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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพปายแบนเนอรประชาสัมพันธ 

ธอส.รักการออม และ High Savings
 - ตกลงราคา บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 53,125.50      บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 53,125.50      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

2

จัดซื้อ External Hard drives 2TB 

ใหกับสวนการพนักงาน ฝายทรัพยากร

บุคคล

ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 14,252.40      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 14,252.40      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240 

ใหกับฝายพิธีการสินเชื่อ

ตกลงราคา บ.ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,482.40        บ.ลีเรคโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,482.40        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

4

จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา 

CD ประชาสัมพันธเงินฝากออมทรัพย 

High Savings

ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด 34,828.50      บ.คอรเอทีฟ จํากัด 34,828.50      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

5
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อใชงานที่สวนการ

พนักงาน ฝายทรัพยากรบุคคล
ตกลงราคา 

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
52,965.00      

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
52,965.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จัดซื้อมานปรับแสงพรอมติดตั้ง ใหกับ

สํานักงานเขต 2 ชลบุรี
ตกลงราคา รานมานมัณฑตา 3 13,000.00      รานมานมัณฑตา 3 13,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จางเหมาดูแลรักษาสนามหญาและตนไม

 ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม
ตกลงราคา น.ส.วราลักษณ เรือนหลู 180,000.00    น.ส.วราลักษณ เรือนหลู 180,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

8
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน ใหกับ

สวนเงินสด ฝายธุรกรรมการเงิน
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 53,179.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 53,179.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

9
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาระยอง
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
15,921.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
15,921.60      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

10
จางบริษัทประเมินราคาหลักประกัน

ของลูกหนี้ เพื่อจัดตั้งสํารองหนี้
ตกลงราคา 

บ.ไทยประเมินราคา ลินน

 ฟลลิปส จํากัด
11,770.00      

บ.ไทยประเมินราคา ลินน

 ฟลลิปส จํากัด
11,770.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11
จางบริษัทประเมินราคาหลักประกัน

ของลูกหนี้ เพื่อจัดตั้งสํารองหนี้
ตกลงราคา บ.เบล เซอรเวย จํากัด 18,000.00      บ.เบล เซอรเวย จํากัด 18,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12
จัดซื้อ Flexible Water Pipe Condenser

 ของ Chiller ตัวที่ 1,3 อาคาร 2
ตกลงราคา 

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

113,848.00    

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

113,848.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

13

จางพิมพโปสเตอร และใบปลิว

ประชาสัมพันธเงินฝากออมทรัพย ธอส.

รักการออม และ High Savings

ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด 150,014.00    บ.คอรเอทีฟ จํากัด 150,014.00    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

14 จางพิมพซองจดหมาย สาขาบุรีรัมย ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 32,100.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 32,100.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

15
จัดซื้อเกาอี้ เพื่อใชงานที่สวนเงินสด 

ฝายธุรกรรมการเงิน
ตกลงราคา 

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
167,835.00    

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
167,835.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

16

จางปรับปรุงหองทํางานผูบริหารระดับสูง

 ชั้น 6 อาคาร 2 (หอง603) ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 290,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 290,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17

จัดซื้อรถเข็นเอกสาร เพื่อใชงานที่สวน

บริการสํานักงานและกิจการสาขา 

ฝายบริหารสํานักงานและกิจการสาขา

ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 5,564.00        บ.เจนบรรเจิด จํากัด 5,564.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

(สาขาถนนนิมมานเหมินทร)
ตกลงราคา 

นายสถานีวิทยุสันติสุข

ชุมชนหนองหอย
24,500.00      

นายสถานีวิทยุสันติสุข

ชุมชนหนองหอย
24,500.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

19
จัดซื้อกลองถายรูป ยี่หอ OLYMPUS 

พรอมอุปกรณ ใหกับสาขาแมฮองสอน
ตกลงราคา 

บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด สาขา CT

 เฟสติวัล เชียงใหม
11,192.00      

บ.บิ๊กคาเมรา จํากัด สาขา CT

 เฟสติวัล เชียงใหม
11,192.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 17,480.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 17,480.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

21
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

(สาขาลําพูน)
ตกลงราคา 

นายสถานีวิทยุชุมชนคนเมือง

หริภุญไชย
45,000.00      

นายสถานีวิทยุชุมชนคนเมือง

หริภุญไชย
45,000.00      

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

22

จัดจางทํากระเปาเดินทาง เพื่อเปน

ของขวัญที่ระลึกใหสื่อมวลชนประจําป 

2557

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เจทีพี พลัส อินดัสเทรียล 

จํากัด
256,800.00    

บ.เจทีพี พลัส อินดัสเทรียล 

จํากัด
256,800.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23
จัดซื้อสมุดทะเบียนสง และสมุดทะเบียน

รับ
ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 28,890.00      หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 28,890.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

24

จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร 

ยี่หอ Brother รุน MFC-7470Dใหกับ

งานบริหารทั่วไป ฝายบริหารหนี้กทม.

และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,852.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,852.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

25
จัดซื้อ DRUM เครื่อง FAX ยี่หอ Brother

 รุน DR2025 ใหกับฝายพิธีการสินเชื่อ
ตกลงราคา 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
11,984.00      

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
11,984.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

26
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

(สาขาเชียงใหม)
ตกลงราคา 

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด
53,500.00      

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด
53,500.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

27

จางขนยายพัสดุ ของฝายกฎหมาย ชั้น 5

 อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ ไป

เก็บรักษาไวที่ธนาคารฯ สาขาแจงวัฒนะ

ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 49,434.00      บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 49,434.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

28 จางพิมพซองจดหมาย สาขากระบี่ ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 18,190.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 18,190.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

29

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยสิงหบุรี 

2.สาขายอยซีคอน บางแค

ตกลงราคา 
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
11,192.20      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
11,192.20      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

30 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 8,335.00 รานเรืองศิลปตรายาง 8,335.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

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

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ 

และหนังสือพิมพ (สาขาลําปาง)
ตกลงราคา N.P.MEDIA 36,000.00      N.P.MEDIA 36,000.00      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จัดซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาเวฟ 125 

ไอ (ฝายการตลาดและพันธมิตร)
ตกลงราคา 

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
55,000.00      

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
55,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

34
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกูรวม
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 76,184.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 76,184.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

35
เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแกฝาย

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตกลงราคา 

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.57 

บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.57 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

36

จางพิมพสมุดรายการทรัพยงาน

มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 4 Money 

Expo Pattaya 2014

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 25,594.40      บ.ฟูลพอยท จํากัด 25,594.40      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

37

จางติดตั้งและรื้อถอนปายแบนเนอร

ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน

พัทยา ครั้งที่ 4 Money Expo Pattaya 

2014

ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

38
จางบริการซอมบํารุงรักษาระบบอาคาร

อัตโนมัติ สํานักงานใหญ อาคาร 2

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส 

จํากัด
237,540.00    

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส 

จํากัด
237,540.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

40
จัดซื้อหลอดไฟ เพื่อใชงานที่ฝายบริหาร

สํานักงาน
ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 11,128.00      บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 11,128.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จางจัดทํา G H Bank Newsletter 

ประจําป 2557

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 378,619.50    บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 378,619.50    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

42

จางซอมแซมระบบปรับอากาศบริเวณ

โถงการเงิน ชั้น 1 ธนาคารฯ 

สาขาเชียงใหม

ตกลงราคา 

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

185,217.00    

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

185,217.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 15,515.00      บ.มาสเตอร ฮับ จํากัด 15,515.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

44
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขารอยเอ็ด
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

45
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกู
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 147,660.00    บ.ฟูลพอยท จํากัด 147,660.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

46
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ ของสาขาในสังกัดฝาย สป.
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
49,434.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
49,434.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

47
จัดซื้อโปรเจคเตอร เพื่อใชงานที่ฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 27,445.50      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 27,445.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48
จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน  ใหกับฝาย

บริหารความเสี่ยง
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 52,120.00      บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 52,120.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

49

จัดซื้อระบบสัญญาณ MATV สําหรับ

โถงบริการฝายพิธีการสินเชื่อ ชั้น1 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากัด 104,175.20    บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากัด 104,175.20    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50
จางพิมพนามบัตร กรรมการผูจัดการ

ธนาคาร
ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          1,290.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          1,290.00

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

51
จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานชั่วคราว 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ อาคาร 2 ชั้น 2
ตกลงราคา หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54 150,000.00    หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54 150,000.00    

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

52

จางออกแบบสื่อประชาสัมพันธเงินฝาก

ออมทรัพย 

High Savings (X-Stand)

ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด 26,750.00      บ.คอรเอทีฟ จํากัด 26,750.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

53 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาสกลนคร ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 16,050.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 16,050.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

54 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ตกลงราคา บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 72,920.50      บ.สมารทแอคเซสซอรีส จํากัด 72,920.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

55 จางพิมพแบบฟอรมใบแจงเงินเดือน ตกลงราคา 
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้

นติ้ง จํากัด
55,640.00      

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้

นติ้ง จํากัด
55,640.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

56
จางทําสื่อประชาสัมพันธเงินฝากออม

ทรัพย High Savings
ตกลงราคา 

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
154,668.50    

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
154,668.50    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขายอยนครนายก
ตกลงราคา 

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
182,435.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
182,435.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,630.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,630.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

59
จัดซื้อสติ๊กเกอรติดบารโคด 

ยี่หอ BROTHER รุน TZE-651
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 19,003.20      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 19,003.20      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ใหกับสาขารอยเอ็ด
ตกลงราคา 

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
119,305.00    

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
119,305.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ของสาขาบางเขน
ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,000.00      บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

62

จางบริการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ

แจงเหตุเพลิงไหม อาคาร 1,2 และ

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 145,000.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 145,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

63
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ (รหัส11..)
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

64

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS อุตรดิตถ)

ตกลงราคา 
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ 

OSS อุตรดิตถ

65

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS อุตรดิตถ)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ 

OSS อุตรดิตถ

66

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS สุโขทัย)

ตกลงราคา 
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ 

OSS สุโขทัย

67

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS สุโขทัย)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ 

OSS สุโขทัย

68
จางบริษัทจัดงานพิธีเปดสาขายอยสัน

กําแพง
ตกลงราคา บ.วีซายน มีเดีย จํากัด 95,000.00      บ.วีซายน มีเดีย จํากัด 95,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

69

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาพะเยา)

ตกลงราคา 
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาพะเยา

70

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาพะเยา)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาพะเยา

71 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 32,760.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 32,760.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

72

จางบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข

เครื่องนับธนบัตร ยี่หอ GLORY 

รุน GFS-120 ของสํานักพระราม 9

ตกลงราคา บ.ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จํากัด 19,260.00      บ.ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จํากัด 19,260.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

73

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาบานฉาง 

2.สาขาลาดกระบัง

ตกลงราคา 
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
19,452.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
19,452.60      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

74
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ พลัส พลัส 14 เดือน
ตกลงราคา 

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
2,332.60        

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
2,332.60        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

75

จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่หอ Double A (ฝายปฎิบัติการ

สารสนเทศ)

ตกลงราคา 
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
44,405.00      

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
44,405.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

76
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ พลัส พลัส 14 เดือน
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 48,856.20      บ.ฟูลพอยท จํากัด 48,856.20      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77
เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่จอดรถสําหรับ

ลูกคาสาขานครสวรรค
ตกลงราคา คุณสุรชัย วิสุทธากุล 156,000.00    คุณสุรชัย วิสุทธากุล 156,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา 

ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMPACT 5  

ใหกับสํานักพระราม 9

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

79
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขใหกับสํานัก

พระราม 9
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,420.00        บ.นามทอง จํากัด 4,420.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80
จัดซื้อเครื่องโทรสาร ใหกับ

สํานักพระราม 9
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 13,910.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 13,910.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81

จางติดตั้งและรื้อถอนปายแบนเนอร

ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ ครั้งที่4 Money Expo Hatyai 

2014

ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 3,210.00        
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82 จัดซื้อแฟมแขวน กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 85,680.00      องคการคาของสกสค. 85,680.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

83

จางพิมพสมุดรายการทรัพย 

งานมหกรรมการเงินหาดใหญ ครั้งที่ 4 

Money Expo Hatyai 2014

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 20,330.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 20,330.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

84 จัดซื้อแฟมสันตราชาง #120 A4 (สีดํา) กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 70,200.00      องคการคาของสกสค. 70,200.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

85

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.50ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร)

ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

86 จางทํากรอบปายอะคริลิคใส ตกลงราคา บ.ไซ-ซายน จํากัด 35,149.50      บ.ไซ-ซายน จํากัด 35,149.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

87
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอชารป

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

88
จัดซื้อรถเข็น และพัดลม เพื่อใชงานที่

สํานักพระราม 9
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 19,784.30      บ.เจนบรรเจิด จํากัด 19,784.30      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89

จางทําสื่อประชาสัมพันธอัตราดอกเบี้ย

เงินกูพิเศษ ป 2557 สําหรับลูกคากลุม

วิชาชีพพิเศษ

ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด 171,628.00    บ.คอรเอทีฟ จํากัด 171,628.00    
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

90
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาศรีราชา
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
10,614.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

91
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับใชงานของ

ฝายลูกคาสัมพันธ
ตกลงราคา บ.ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน) 5,165.98        บ.ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน) 5,165.98        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

92
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 16 

หลัก ยี่หอ CASIO  ใหกับฝาย สป.2
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 442.00           บ.นามทอง จํากัด 442.00            คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 16 

หลัก ยี่หอ CASIO ใหกับฝาย สป.2
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 807.00           บ.นามทอง จํากัด 807.00            คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธการประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2557

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 29,960.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 29,960.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

95
จางผลิตปายแบนเนอร งานประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารฯ ครั่งที่1/2557
ตกลงราคา 

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
33,063.00      

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
33,063.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

96

จางติดตั้งเบรกเกอร 630 A สําหรับ 

Main UPS 3B หองไฟฟา อาคาร2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 245,030.00    บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 245,030.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จัดซื้อตูรางเลื่อน เก็บแฟมงานสินเชื่อ 

ใหกับสาขายอยนราธิวาส
ตกลงราคา ราน ป.ปลาพาณิชย 69,000.00      ราน ป.ปลาพาณิชย 69,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98 จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาตาก ตกลงราคา 
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
5,307.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

99

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยถนนโรจนะ)

ตกลงราคา 
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

ถนนโรจนะ

100

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยถนนโรจนะ)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

ถนนโรจนะ

101
จางบริษัทภายนอกจัดสงขอมูลขาวสาร

ของธนาคารผานทาง E-Mail ใหลูกคา
ตกลงราคา บ.ไวสทารเก็ต จํากัด 197,415.00    บ.ไวสทารเก็ต จํากัด 197,415.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102

จางติดตั้ง ซอมแซม ตกแตง 

และวางระบบไฟฟา พรอมพิธีเปด

ภายในบูธงานมหกรรมการเงินพัทยา 

ครั้งที่ 4 money Expo Pattaya 2014

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
900,000.00    

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซเซอร 

จํากัด
900,000.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

103

จางจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

พัทยา ครั้งที่ 4 Money Expo Pattaya 

2014

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 763,980.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 763,980.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ของสาขาเพชรบุรีตัดใหม
ตกลงราคา บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 8,025.00        บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด 8,025.00        

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

105 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพิษณุโลก ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 28,355.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 28,355.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

106
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาพิษณุโลก 2.สาขายอยเลย
ตกลงราคา 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
37,150.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด(มหาชน)
37,150.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

107 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 5,090.00 รานเรืองศิลปตรายาง 5,090.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

108

จัดซื้อ DRUM เครื่องโทรสาร 

ยี่หอ BROTHER DR-2255 ใหกับ

ฝายประเมินราคาหลักทรัพย

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,638.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 3,638.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

109
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขายอยสิงหบุรี
ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 19,110.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 19,110.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

111 จัดทําแฟมคํากลาวโลโกธนาคารฯ ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 20,000.00      บ.จิงเฉิง จํากัด 20,000.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

112
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ของสาขารังสิต
ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 11,000.00      บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 11,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

113
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขายอยนครนายก
ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    หจก.เบ เต็ก ลง 100,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

114
จางพิมพคูมือการประมูลขายบานมือ

สองของธนาคารฯ ครั้งที่1/2557
ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 282,480.00    บ.บพิธการพิมพ จํากัด 282,480.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

115

จัดซื้อโตะเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่

สาขาหาดใหญ และสํานักงานเขต5 

หาดใหญ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินเด็กซ  ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 290,000.00    บ.อินเด็กซ  ลิฟวิ่งมอลล จํากัด 290,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


