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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟาสํารอง ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
99,938.00      

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
99,938.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2 จัดซื้อสมุดทะเบียนสง ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 14,445.00      หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย 14,445.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda 

Scoopy I
ตกลงราคา บ.เอฟ.เอ็น.เซอรวิส จํากัด 50,000.00      บ.เอฟ.เอ็น.เซอรวิส จํากัด 50,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

4
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ OLYMPUS  

ใหกับสาขายอยสันกําแพง
ตกลงราคา

บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 

สาขาCT เฟสติวัล เชียงใหม
11,192.00      

บ.บิ๊ก คาเมรา จํากัด 

สาขาCT เฟสติวัล เชียงใหม
11,192.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

5

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก และตูเก็บ

เอกสาร 15 ลิ้นชัก  ใหกับสาขายอย

บัวใหญ

ตกลงราคา บ.โฮมเฟอรนิเจอร จํากัด 35,000.00      บ.โฮมเฟอรนิเจอร จํากัด 35,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก และ

ตูเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหกับสาขายอย

สันกําแพง

ตกลงราคา
บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
28,435.00      

บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
28,435.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
177,620.00    เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

8 จางจัดทําผาหม ขนาด 60x80 นิ้ว
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด 1,200,000.00 บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด 1,200,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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ลําดั
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

9
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสารคดีชุด รักนี้ ที่บานของเรา

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.รามายนะ จํากัด       2,300,000.00 บ.รามายนะ จํากัด        2,300,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

10
จัดซื้อกระเชาของขวัญปใหม ของฝาย

พิธีการสินเชื่อ
ตกลงราคา

บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
180,000.00    

บ.กิฟส แอนด บาสเก็ตส 

จํากัด
180,000.00    เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

11
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ ขาว 5 หนา 1

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.3เอ มารเก็ตติ้ง จํากัด 1,666,664.00 บ.3เอ มารเก็ตติ้ง จํากัด 1,666,664.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

13

จางโฆษณาประชาสัมพันธ ธนาคารฯ 

ผานสื่อของบริษัท ทางสถานีโทรทัศน

ชอง 3

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00 

บ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

14
จางทําใบแทรกไดอารี่ และจางปม

ปกไดอารี่
ตกลงราคา บ.ไทเกอร พริ้นติ้ง จํากัด 16,591.42      บ.ไทเกอร พริ้นติ้ง จํากัด 16,591.42      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

15
จัดซื้อสติ๊กเกอร เลเซอรลาเบิ้ล ตราชาง 

16-030
ตกลงราคา บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร จํากัด 17,066.50      บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร จํากัด 17,066.50      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16
จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ของสาขาพิษณุโลก
ตกลงราคา รานเซีย เซอรวิส กรุป 52,400.00      รานเซีย เซอรวิส กรุป 52,400.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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17

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS พล จ.ขอนแกน)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ 

OSS พล จ.ขอนแกน

18

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ศูนยบริการ OSS พล จ.ขอนแกน)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.35 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจากศูนยบริการ 

OSS พล จ.ขอนแกน

19
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

12 หลัก ยี่หอ CASIO รุน GX-120S
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,326.00        บ.นามทอง จํากัด 1,326.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

12 หลัก ยี่หอ CASIO รุน GX-120S
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 884.00           บ.นามทอง จํากัด 884.00            คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21
จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา CD 

ประชาสัมพันธเงินฝากประจํา 8 เดือน
ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด 34,935.50      บ.ยูชูส จํากัด 34,935.50      

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

22
จางพิมพโปสเตอรโครงการเงินฝาก

ประจํา 8 เดือน ขั้นบันได
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,556.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,556.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

23
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการกาวพอเพียง

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
500,000.00    

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
500,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

24
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อของบริษัทฯ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 2,500,000.00 บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 2,500,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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25

จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

รุน MFC-7470Dใหกับสวนพัฒนาและ

ติดตั้งผลิตภัณฑ ฝายธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส

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

26

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี 

ยี่หอ HONDA รุน WAVE เพื่อใช

ปฏิบัติงานฝายบริหารการเงิน

ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
55,000.00      

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
55,000.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27
จางพิมพ Inkjet โครงการเงินฝากประจํา

 8 เดือนขั้นบันได
ตกลงราคา บ.มาสเตอรฮับ จํากัด 12,626.00      บ.มาสเตอรฮับ จํากัด 12,626.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

28 จัดซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ตกลงราคา บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 27,600.00      บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 27,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จัดซื้อ DVD Writer ใหกับสวนปฏิบัติการ

 ฝายบริหารการเงิน
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,284.00        บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,284.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

31 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

32
จางพิมพซองจดหมายขาว 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 96,300.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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33
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

34 จางพิมพใบเสร็จรับเงินทั่วไป ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 97,370.00      บ.เบสตบุกเคส จํากัด 97,370.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

35
จางพิมพ 1.แบบฟอรมกระดาษบันทึก

ขอความ A4 2.แบบฟอรมบัตรลงเวลา
ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 85,600.00      บ.เบสตบุกเคส จํากัด 85,600.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

36
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับชําระหนี้

เงินกู(ตัดแผน)
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
134,820.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

37

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหาร

หนี้และปฏิบัติการ)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก รอง

กรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหาร

หนี้และปฏิบัติการ

38

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหาร

หนี้และปฏิบัติการ)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก รอง

กรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหาร

หนี้และปฏิบัติการ

39
จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว 

และถุงขยะสีดํา ขนาด 18x20 นิ้ว
ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 43,816.50      บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 43,816.50      เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

40 จัดซื้อถุงพลาสติกใส 24x30 นิ้ว ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 22,149.00      บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 22,149.00      เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

41
จางวิเคราะหคาน้ําทิ้งของระบบบําบัดน้ํา

เสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เทสท เทค จํากัด 48,792.00      บ.เทสท เทค จํากัด 48,792.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

42
จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบฝากเงิน 

2.แบบฟอรมใบถอนเงิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
139,100.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

43
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

44
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก ธอส.

รักการออม
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
101,650.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
101,650.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

45
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9x12 3/4 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 92,020.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 92,020.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

46
จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 81,320.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 81,320.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

47 จางพิมพแผนรองนําเสนองาน ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 64,200.00      บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 64,200.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

48
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดอกเบี้ย จํากัด 250,000.00    บ.ดอกเบี้ย จํากัด 250,000.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

49
จางปรับปรุงตกแตงภายในลิฟต ตัวที่1-4

 อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
990,100.00    

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
990,100.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

50
จางผลิตงานพิมพ Injet เนื่องในโอกาส

เทศกาลปใหม 2557
ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
6,805.20        

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
6,805.20        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

51

เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแก 

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

สวนการพนักงาน

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 5,000บาท/

เครื่อง/เดือน
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 5,000บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สวนการพนักงาน

52
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายธุรกรรม

การเงิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
23,540.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
23,540.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

53 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

54

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือสัญญา

กูเงิน 2.แบบฟอรมใบนําสงคาเชา

ทรัพยสินธนาคาร

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 92,555.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 92,555.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

55
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10x15 

สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 98,440.00      บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 98,440.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

56
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อรายการ ปนฝน ปนยิ้ม

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ปนฝน 2013 จํากัด 400,000.00    บ.ปนฝน 2013 จํากัด 400,000.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

57
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสารอนุรักษ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สปริต อารท 2011 จํากัด 330,000.00    บ.สปริต อารท 2011 จํากัด 330,000.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

58
จางบริษัทบริหารอาคาร ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ
ประกวดราคา บ.ซาวิลส(ประเทศไทย) จํากัด 1,606,666.68 บ.ซาวิลส(ประเทศไทย) จํากัด 1,606,666.68 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

59

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก (แบบมีกระดาษ) ยี่หอ CASIO 

รุน DR-240 TM  เพื่อใชปฏิบัติงาน 

ฝายบริหาร NPL

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 5,028.00        บ.นามทอง จํากัด 5,028.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  และตูเก็บ

เอกสาร 15 ลิ้นชัก ใหกับสาขายอยสวาง

แดนดิน

ตกลงราคา บ.คิงสเฟอรนิเจอรซิตี้ จํากัด 26,520.00      บ.คิงสเฟอรนิเจอรซิตี้ จํากัด 26,520.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61

จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ สาขายอยสวนอุตสาหกรรม 

สหพัฒน แหลมฉบัง

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
362.73           

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
362.73            

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

62
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียม(ขามเขต)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
40,125.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
40,125.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

63
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 98,440.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

64

จางพิมพ 1.แบบฟอรมการดตัวอยางผูมี

อํานาจสั่งจาย 

2.แบบฟอรมหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน 

(ท.ด.15)

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 95,230.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 95,230.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

65
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย
ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 48,150.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

66
จางปรับปรุงพื้นที่สํานักงานฝาย

กฎหมาย ธนาคารฯ
ประกวดราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 8,896,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 8,896,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

67

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

โครงการสารสนเทศและสนับสนุน

ระบบงานหลัก)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

โครงการสารสนเทศและสนับสนุน

ระบบงานหลัก

68

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

โครงการสารสนเทศและสนับสนุน

ระบบงานหลัก)

ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบริหาร

โครงการสารสนเทศและสนับสนุน

ระบบงานหลัก

69 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 36,273.00      บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 36,273.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

70 จัดซื้อน้ําสบู รุน RC118 ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล

(ประเทศไทย) จํากัด
42,800.00      

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล

(ประเทศไทย) จํากัด
42,800.00      เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

71
จัดซื้อกระเปาผาซาตินพิมพลาย 

Polka dot

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
1,198,400.00 

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด
1,198,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

72
จัดซื้อ LED TV พรอมติดตั้งที่ชั้น 11 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 85,364.60      บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 85,364.60      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบสรุปการนําสง

เช็คนอกมาตรฐาน/เช็คชํารุด/เช็คสงสัย

จะปลอม 2.แบบฟอรมใบแจงขอมูลเช็ค 

3.แบบฟอรมใบยืนยนัการตรวจภาพเช็ค

ในระบบ ICAS 4.แบบฟอรมใบมะหนา

มัดธนบัตร

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,517.50      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,517.50      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

74

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือใหความ

ยินยอมในการตรวจสอบและเปดเผย

ขอมูลเครดิต

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 34,240.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 34,240.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

75

จางพิมพ 1.แบบฟอรมแผนที่ตั้งสถานที่

ประกอบการ 2.แบบฟอรมใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการกูเงิน 

3.แบบฟอรมใบรายการอุปกรณสิ่ง

อํานวยความสะดวก

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 72,118.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 72,118.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

76

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือยืนยัน

การสั่งจายเงินตามเช็ค 2.แบบฟอรม

แบบคําขอตัวเช็คที่อยูในการเก็บรักษา

ของธนาคารผูสงเรียกเก็บเงิน 3.

แบบฟอรมหนังสือยืนยันการคืนเช็คที่

ธนาคารอื่นเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชี 

ธปท. 

4.แบบฟอรมใบคืนเช็ค

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 86,670.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 86,670.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77

จัดซื้อฉากกั้นหนังสือ และบอรดติด

ประกาศไมกอก ใหกับฝายบริหารหนี้

กทม.และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน) 4,704.94        บ.ออฟฟศเมท จํากัด (มหาชน) 4,704.94        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 

หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D  เพื่อใช

งานที่ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ยี่หอ 

ชารป รุน SB-29S ใหกับฝายบริหารหนี้

กทม.และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,700.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,700.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

80
จัดจางทํากระเปาเครื่องเขียนสีสมพิมพ

ลาย พรอมบรรจุอุปกรณเครื่องเขียน

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เพิ่มพูนอินเตอรเทรด จํากัด 642,000.00    บ.เพิ่มพูนอินเตอรเทรด จํากัด 642,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

81 จัดซื้อน้ํายาลางจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 1,800.00        องคการคาของสกสค. 1,800.00        เปนการสนับสนุนสวนราชการ

82

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D เพื่อใชงาน

ฝายประเมินราคาหลักทรัพย

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,060.00        บ.นามทอง จํากัด 4,060.00        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบสําคัญการ

บันทึกบัญชี GL 2.แบบฟอรมหนังสือ

มอบอํานาจ

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 94,695.00      บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 94,695.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

84

จางพิมพ 1.สมุดทะเบียนแคชเชียรเช็ค 

2.สมุดทะเบียนคุมเช็ค 3.สมุดทะเบียน

จายเช็คลูกคา

กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 68,480.00      องคการคาของสกสค. 68,480.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

85

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน Securio B22 เพื่อใชงานที่ฝาย

บริหารหนี้กทม.และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 72,760.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 72,760.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

86
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบชําระคาบริการ

รับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต 

2.แบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้เงินกู

(ดวยเช็ค)

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
60,455.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
60,455.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

88 จัดซื้อตูรางเลื่อน ใหกับสาขาลพบุรี ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 149,479.00    หจก.เบ เต็ก ลง 149,479.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89
จัดซื้อรถเข็นเหล็กเอกสาร เพื่อใชงาน

ฝายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 16,585.00      บ.เจนบรรเจิด จํากัด 16,585.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

90 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 13,490.00 รานเรืองศิลปตรายาง 13,490.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

91
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร B4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
7,597.00        

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
7,597.00        เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

92
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพในเครือของบริษัท

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 995,100.00    บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 995,100.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

93
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพขาวสด

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ขาวสด จํากัด 529,650.00    บ.ขาวสด จํากัด 529,650.00    
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ


