง โอเค จํากัด 214,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52
การจัดจางเลี้ยงขอบคุณผูมีอุปการคุณ

ของธนาคารอาคารสงเคราะห
พิเศษ

บ.จี เอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน)
7,369,496.32 

บ.จี เอ็มเอ็มแกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน)
7,369,496.32 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

53

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 

BTU MISUBISHI HWAVY DUTY 

รุน SRK13CMV พรอมติดตั้ง ใหกับ

สาขากําแพงเพชร

ตกลงราคา ไทยแอร อิเล็คทริคอล 37,800.00      ไทยแอร อิเล็คทริคอล 37,800.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 6,720.00        รานเรืองศิลปตรายาง 6,720.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

55 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 13,680.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 13,680.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

56

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 

ณ หองโทรศัพท(PABX)ธนาคาร 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนี่ยริ่ง 59,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนี่ยริ่ง 59,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D 

ใหกับฝายสื่อสารองคกร

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

58 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 36,273.00      บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 36,273.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59

จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda รุน AFS 

110 MCFE TH  ใหกับสาขายอยเซ็นทรัล

เฟสติวัล หาดใหญ

ตกลงราคา
บ.สงวนพาณิชย เอวี จํากัด 

สาขาภาสวาง
46,480.00      

บ.สงวนพาณิชย เอวี จํากัด 

สาขาภาสวาง
46,480.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60

จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda รุน AFS 

110 MCFE TH  ใหกับสาขายอยถนน

ราษฏรอุทิศ

ตกลงราคา
บ.สงวนพาณิชย เอวี จํากัด 

สาขาภาสวาง
46,480.00      

บ.สงวนพาณิชย เอวี จํากัด 

สาขาภาสวาง
46,480.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
จางบริษัทใหบริการรักษาความ

ปลอดภัยประจําสาขายอยภูเขียว
ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 112,929.96    หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 112,929.96    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

62
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร ROOM
ตกลงราคา

บ.อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

บ.อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด

พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

63
จัดซื้อถังดับเพลิงเพื่อติดตั้ง ณ สาขา

ยอยของธนาคาร
ตกลงราคา หจก.เอ.บี.ซี.สันติไฟร 119,840.00    หจก.เอ.บี.ซี.สันติไฟร 119,840.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

64 จางทําของชํารวยประเภทกระเปา ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 185,705.00    บ.จิงเฉิง จํากัด 185,705.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จัดซื้อกลองดิจิตอล SAMSUNG รุน EX1

 ใหกับสาขายอยฉลอง
ตกลงราคา

บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
11,192.00      

บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 

สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
11,192.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จัดซื้อรถจักรยานยนต YAMAHA 

รุน ฟโนหัวฉีด ใหกับสาขารอยเอ็ด
ตกลงราคา บ.ซี.เจ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด 45,000.00      บ.ซี.เจ.เค.มารเก็ตติ้ง จํากัด 45,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67

จัดจางงานปรับปรุงแผงตกแตงหนา

เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ 

(passbook update)

ตกลงราคา
บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
160,000.00    

บ.สมารทเทค แอนด แมท 

จํากัด
160,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

68 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 19,380.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 19,380.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

69
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานปายประชาสัมพันธบริเวณดานหนา
ตกลงราคา

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

100,000.00    

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

100,000.00    
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

70 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 13,300.00      รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 13,300.00      
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

71

จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง และหมัด ประจําสํานักงานใหญ 

อาคาร 1 และ อาคาร 2

ตกลงราคา
บ.ซี พี เอส เซอรวิสเซ็นเตอร 

จํากัด
51,360.00      

บ.ซี พี เอส เซอรวิสเซ็นเตอร 

จํากัด
51,360.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

72
จางพิมพซองหนาตางเหลือง สาขายอย

บุญสัมพันธ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 9,095.00        บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 9,095.00        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

73 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 9,510.00        รานเรืองศิลปตรายาง 9,510.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

74
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขานครปฐม
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
21,228.80      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

75 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,420.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,420.00        
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

76
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

เครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 96,300.00      บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 96,300.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77
จัดจางซอมแซมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขาเชียงราย
ตกลงราคา

หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999 

กอสราง
84,000.00      

หจก.เพิ่มพูนทรัพย 999 

กอสราง
84,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

78 จางพิมพซองจดหมาย กรรมการผูจัดการ ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,942.50        บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,942.50        
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

79
จางเหมาดูแลรักษาสนามหญาและตนไม

 ของสาขาหาดใหญ
ตกลงราคา นายสุพี ติดตองรัมย 30,000.00      นายสุพี ติดตองรัมย 30,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

80
จางเหมาดูแลรักษาสวนหยอม,สนาม

หญาและไมประดับ สาขาประจวบคีรีขันธ
ตกลงราคา นายไพบูลย ปกษาศิลป 30,000.00      นายไพบูลย ปกษาศิลป 30,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

81
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สะสมทรัพย
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
171,200.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
171,200.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

82
จัดซื้อระบบ Access control พรอม

ติดตั้งใชงาน
ตกลงราคา บ.บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 158,146.00    บ.บี-เทค อินเทนชั่น จํากัด 158,146.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83
จางพิมพสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,267.60      บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,267.60      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

84

จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขาอุดรธานี

ตกลงราคา หจก.เอส เจ โอ เซอรวิส 48,150.00      หจก.เอส เจ โอ เซอรวิส 48,150.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

85
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสารโฮมบายเออรไกด(เชียงใหม)
ตกลงราคา

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
119,000.00    

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
119,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

86
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ
ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 80,250.00      บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 80,250.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

87

จางบริการตักกากสิ่งปฏิกูลในบอบําบัด

น้ําเสียชั้นใตดินและกากไขมันในบอ

ดักไขมัน ชั้น10 อาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา นายบุญเลิศ มรสุม 48,000.00      นายบุญเลิศ มรสุม 48,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

88 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาศรีสะเกษ ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
1,177.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
1,177.00        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

89
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง สาขาปทุมธานี
ตกลงราคา บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 9,630.00        บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 9,630.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

90

จางแรงงานทําความสะอาดบริเวณ

วิมานพระพรหมและบอน้ําพุ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา นายสมสง สมจิตต 36,000.00      นายสมสง สมจิตต 36,000.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

91
จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย

(สีเขียวเขม)
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 182,970.00    บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 182,970.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

92 จัดซื้อกระเปาผาสีสม
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จํากัด 949,952.50    บ.จิงเฉิง จํากัด 949,952.50    

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

93
จางปรับปรุงพิพิธภัณฑ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ชั้น 21 อาคาร 2
ตกลงราคา บ.โนวาอินเตอร แอ็ด จํากัด 48,257.00      บ.โนวาอินเตอร แอ็ด จํากัด 48,257.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

94
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารเปรียว
ตกลงราคา บ.เปรียว จํากัด 32,100.00      บ.เปรียว จํากัด 32,100.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

95

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

 กระทรวงการคลัง

ตกลงราคา วารสารการเงินการคลัง 102,000.00    วารสารการเงินการคลัง 102,000.00    
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

96
จางดําเนินการรื้อถอนพื้นที่เคานเตอร

การเงินเดอะมอลลบางแค (ชั้น1)
ตกลงราคา บ.ธนบุรีเรียลเอสเตท จํากัด 90,000.00      บ.ธนบุรีเรียลเอสเตท จํากัด 90,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda SCOOPY

 I ใหกับสาขายอยบึงสามพัน
ตกลงราคา หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง 46,833.64      หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง 46,833.64      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98
จัดซื้อตูเย็น และไมโครเวฟ  ใหกับสาขา

ถนนมิตรภาพ ขอนแกน
ตกลงราคา บ.สยามชัยเซอรวิส จํากัด 16,200.00      บ.สยามชัยเซอรวิส จํากัด 16,200.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

99

จัดซื้อโคมไฟพาแนล LED พรอมติดตั้ง 

บริเวณโถงสินเชื่อ ชั้น 1 อาคาร 1 

ธนาคาร ฯสํานักงานใหญ

ตกลงราคา
บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
332,235.00    

บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
332,235.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ตอเนื่อง 

สาขายอยพัทลุง
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
10,614.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

101

จางพิมพแผนพับสําหรับเเทรก G H 

Bank Newsletter ประจําเดือนธันวาคม

 2556

ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 25,546.25      บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 25,546.25      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

102

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก และตูเก็บ

เอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหกับสาขายอย

แมฮองสอน

ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 26,553.12      บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 26,553.12      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 16,110.00      รานเรืองศิลปตรายาง 16,110.00      
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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104

จัดซื้อกระเชาของขวัญปใหม 2557 

สําหรับสาขาในสังกัด

ฝายกทม.และปริมณฑล1,2

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส จํากัด 1,458,000.00 บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส จํากัด 1,458,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอยแมสอด และยอยบึงสามพัน
ตกลงราคา หจก.ว.วัฒนาเคมีคอล 200,000.00    หจก.ว.วัฒนาเคมีคอล 200,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

106
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอยบัวใหญ
ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 62,595.00      หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 62,595.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

107

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ประจาํสาขายอยนางรอง สังกัดเขต 4 

นครราชสีมา

ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 98,813.68      หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 98,813.68      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

108
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอยนางรอง
ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 62,595.00      หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 62,595.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

109
เชาเครื่องถายเอกสารระบบเชา ริโก 

รุน MP201SPF  ใหแกสาขาอางทอง
ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขาอางทอง

110
จางบริการเครื่องถายเอกสารระบบเชา 

ริโก รุน MP201SPF ใหแกสาขาอางทอง
ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขาอางทอง

111
จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องนับธนบัตร
พิเศษ

บ.คอลลี่ย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ไทยแลนด) จํากัด
481,460.00    

บ.คอลลี่ย อินเตอรเนชั่นแนล 

(ไทยแลนด) จํากัด
481,460.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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112
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ หมุนตามโลก

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เมอริทซ พับบลิชซิตี้ จํากัด 712,620.00    บ.เมอริทซ พับบลิชซิตี้ จํากัด 712,620.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

113
จัดซื้อโตะทํางานสําหรับหองผูบริหาร ชั้น

 10 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
49,193.25      

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
49,193.25      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ประจําสาขายอยแมสอด และยอยบึง

สามพัน

ตกลงราคา บ.จักรชัยการด จํากัด  138,000.00    บ.จักรชัยการด จํากัด  138,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

115
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ประจําสาขายอยบัวใหญ
ตกลงราคา หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 105,554.72    หจก.ฟนิกซ เอส แอน ซี 105,554.72    

เปนผูที่มปีระสบการณและความ

ชํานาญ

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

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
10,165.00      

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
10,165.00      เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

117 จัดซื้อแฟมเสนอเซนต ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 4,654.50        บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 4,654.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

118 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 34,920.00      รานเรืองศิลปตรายาง 34,920.00      
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

119 จัดซื้อปลอกรัดธนบัตร ชนิด 1,000 บาท ตกลงราคา บ.โพลีพลาสติก จํากัด 39,376.00      บ.โพลีพลาสติก จํากัด 39,376.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655) ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 44,940.00      บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 44,940.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก ตกลงราคา ศิลปกิจ 45,475.00      ศิลปกิจ 45,475.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

122
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
89,880.00      

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
89,880.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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123
จางบริการจัดหาพื้นที่งาน Thailand 

Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 358,236.00    บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 358,236.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

124
จัดซื้อกระดาษเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ 

ขนาด 50x40 มม.
ตกลงราคา

บ.พี แอนด พี อิเลคทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00        

บ.พี แอนด พี อิเลคทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

125

จางจัดพิมพใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู

ดวยระบบ Sealer พรอมสงที่ทําการ

ไปรษณีย

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 9,600,000.00 บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 9,600,000.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

126 จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร GR8/SB ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 41,462.50      บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 41,462.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

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

129

จัดจางซอมแซมหองทํางานผูบริหาร

ระดับสูง หอง 608 ชั้น 6 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 142,000.00    บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 142,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

130
จัดซื้อจุลินทรีย สําหรับงานระบบบอ

บําบัดน้ําเสีย ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.นิววิสท เจิมส จํากัด 172,800.00    บ.นิววิสท เจิมส จํากัด 172,800.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

131
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร THE COMPANY
ตกลงราคา

บ.ไทยคูณ-แบรนดเอจ โฮลดิ้ง 

จํากัด
60,000.00      

บ.ไทยคูณ-แบรนดเอจ โฮลดิ้ง 

จํากัด
60,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

132
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Life and home
ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 75,000.00      บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 75,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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133
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารบานพรอมอยู
ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 16,050.00      บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 16,050.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

134
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร DG Decoration Guide
ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 17,000.00      บ.โฮมบายเออรไกด จํากัด 17,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

135
จางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง และ

กลองใส ใสใบฝาก-ถอน
ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 32,635.00      บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จํากัด 32,635.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136
จัดซื้อตูรางเลื่อน ใหกับสาขายอยบึง

สามพัน
ตกลงราคา หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 125,000.00    หจก.นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 125,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

137 จัดซื้อถานอัลคาไลน ขนาด AA ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 27,285.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 27,285.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

138
จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda SCOOPY

 I  ใหกับสาขายอยแมฮองสอน
ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด 48,500.00      บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด 48,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139
จัดซื้อหลอดไฟ สําหรับเครื่องตรวจสอบ

ธนบัตร(Black-Light) รุน LD-1
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 10,700.00      บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 10,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140

จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM 

จากเคานเตอรการเงิน เซ็นทรัลภูเก็ต 

เนื่องจากมีการควบรวมเคานเตอร

การเงินเซ็นทรัล ภูเก็ต และศูนยบริการ 

OSS

ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 25,067.00      หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 25,067.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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141
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA รุน

 Scoopy I  ใหกับสาขายอยสวางแดนดิน
ตกลงราคา

บ.รุงเรืองอินเตอรสวางแดน

ดิน 

จํากัด

45,500.00      

บ.รุงเรืองอินเตอรสวางแดน

ดิน 

จํากัด

45,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

142 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด2 1/4 นิ้ว ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด 20,544.00      บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด 20,544.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

143

จัดซื้อกลองดิจิตอล Canon 

EOS600D+Lens ใหกับสาขาถนน

มิตรภาพ ขอนแกน

ตกลงราคา
บ.เอส.พี.โกลบอล ซัพพลาย 

จํากัด
19,900.00      

บ.เอส.พี.โกลบอล ซัพพลาย 

จํากัด
19,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

144
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 

รุน CLICK 125I ใหกับสาขายอยแมสอด
ตกลงราคา หจก.จิตรมอเตอร 1992 54,000.00      หจก.จิตรมอเตอร 1992 54,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

145 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาอุบลราชธานี ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
588.50           

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 

จํากัด (มหาชน)
588.50            

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

146
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอยพล
ตกลงราคา หจก.เซฟการด อินเตอร กรุป 56,070.00      หจก.เซฟการด อินเตอร กรุป 56,070.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

147 จางขนยายพรอมปรับปรุงสีเครื่อง ATM ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 10,994.00      หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส 10,994.00      
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

148
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

ใหกับสาขายอยพล
ตกลงราคา หจก.ขอนแกน ไทยแลนด 15,490.00      หจก.ขอนแกน ไทยแลนด 15,490.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

149
จัดซื้อรถจักรยานยนต YAMAHA  

ใหกับสาขายอยพล
ตกลงราคา

บ.เมืองพลฉั่วเต็กไถ จํากัด 

สาขาพล
41,000.00      

บ.เมืองพลฉั่วเต็กไถ จํากัด 

สาขาพล
41,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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150
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

CANON ใหกับสาขายอยพล
ตกลงราคา รานเจ.เจ.โฟโตเซ็นเตอร 17,900.00      รานเจ.เจ.โฟโตเซ็นเตอร 17,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

151
จางพนักงานรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอยสวางแดนดิน
ตกลงราคา หจก.เซฟการด อินเตอร กรุป 56,070.00      หจก.เซฟการด อินเตอร กรุป 56,070.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

152
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ประจําสาขายอยพล
ตกลงราคา หจก.ขอนแกนซิเคียวริตี้ การด 76,359.00      หจก.ขอนแกนซิเคียวริตี้ การด 76,359.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

153
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ประจําสาขายอยสวางแดนดิน
ตกลงราคา หจก.ขอนแกนซิเคียวริตี้ การด 76,359.00      หจก.ขอนแกนซิเคียวริตี้ การด 76,359.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

154
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2025
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

155
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2280
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

156 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
47,909.25      

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
47,909.25      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

157
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ
ตกลงราคา บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด 47,909.25      บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด 47,909.25      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

158
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Howe
ตกลงราคา บ.ฮาวกรุงเทพ จํากัด 21,400.00      บ.ฮาวกรุงเทพ จํากัด 21,400.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

159
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร TALK
ตกลงราคา บ.หัวใหญ จํากัด 53,500.00      บ.หัวใหญ จํากัด 53,500.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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160
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2150
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 93,090.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

161
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(ศูนยบริการ OSS พิจิตร)
ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

ศูนยบริการ OSS พิจิตร

162

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(ศูนยบริการ OSS พิจิตร)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

ศูนยบริการ OSS พิจิตร

163
จัดซื้อรถจักรยานยนต Honda 

ใหกับสาขายอยบัวใหญ
ตกลงราคา หจก.ซงเกษตรยนต 50,000.00      หจก.ซงเกษตรยนต 50,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

164
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร Hello
ตกลงราคา บ.เบอรดา(ประเทศไทย) จํากัด 198,618.75    บ.เบอรดา(ประเทศไทย) จํากัด 198,618.75    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

165
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP(สาขายอยชัยนาท)
ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขายอยชัยนาท

166

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(สาขายอยชัยนาท)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

สาขายอยชัยนาท)

167 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 9,320.00        รานเรืองศิลปตรายาง 9,320.00        
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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168

จางดําเนินการติดตั้ง ซอมแซม ตกแตง

และวางระบบไฟฟาภายในบูธงาน 

Thailand Smart Money 2013 ครั้งที่4

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท 

ออรกาไนซเซอร จํากัด
430,000.00    

บ.มันส อีเวนท 

ออรกาไนซเซอร จํากัด
430,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

169 จัดซื้อเทปปดสันหนังสือ KIKUSUI 2 กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 38,340.00      องคการคาของสกสค. 38,340.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

170 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 11,556.00      องคการคาของสกสค. 11,556.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

171
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารมติชนสุดสัปดาห
ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด 47,080.00      บ.มติชน จํากัด 47,080.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

172
จางออกแบบและจัดทําภาพพรอม

กรอบพระบรมฉายาลักษณ
ตกลงราคา บ.เจพีควอลิตี้ จํากัด 166,171.00    บ.เจพีควอลิตี้ จํากัด 166,171.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

173

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการสํารับขาว 98,รายการขาว

เที่ยงวัน,รายการคันขาวกับฟองสนาน

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 166,171.00    บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 166,171.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

174
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน ใหกับ

สาขายอยแมสอด (ตูเย็น+ไมโครเวฟ)
ตกลงราคา บ.เมกาโฮม จํากัด 14,880.00      บ.เมกาโฮม จํากัด 14,880.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

175

จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ CANON รุน G1X ใหกับสาขายอย

แมสอด

ตกลงราคา
หจก.ศรีเพชรการไฟฟา เซลล

แอนด เซอรวิส
22,000.00      

หจก.ศรีเพชรการไฟฟา เซลล

แอนด เซอรวิส
22,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

176 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 16,722.00      องคการคาของสกสค. 16,722.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ



23

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

177 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 63,882.00      องคการคาของสกสค. 63,882.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

178 จัดซื้อปลั๊กไฟ DATA PT95 กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 6,750.00        องคการคาของสกสค. 6,750.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

179

จัดซื้อระบบหอผึ่งน้ํา (Cooling Tower) 

พรอมติดตั้งที่ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

ประกวดราคา บ.กลอรี่ แอดวานซ จํากัด 7,350,000.00 บ.กลอรี่ แอดวานซ จํากัด 7,350,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

180 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 13,000.00      องคการคาของสกสค. 13,000.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

181
จัดซื้อกระเปาของชํารวยเพื่อสนับสนุน

งานการตลาด
ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 50,000.00      บ.จิงเฉิง จํากัด 50,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

182 จัดซื้อกระเปาเดินทาง ตกลงราคา บ.Jittplus 64,200.00      บ.Jittplus 64,200.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

183
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 

รุน Scoopy I ใหกับสาขายอยนางรอง
ตกลงราคา บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด 49,500.00      บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด 49,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

184
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 

รุน Scoopy I  ใหกับสาขายอยภูเขียว
ตกลงราคา บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด 51,700.00      บ.เกริกไกรเอ็นเทอรไพรส จํากัด 51,700.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

185
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ใหกับสาขายอยสัตหีบ
ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 10,900.00      บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 10,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

186
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ใหกับสาขายอยภูเขียว
ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 10,900.00      บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 10,900.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

187 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 20,142.00      องคการคาของสกสค. 20,142.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

188 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 67,914.00      องคการคาของสกสค. 67,914.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ



24

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

189 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 35,955.00      องคการคาของสกสค. 35,955.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

190 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 13,670.00      รานเรืองศิลปตรายาง 13,670.00      
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

191 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 35,955.00      องคการคาของสกสค. 35,955.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

192 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 73,575.00      องคการคาของสกสค. 73,575.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

193 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 26,010.00      องคการคาของสกสค. 26,010.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

194
 ิจัดทํากระเปาเดินทางเพื่อเปนของที่

ระลึกใหสื่อมวลชนประจําป 2556

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เจทีที พลัส อินดัสเทรียล 

จํากัด
642,000.00    

บ.เจทีที พลัส อินดัสเทรียล 

จํากัด
642,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

195

จัดซื้อโตะทํางานและเฟอรนิเจอรสําหรับ

หองผูบริหาร ชั้น 6 อาคาร 2 (หอง603) 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
260,539.65    

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
260,539.65    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

196

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งที่

หองรับรอง 2 และหองทํางานขางหอง

ประชุม สําหรับผูบริหารระดับสูง ชั้น 11 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โชครุงเรือง การชาง จํากัด 227,000.00    บ.โชครุงเรือง การชาง จํากัด 227,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

197
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลง

ทั่วไป ของสาขาสุขาภิบาล 3
ตกลงราคา บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด 6,420.00        บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด 6,420.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

198 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 74,772.00      องคการคาของสกสค. 74,772.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ



25

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห

199

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน MP4002SP

(ฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก  

ฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ

200

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP4002SP

(ฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก  

ฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ

201
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร The Prime Minister
ตกลงราคา บ.พิฆเนศ ประทาน จํากัด 120,000.00    บ.พิฆเนศ ประทาน จํากัด 120,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

202 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00      

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ


