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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1

จดัจ้างงานปรับปรุงห้องท างานหวัหน้า

งานบริหารหนีเ้ขต บริเวณชัน้ 3 

อาคารที่ท าการส านกังาน ธนาคารฯ 

สาขาหาดใหญ่

 - ตกลงราคา บ.นิคส์แอร์ จ ากัด 97,370.00      บ.นิคส์แอร์ จ ากัด 97,370.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

2

จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปและเก้าอี ้

ส านกังาน ให้กับงานบริหารหนีเ้ขต 

บริเวณชัน้ 3 อาคารที่ท าการส านกังาน 

ธนาคารฯ สาขาหาดใหญ่

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 102,613.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 102,613.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3
จดัจ้างซ่อมป๊ัมน า้ Softener Pump 

อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 62,060.00      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 62,060.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

4
จ้างซ่อมเคร่ืองสบูน า้ดี อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 97,370.00      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 97,370.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

5 จดัซือ้พดัลมไอเย็นเคลื่อนที่  - ตกลงราคา หจก.นิมิตรวิทยสุระบรีุ 19,980.00      หจก.นิมิตรวิทยสุระบรีุ 19,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
จ้างท าป้าย Standy โครงการสร้างเสริม

วินยัทางการเงิน-สร้างอาชีพ ปี 2556
 - ตกลงราคา บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 96,300.00      บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

7
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
2,716.73        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
2,716.73        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

9
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

(กระดาษตอ่เน่ือง)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
36,380.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
36,380.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

10 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

11
จ้างซ่อมแซมน า้ร่ัวซึมอาคารส านกังาน

ธนาคารฯ สาขาก าแพงเพชร
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี ้โปรดกัส์ 

จ ากดั
47,000.00      

บ.เอเอสพี ควอลิตี ้โปรดกัส์ 

จ ากดั
47,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

12
จ้างเปลี่ยนอปุกรณ์ระบบปรับอากาศ

(Chiller) ตวัที1่ อาคาร 2
 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

84,458.31      
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

84,458.31      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

13 จดัจ้างท ารัว้ปิดกัน้ทรัพย์สินของธนาคารฯ  - ตกลงราคา
บ.เดอะ แวลเูอชัน่ แอนด์ 

แมนเนจเมนท์ จ ากดั
97,000.00      

บ.เดอะ แวลเูอชัน่ แอนด์ 

แมนเนจเมนท์ จ ากดั
97,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

14
จ้างผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ครบ 60ปี
 - ตกลงราคา บ.ทองธารา บอลลนู จ ากดั 147,660.00    บ.ทองธารา บอลลนู จ ากดั 147,660.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

15
จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูสาขาลาดพร้าว
 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 8,500.00        บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 8,500.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

16 จดัซือ้กระดาษช าระม้วนเล็ก  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 62,060.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 62,060.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

17 จดัซือ้กรวยน า้ดื่ม PANDA มอก.  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 77,575.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 77,575.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

18
จ้างจดัท าแผ่น CD คู่มือการประมลูขาย

บ้านมือสองของธนาคาร ครัง้ที่ 3/2556
 - ตกลงราคา

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
9,844.00        

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จ ากดั
9,844.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

19

จ้างติดตัง้รือ้ถอนแบนเนอร์เพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ในงานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม่

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 3,210.00        บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 3,210.00        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

20
จดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพ่ือใช้งานใน

บ้านพกักระทงิ คนัทรี รีสอร์ท
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,002.70        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,002.70        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

21

จ้างผลิตป้ายถวายความอาลยัแด่

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จ

พระสงัฆราชฯ

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 28,359.28      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 28,359.28      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

22

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น ยี่ห้อ ชาร์ป

 รุ่น SB-29S  ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 9,400.01        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 9,400.01        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

23

จดัซือ้หมกึเคร่ือง FAX ยี่ห้อ Brother รุ่น

 MFC-7470D ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 6,794.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 6,794.50        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

24

จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์

ประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม ่ครัง้ที่ 8 Money Expo 

Chiangmai 2013

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 34,668.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 34,668.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

25
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP4002SP(สาขาลพบรีุ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาลพบรีุ

26

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP4002SP

(สาขาลพบรีุ)

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาลพบรีุ

27
จดัซือ้ระบบ Access control พร้อม

ติดตัง้ใช้งาน
 - ตกลงราคา บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 117,272.00    บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 117,272.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

28

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.ฝ่ายการเงิน 

2.สาขาปทมุธานี 3.สาขาบญุศิริ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
14,124.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
14,124.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

29

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO  

ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ จงัหวดั

นครราชสีมา

 - ตกลงราคา I-Time Supply & SERVICE 16,264.00      I-Time Supply & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

30

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL และเคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้

พืน้ ยี่ห้อ LAUREL ให้กับสาขาย่อยบวั

ใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 118,760.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 118,760.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

31
จดัซือ้เคร่ือใช้ส านกังาน  ให้กับสาขา

ย่อยบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 94,447.72      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 94,447.72      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

32

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,602.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,602.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

33
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง ฝ่ายพิธี

การสินเช่ือ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
149,800.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
149,800.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

34

เช่ารถยนต์เก๋ง จ านวน 21 คนั/3 ปี เพ่ือ

ใช้ปฏบิตัิงานประจ าสาขาส านกังานเขต

บริหารหนี ้ฝ่ายบริหารหนีภ้มิูภาค

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 

จ ากดั (มหาชน)
7,446,600.00 

บ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 

จ ากดั (มหาชน)
7,446,600.00 เป็นบริษัทผู้ ให้เช่ารายเดิม

35
จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิน้ชกั 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น DA-102
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 5,228.45        บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 5,228.45        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

36
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเสียง 4GB ยี่ห้อ Sony

 รุ่น ICD-SX734
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,355.80        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,355.80        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

37
จดัซือ้รถเข็นสมัภาระ เพ่ือใช้งานที่ส านกั

กรรมการผู้จดัการ
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จ ากัด 9,309.00        บ.เจนบรรเจิด จ ากัด 9,309.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

38

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 

ภาษา ยี่ห้อโอลิมเปีย รุ่น COMPACT 5 

ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา

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

39

จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซองส าหรับพิธี

เปิดสาขาใหมข่องฝ่ายกิจการสาขา

ภมิูภาค 2

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 34,668.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 34,668.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

40

จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิต

น า้แข็งยนิูคถ้วยใหญ่ อาคาร 2 ธนาคารฯ

 ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.ว.ีแอล.เคร่ืองเย็น 

(ประเทศไทย) จ ากดั
20,972.00      

บ.วี.แอล.เคร่ืองเย็น 

(ประเทศไทย) จ ากดั
20,972.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

41 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,240.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,240.00        
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

42

จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์การประมลูขาย

ทรัพย์สินธนาคารในรูปแบบ Digital 

Media

 - ตกลงราคา บ.ไพร์ม เซิร์ฟ จ ากัด 42,800.00      บ.ไพร์ม เซิร์ฟ จ ากัด 42,800.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

43
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยแมส่อด จงัหวดัตาก
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

44
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านสื่อโทรทศัน์
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 2,675,000.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 2,675,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

45
จ้างบริษัทบริหารอาคาร ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ซาวิลส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1,606,666.68 บ.ซาวิลส์(ประเทศไทย) จ ากดั 1,606,666.68 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

46
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านสื่อวิทยใุนเครือของบริษัท
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.คีย์ ท ูซคัเซส จ ากัด 957,650.00    บ.คีย์ ท ูซคัเซส จ ากัด 957,650.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

47
จดัซือ้เตาไมโครเวฟให้กับสว่นสนบัสนนุ

บริหารส านกังาน ฝ่ายบริหารส านกังาน
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 1,819.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 1,819.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

48
จ้างพิมพ์ซองน า้ตาลขนาด 9x12 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

49
จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ณ ร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิง้ 3,000.00        หจก.โกมล เทรดดิง้ 3,000.00        

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

50 จดัซือ้กระดาษเช็ดมือ รุ่น L-FOLD  - ตกลงราคา บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากัด 36,273.00      บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากัด 36,273.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

51
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ Honda Click 

125i ให้กับสาขาอบุลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.เกียรติสรุนนท์อบุลราชธานี 

จ ากดั
54,000.00      

บ.เกียรติสรุนนท์อบุลราชธานี 

จ ากดั
54,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52
จดัท าถ้วยกระดาษ และฝาปิดส าหรับใส่

เคร่ืองดื่ม
 - ตกลงราคา บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิง้ จ ากดั 62,595.00      บ.เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิง้ จ ากดั 62,595.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

53

จ้างขนย้ายและติดตัง้เคร่ืองรับฝากเงิน

สดอตัโนมตั(ิCDM) ณ ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ล็อกซบิท จ ากดั (มหาชน) 17,120.00      บ.ล็อกซบิท จ ากดั (มหาชน) 17,120.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

54
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 ให้กับสาขาชยัภมิู
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 46,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 46,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

55

จ้างจดัหาพืน้ที่งานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม ่ครัง้ที่ 8 Money Expo 

Chiangmai 2013

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 545,700.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 545,700.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

56 จดัซือ้ที่ตีเบอร์ MAX#504  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 4,023.00        องค์การค้าของสกสค. 4,023.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

57
จ้างพิมพ์คู่มือการประมลูขายบ้านมือ

สองของธนาคาร ครัง้ที3่/2556
 - พิเศษ บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 306,555.00    บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 306,555.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

58
จ้างติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศห้องส านกั 

ชัน้ G อาคาร 1 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 35,000.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 35,000.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

59 จ้างขนย้ายเฟอร์นิเจอร์และตู้ นิรภยั  - ตกลงราคา บ.โปร-เพาเวอร์ (1999)จ ากดั 20,000.00      บ.โปร-เพาเวอร์ (1999)จ ากดั 20,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

60 จดัซือ้อปุกรณ์ท าความสะอาดรถยนต์  - ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั 53,901.25      บ.สมาร์ทแอคเซสซอร่ีส์ จ ากดั 53,901.25      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

61
จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูป ให้กับสาขา

พิษณโุลก
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 199,000.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 199,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

62
จ้างท าสปอตวิทย ุสินเช่ือปรับปรุงตอ่

เติมหรือซ่อมแซมบ้าน
 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากัด 34,935.50      บ.ยชูสู จ ากัด 34,935.50      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

63
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านปฏทินิปี 2557
 - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จ ากัด 9,630.00        บ.สรรพสาร จ ากัด 9,630.00        

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

64
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ด้าน

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

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

65 เช่ารถยนต์เก๋ง  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 

จ ากดั (มหาชน)
354,600.00    

บ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส 

จ ากดั (มหาชน)
354,600.00    เป็นบริษัทผู้ ให้เช่ารายเดิม

66
จดัซือ้ผ้าปทูี่นอน หมอนหนนุ ปลอก

หมอน ผ้าหม่ ผ้าเช็ดตวั และผ้าเช็ดเท้า
 - ตกลงราคา  บ.เค ท ูเค พลสั จ ากัด 21,935.00       บ.เค ท ูเค พลสั จ ากัด 21,935.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67
จ้างบริการจดัหาพืน้ที่ในงานมหกรรม

บ้านและคอนโดครัง้ที่ 29
 - ตกลงราคา สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 181,900.00    สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

68 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 4,180.00        ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 4,180.00        
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

69
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองรัดธนบตัร 

แบบรวมอะไหล่
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 147,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 147,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

70
จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์ งาน

มหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที2่9
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 33,705.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 33,705.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



10

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

71
จดัจ้างเปลี่ยนวาล์วลดแรงดนั PRV ชัน้ 7

 อาคารจอดรถ ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
96,300.00      

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

72

จ้างติดตัง้ ซ่อมแซม ตกแตง่และวาง

ระบบไฟฟ้าภายใน

บธูงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที่ 29

 - ตกลงราคา
บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากัด
180,000.00    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากัด
180,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

73
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยบ้านโป่ง
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

74

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO  และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั

 ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยนางรอง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

75

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยสวา่งแดนดิน 

จงัหวดัสกลนคร

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



11

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

76

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO  และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั

 ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยบ้านโป่ง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

77
จ้างท าเข็มกลดัทองค า 90% และเข็ม

กลดัเงิน
 - ตกลงราคา บ.ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด 136,500.00    บ.ชายน์น่ิง โกลด์ จ ากัด 136,500.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

78

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N  ให้กับสาขาย่อยสวา่ง

แดนดิน จงัหวดัสกลนคร

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N ให้กับสาขาย่อยนางรอง
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

80
จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดแคร่ ตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ

โอลิมเปีย  ให้กับสาขาชลบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

สาขาชลบรีุ
20,865.00      

บ.ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

สาขาชลบรีุ
20,865.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

81
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N  ให้กับสาขาย่อยนางรอง
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO  และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั

 ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยนางรอง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



12

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

83

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยแมฮ่่องสอน

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

84 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 10,640.00      ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 10,640.00      
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

85
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยปลวกแดง
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยศาลายา
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

87
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยแหลมฉบงั
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88

จ้างเปลี่ยนเมนเซอร์กิต เบกเกอร์ ขนาด 

1600 A ตู้  EMDB 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ

 ส านกังานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 759,700.00    บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 759,700.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

89
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาฉลอง
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลเฟส

ติวลั หาดใหญ่

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



13

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

91

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T  ให้กับสาขาย่อยนิคม

อตุสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบรีุ

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

92
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI รุ่น 

ZT-230T ให้กับสาขาย่อยสตัหบี
 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        I-Time SUPPLY & SERVICE 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

93

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลเฟส

ติวลั หาดใหญ่

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยฉลอง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยนิคม

อตุสาหกรรม 304

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

96

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยศาลายา

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



14

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

97

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยแหลมฉบงั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

98

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยปลวกแดง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO  และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั

 ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยสตัหบี

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100
จ้างท าโลร่างวลัมอบให้พนกังานผู้ มี

คณุธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2556
 - ตกลงราคา บ.อินติโก ดีไซน์ จ ากัด 4,280.00        บ.อินติโก ดีไซน์ จ ากัด 4,280.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

101
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยปลวกแดง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยปลวกแดง

102

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

ปลวกแดง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยปลวกแดง

103

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยนิคม

อตุสาหกรรม 304

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยนิคมอตุสาหกรรม 304
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

104

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

นิคมอตุสาหกรรม 304

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยนิคมอตุสาหกรรม 304

105
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยสตัหบี
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสตัหบี

106

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

สตัหบี

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสตัหบี

107

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยศาลายา 

พทุธมณฑล สาย 4

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยศาลายา พทุธมณฑล 

สาย 4

108

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริ

โก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

ศาลายา พทุธมณฑล สาย 4

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยศาลายา พทุธมณฑล 

สาย 4

109

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยถนน

ราษฎร์อทุศิ (หาดใหญ่)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยถนนราษฎร์อทุศิ 

(หาดใหญ่)
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

110

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

ถนนราษฎร์อทุศิ (หาดใหญ่)

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยถนนราษฎร์อทุศิ 

(หาดใหญ่)

111
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยบ้านโป่ง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบ้านโป่ง

112

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อยบ้าน

โป่ง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบ้านโป่ง

113

จ้างเปลี่ยนโช๊คฝังพืน้พร้อมอปุกรณ์

ส าหรับประตโูถงการเงิน จ านวน 4 ชดุ 

ชัน้ 1 อาคาร 1 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 102,634.40    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 102,634.40    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

114
จดัซือ้ระบบ Access control พร้อม

ติดตัง้ใช้งาน
 - ตกลงราคา บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 115,667.00    บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 115,667.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

115

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A ให้กับ

สาขาย่อยสวา่งแดนดิน

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 110,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 110,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

116
จดัจ้างซ่อมแซมอาคารส านกังาน 

ธนาคารฯ สาขาสงขลา
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 61,500.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 61,500.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

117
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  ให้กับธนาคาร 

สาขาย่อยนางรอง
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

118
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  ให้กับธนาคาร 

สาขาย่อยแมฮ่่องสอน
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,778.24      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

119

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A ให้กับ

สาขาย่อยนางรอง

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

120

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N ให้กับสาขาย่อย

แมฮ่่องสอน

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

121

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD  ให้กับสาขาย่อย

แมฮ่่องสอน

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

122

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยสวน

อตุสาหกรรมสหพฒัน์ แหลมฉบงั

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสวนอตุสาหกรรม

สหพฒัน์ แหลมฉบงั

123

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

สวนอตุสาหกรรมสหพฒัน์ แหลมฉบงั

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสวนอตุสาหกรรม

สหพฒัน์ แหลมฉบงั

124

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยเซ็นทรัล

เฟสติวลั หาดใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวลั 

หาดใหญ่

125

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวลั 

หาดใหญ่

126
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยฉลอง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยฉลอง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

127

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

ฉลอง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยฉลอง

128
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองนบัธนบตัร 

แบบรวมอะไหล่
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 884,600.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 884,600.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

129

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1สาขา

ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น 

2.สาขาย่อยภเูขียว

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
32,095.72      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
32,095.72      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

130
จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี ้

2.แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 13,214.50      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 13,214.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

131
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยนางรอง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยนางรอง

132

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

นางรอง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยนางรอง

133

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยสวา่ง

แดนดิน

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสวา่งแดนดิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

134

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

สวา่งแดนดิน

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสวา่งแดนดิน

135
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยแมฮ่่องสอน
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยแมฮ่่องสอน

136

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

แมฮ่่องสอน

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยแมฮ่่องสอน

137
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยภเูขียว จงัหวดัชยัภมิู
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

138
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านสื่อโทรทศัน์รายการ คนหลงัข่าว
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มาร์คอม ลิง้ค์ จ ากัด 900,000.00    บ.มาร์คอม ลิง้ค์ จ ากัด 900,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

139
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ(รหสั11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

140
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

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 าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

141
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาย่อยปลวกแดง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
18,638.33      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
18,638.33      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

142

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ 

รุ่น MP201SPF  ให้แก่ ศนูย์ OSS 

บ้านโป่ง

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

ศนูย์ OSS บ้านโป่ง

143

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่ ศนูย์ OSS 

บ้านโป่ง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

ศนูย์ OSS บ้านโป่ง

144
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ในรายการวิทย ุเก็บข่าวมาเลา่
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เบรนทรี จ ากัด 300,000.00    บ.เบรนทรี จ ากัด 300,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

145
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการวิทย ุรู้ออม รู้ลงทนุ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จ ากัด 239,252.00    บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จ ากัด 239,252.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

146

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยลพบรีุ

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 8,508.00        บ.นามทอง จ ากัด 8,508.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

147 จดัซือ้กระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิว้  - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จ ากดั 5,136.00        บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จ ากดั 5,136.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

148
จดัซือ้ตู้ เซฟ  ให้กับสาขาย่อยฉลอง 

จงัหวดัภเูก็ต
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

149
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยแหลมฉบงั 

จงัหวดัชลบรีุ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

150
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

151 จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยบ้านโป่ง  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

152
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล 

เฟสติวลั(หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

153
จดัซือ้เคร่ือง Black-Light ตรวจสอบ

ธนบตัร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 55,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 55,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

154
จ้างจดักิจกรรมชมภาพยนตร์เพ่ือ

ขอบคณุลกูค้าเงินกู้ รายย่อย
 - ตกลงราคา

บ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน)
118,210.00    

บ.เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน)
118,210.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

155
จดัซือ้ระบบ Access control พร้อม

ติดตัง้ใช้งาน
 - ตกลงราคา บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 115,667.00    บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 115,667.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

156
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์

(แถบสีเหลือง) เพ่ิมเติม
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 80,250.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 80,250.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

157 จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากประจ า  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

158
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาถนนมิตรภาพ
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาถนนมิตรภาพ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

159

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาถนน

มิตรภาพ

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาถนนมิตรภาพ

160
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยนิคม

อตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

161
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาย่อยถนนราษฎร์

อทุศิ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

162

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD 

รุ่น TW-600A ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล

เฟสติวลั (หาดใหญ่)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

163
จดัซือ้ตู้ เซฟ ให้กับสาขาศาลายา จงัหวดั

นครปฐม
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

164
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ให้กับสาขาย่อยสตัหบี

 จ.ชลบรีุ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

165

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A  ให้กับ

สาขาย่อยถนนราษฎร์อทุศิ (หาดใหญ่)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

166

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD 

รุ่น TW-600A ให้กับสาขาย่อยนิคม

อตุสาหกรรม 304

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

167

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD 

รุ่น TW-600Aให้กับสาขาย่อยปลวกแดง

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

168

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A ให้กับ

สาขาย่อยแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

169

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD

 รุ่น TW-600A ให้กับสาขาย่อยสตัหบี 

จงัหวดัชลบรีุ

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

170

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD 

รุ่น TW-600A  ให้กับสาขาย่อยฉลอง 

จงัหวดัภเูก็ต

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

171

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A  ให้กับ

สาขาย่อยศาลายา จงัหวดันครปฐม

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

172

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD 

รุ่น TW-600A ให้กับสาขาย่อยบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบรีุ

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

173
จดัจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

ส านกังาน ธนาคารฯ สาขาชลบรีุ
 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จ ากัด 175,000.00    บ.ภคนิน จ ากัด 175,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

174
จดัจ้างซ่อม Condenser Pump อาคาร 

2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 40,071.50      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 40,071.50      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

175

จ้างเหมาสบูล้างบอ่เกรอะในบอ่บ าบดั

น า้เสีย ชัน้ B อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา นายบญุเลิศ มรสมุ 42,000.00      นายบญุเลิศ มรสมุ 42,000.00      
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 าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

176

ซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา 

ยี่ห้อโอลิมเปีย รุ่น COMPACT 5  

ให้กับสาขาลพบรีุ

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

177
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สวา่งดี มีเดีย จ ากัด 497,550.00    บ.สวา่งดี มีเดีย จ ากัด 497,550.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

178

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั รุ่น SA-823 ขนาด

ใหญ่(พร้อมคา่ขนสง่)  จ านวน 1 ตู้  

ให้กับสาขาลพบรีุ

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 38,081.30      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 38,081.30      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

179 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,925.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,925.00        
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

180
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

สตัหบี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
8,023.93        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
8,023.93        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

181
จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการเงินฝาก

ครบรอบ 60 ปี ลุ้นรับทองค าฯ
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 19,003.20      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 19,003.20      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

182
จดัจ้างซ่อมแซมอาคารส านกังาน 

ธนาคารฯ สาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 65,000.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 65,000.00      

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 าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

183

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตัง้ที่

ห้อง รปภ. ด้านทางเข้า ธนาคารอาคารฯ

 ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา หจก.นิว บริดจ์ เอ็นจิเนียร่ิง 73,930.00      หจก.นิว บริดจ์ เอ็นจิเนียร่ิง 73,930.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

184

จ้างติดตัง้ ซ่อมแซม ตกแตง่ และวาง

ระบบไฟฟ้า พร้อมพิธีเปิดภายในบธูงาน

มหกรรมการเงินเชียงใหม ่ครัง้ที่ 8 

Money Expo Chiangmai 2013

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากัด
895,190.89    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากัด
895,190.89    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

185
จ้างจดัท ากระดาษเช็ดหน้าบรรจซุอง 

ส าหรับการท าตลาดสินเช่ือเชิงรุก
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 

จ ากดั
620,600.00    

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 

จ ากดั
620,600.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

186
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยนางรอง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

187
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยนิคมอตุสาหกรรม 304
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

188
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน ให้กับธนาคารฯ

 สาขาย่อยสวา่งแดนดิน
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,778.24      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

189

จดัซือ้ระบบ Access control และระบบ

ทวีีวงจรปิด พร้อมติดตัง้ใช้งานที่ธนาคาร

  ส านกังานใหญ่ 

ชัน้ 1 อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จ ากัด 85,065.00      บ.นิวศิริ วิศวการ จ ากัด 85,065.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



29

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

190 จดัซือ้วสัด/ุอปุกรณ์  - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จ ากัด 34,133.00      บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จ ากัด 34,133.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

191

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO  

ให้กับสาขาย่อยบวัใหญ่ 

จงัหวดันครราชสีมา

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

192
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

นิคมอตุสาหกรรม 304
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
7,853.80        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
7,853.80        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

193
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

ฉลอง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
7,274.93        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
7,274.93        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

194

เช่ากล้องโทรทศัน์วงจรปิดติดตัง้ใช้งาน

ประจ าธนาคารฯ สาขาย่อยปัตตานี 

(เพ่ิมเติม)

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอท ีจ ากัด 35,845.00      บ.เปโตร ไอท ีจ ากัด 35,845.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

195
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

เซ็นทรัล เฟสติวลั หาดใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
13,523.73      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
13,523.73      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

196
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาย่อยถนนราษฎร์อทุศิ (หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
13,523.73      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
13,523.73      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน



30

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

197
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

สวนอตุสาหกรรม สหพฒัน์ แหลมฉบงั
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
12,379.90      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
12,379.90      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญั

ทางการเงิน

198

จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง สาขา

พระนครศรีอยธุยา 2.แคชเชียร์เช็ค 

สาขาย่อยสมทุรสงคราม

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
6,484.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
6,484.20        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

199
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว ส าหรับใช้กับ

เคร่ืองบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซีฟิโนลา่ จ ากัด 96,300.00      บ.เอ็ม.ซี.ซีฟิโนลา่ จ ากัด 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

200
จดัซือ้ของที่ระลกึ/ของขวญั ในนาม

ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา หจก.เอ็กซ์เซลคาเฟ่ 294,250.00    หจก.เอ็กซ์เซลคาเฟ่ 294,250.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

201

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก  ให้กับสาขาย่อยบงึสามพนั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

202

ซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั ยี่ห้อ 

CASIO และเคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

ขนาดเล็ก ให้กับสาขาย่อยสนัก าแพง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

203
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 

Click 125i ให้กับสาขาย่อยสตัหบี
 - ตกลงราคา บ.มิตรยนต์พทัยา จ ากัด 46,500.00      บ.มิตรยนต์พทัยา จ ากัด 46,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



31

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

204

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 

ขนาด 109.1 ซีซี. รุ่น AFS110SFD  

ให้กับสาขาถนนมิตรภาพ

 - ตกลงราคา บ.ห้างโฮวเปงฮง จ ากัด 42,000.00      บ.ห้างโฮวเปงฮง จ ากัด 42,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

205
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 

Click 125i ให้กับสาขาย่อยปลวกแดง
 - ตกลงราคา บ.ฮอนด้าปิยะ จ ากัด 46,900.00      บ.ฮอนด้าปิยะ จ ากัด 46,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

206
จ้างซ่อมแซมอาคารส านกังานและติด

ฟิล์มกันความร้อน ธนาคารฯ สาขาล าพนู
 - ตกลงราคา บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จ ากัด 161,035.00    บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จ ากัด 161,035.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

207

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N  ให้กับสาขาย่อย

สนัก าแพง

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

208

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A  ให้กับ

สาขาย่อยสนัก าแพง

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



32

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

209

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A  ให้กับ

สาขาย่อยบงึสามพนั

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

210
จดัซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร เพ่ือใช้งานที่

ส านกังานเขต 3 ขอนแก่น
 - ตกลงราคา บ.เบสท์เทค โอเอ จ ากัด 33,500.00      บ.เบสท์เทค โอเอ จ ากัด 33,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

211
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาลพบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

212
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยบงึสามพนั
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
199,555.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
199,555.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

213
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยสนัก าแพง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

214
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยบ้านโป่ง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

215
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยศาลายา
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
199,555.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
199,555.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

216
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยแมฮ่่องสอน
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
124,120.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
124,120.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



33

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

217
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยพล
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

218
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยปลวกแดง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

219
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยบวัใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

220
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยฉลอง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

221
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยแหลมฉบงั
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

222
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวลั (หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

223
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาถนนราษฎร์อทุศิ (หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

224
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยสตัหบี
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

225
จดัซือ้กระดาษ A4/80 แกรม ยี่ห้อ Idea

 Work (ฝ่ายปฏบิตัิการสารสนเทศ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
44,405.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จ ากดั (มหาชน)
44,405.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



34

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

226
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยบงึสามพนั
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบงึสามพนั

227

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อยบงึ

สามพนั

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบงึสามพนั

228
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยสนัก าแพง
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสนัก าแพง

229

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

สนัก าแพง

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยสนัก าแพง

230
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยพล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยพล

231
จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อยพล
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยพล

232
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า ริโก้ รุ่น 

MP201SPF  ให้แก่สาขาย่อยบวัใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบวัใหญ่



35

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

233

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบเช่า 

ริโก้ รุ่น MP201SPF ให้แก่สาขาย่อย

บวัใหญ่

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

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก  

สาขาย่อยบวัใหญ่

234
จดัซือ้อปุกรณ์เพ่ือใช้ในการปฏบิตัิงาน 

(อปุกรณ์คอมพิวเตอร์)
 - พิเศษ

บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ากดั
     349,194.50

บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จ ากดั
     349,194.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

235

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600Aให้กับ

สาขาย่อยบวัใหญ่

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

236

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778  และเคร่ืองนบั

ธนบตัรแบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A ให้กับ

สาขาย่อยพล

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

237

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N ให้กับสาขาย่อยบงึสาม

พนั

 - ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      I-Time SUPPLY & SERVICE 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



36

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

238
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน ให้กับธนาคารฯ

 สาขาย่อยบวัใหญ่
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

239
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  ให้กับธนาคาร

 สาขาย่อยบงึสามพนั
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

240
จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน ให้กับธนาคาร

 สาขาย่อยสนัก าแพง
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 40,777.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

241

จ้างบริษัทภายนอกด าเนินการจดัพิมพ์

หนงัสือแจ้งข้อมลูเครดิต รายปี 2556 

และรายเดือน 2557 และหนงัสือแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงข้อเทจ็จริงที่บง่ชีถ้ึงตวั

ลกูค้ารายเดือนปี 2557 ด้วยระบบ

Sealer พร้อมสง่ไปรษณีย์

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จ ากดั
1,669,200.00 

บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จ ากดั
1,669,200.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ


