
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จัดซื้อถังขยะ ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          1,551.50 หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          1,551.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2

จางพิมพแผนพับ และโปสเตอร

ประชาสัมพันธโครงการบานธอส.

เพื่อบานสานรัก 57

ตกลงราคา บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด      188,427.00 บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด      188,427.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

3

จางซอมเครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขายอยฟวเจอรพารครังสิต
ตกลงราคา บ.รังสิตพลาซา จํากัด        98,975.00 บ.รังสิตพลาซา จํากัด        98,975.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

4

จางบํารุงรักษาระบบน้ําของ Cooling 

Tower อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารฯ

 สํานักงานใหญ

ตกลงราคา
บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
     165,000.00

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเทรด จํากัด
     165,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

5

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นและตูเย็น 

ใหกับสาขายอยบิ๊กซี ราชดําริ
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        13,000.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        13,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6

จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขานาน ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       22,532.06

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       22,532.06

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

7

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขากําแพงเพชร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       16,499.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       16,499.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

8

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ MFC-7470D ใหกับสาขายอยบิ๊กซี

 ราชดําริ

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       98,975.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       98,975.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

9

จัดซื้อเครื่องตอกบัตร ยี่หอ JIMI 

รุน ZT-230T ใหกับสาขายอยบิ๊กซี 

ราชดําริ

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

10

 ิจางบริษัทออกสื่อ,ผลิตสปอตวิทยุ และ

จัดพิมพ X-Stand โครงการบานธอส.

เพื่อสานรักป 57

ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด      190,513.50 บ.คอรเอทีฟ จํากัด      190,513.50
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ อาคาร 1 

ฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด และ

ฝายประเมินราคาหลักทรัพย

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
  1,242,840.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
  1,242,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

12

จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

ดวยเช็ค
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       85,600.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

13 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-Fold ตกลงราคา บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด        36,273.00 บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด        36,273.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

14

จัดซื้อลูกลอยสแตนเลส Cooling Tower

 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง          4,815.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง          4,815.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

15

จัดจางปรับปรุงหองเก็บเอกสารกันไฟ 

บริเวณพื้นที่ชั้น 3 ธนาคารฯ สาขายอย

บุญสัมพันธ

ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     193,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     193,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

16

จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานที่ปรึกษาดาน

กิจการพิเศษ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      192,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      192,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17

จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการ

ลงทุน ครั้งที่ 2/2557
ตกลงราคา

บ.บูรพาทัศน (1999) 

จํากัด
       42,800.00

บ.บูรพาทัศน (1999) 

จํากัด
       42,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18

จางจัดทํารมกอลฟขนาด 30 นิ้ว Auto 

เปด
ตกลงราคา บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด      173,875.00 บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด      173,875.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19

จางผลิตปายแบนเนอร งานประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่2/2557
ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       33,063.00

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       33,063.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

20

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ยี่หอโอลิมเปย

 รุน COMPACT5 ใหกับสาขายอยบิ๊กซี

ราชดําริ

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

21

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

แบบมีกระดาษ  และเครื่องคํานวณเลข 

14 หลัก แบบไมมีกระดาษ ใหกับ

สาขายอยบิ๊กซีราชดําริ

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        11,796.00 บ.นามทอง จํากัด        11,796.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

22
จางพิมพกระดาษบันทึกขอความเล็ก(A5) ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        11,663.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        11,663.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

23

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ประเภทชุดรับประทานอาหาร ใหแก

สาขายอยบิ๊กซีราชดําริ

ตกลงราคา
บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 

(มหาชน)
         6,846.00

บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 

(มหาชน)
         6,846.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24

จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

25
จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

26

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Marketeer
ตกลงราคา บ.มารเก็ตเธียร จํากัด        45,000.00 บ.มารเก็ตเธียร จํากัด        45,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

27

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพบานเมือง
ตกลงราคา บ.นวกิจบานเมือง จํากัด        62,916.00 บ.นวกิจบานเมือง จํากัด        62,916.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

28

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานปฎิทินอิสลาม
ตกลงราคา บ.แคนคิด มีเดีย จํากัด        72,000.00 บ.แคนคิด มีเดีย จํากัด        72,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

29 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก ตกลงราคา ศิลปกิจ        45,475.00 ศิลปกิจ        45,475.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

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



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

31

จัดซื้อเครื่อง FAX ยี่หอ Brother 

รุน MFC-260C เพื่อใชในกิจการธนาคาร

 ณ.หองรองกรรรมการผูจัดการ 

กลุมงานสินเชื่อ

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         4,868.50

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         4,868.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จางพิมพตั๋วแลกเงิน สาขาตรัง ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         1,177.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         1,177.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

33

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร และตูเซฟนิรภัย

ใหกับสาขายอยบิ๊กซีราชดําริ
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        38,311.68 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        38,311.68 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

34

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

นิตยสาร HOME&DECOR ครบรอบ 26

 ป

ตกลงราคา บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด        40,000.00 บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด        40,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

35

จางลางทําความสะอาดและปรับตั้งชุด

ควบคุมแรงดันน้ําประปา ภายในอาคาร 

อาคาร1,อาคาร2 และอาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       68,212.50

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       68,212.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

36

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

บริเวณดานหนาราชยายนต
ตกลงราคา

ราชยายนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

     100,000.00

ราชยายนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

     100,000.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

37

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.50ทวิ แหงประมวล

รัษฎากร)

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

ทางดานสิ่งพิมพ

38

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่สาขา

พิษณุโลก
ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        78,928.55 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        78,928.55 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

39

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่

สํานักงานเขตพิษณุโลก
ตกลงราคา บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด        42,735.80 บ.อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล จํากัด        42,735.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL และเครื่องนับธนบัตร

แบบตั้งโตะ ยี่หอ LAUREL ใหกับสาขา

ยอยบิ๊กซีราชดําริ

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

41

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพซิงเสียนเยอะเปา
ตกลงราคา บ.ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด        28,087.50 บ.ซิงเสียนเยอะเปา จํากัด        28,087.50

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

42

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่สาขา

นครศรีธรรมราช
ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        72,974.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        72,974.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 6,240.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 6,240.00

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

44
จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,180.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,180.00

เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

45

จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

46

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารสต็อครีวิว ฉบับครบรอบ

กาวสูปที่6

ตกลงราคา
บ.บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ 

จํากัด
       40,000.00

บ.บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ 

จํากัด
       40,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

47

จางปรับปรุงหองทํางานผูบริหารระดับสูง

 บริเวณชั้น 10 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      199,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      199,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

48

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อวิทยุทองถิ่นไทยคนแมสาย
ตกลงราคา คุณณัฐพสิษฐ อินตะแกว        22,470.00 คุณณัฐพสิษฐ อินตะแกว        22,470.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

49

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อวิทยุอสมท.เชียงราย
ตกลงราคา

บ.อสมท. จํากัด 

(มหาชน) สาขาเชียงราย

 1

       65,747.22

บ.อสมท. จํากัด 

(มหาชน) สาขาเชียงราย

 1

       65,747.22
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

50

จัดซื้อ DVD Writer  ใหกับฝายพัฒนา

ระบบสารสนเทศ
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          1,177.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          1,177.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

51 จัดซื้อแผน DVD-R ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด        21,400.00 บ.โฟนิกซ จํากัด        21,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

52

จัดซื้อเฟอรนิเจอรหองทํางานผูบริหาร

ระดับสูง พรอมติดตั้ง บริเวณชั้น 10 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา
บ.รอกเวิธ จํากัด 

(มหาชน)
     128,234.15

บ.รอกเวิธ จํากัด 

(มหาชน)
     128,234.15 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

53

จางบริการบํารุงรักษาลิฟต มิตซูบิชิ  

ธนาคารฯ สาขาแจงวัฒนะ
ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
       32,100.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
       32,100.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54

เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแกฝาย

ตรวจสอบปฎิบัติการ(ชั่วคราว)
ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

ตรวจสอบปฎิบัติการ

55

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 

บริเวณพื้นที่ชั้น 3  

ใหกับสาขายอยบุญสัมพันธ

ตกลงราคา บ.ภีมเชษฐ จํากัด      200,000.00 บ.ภีมเชษฐ จํากัด      200,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56

จางทําสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อบานธอส.เพิ่มสุข
ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด   1,122,638.05 บ.คอรเอทีฟ จํากัด   1,122,638.05

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

57

จางทําสื่อประชาสัมพันธ โครงการ

สินเชื่อบานธอส.เพิ่มสุข
ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       72,706.50

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       72,706.50

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

58

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขานาน)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขานาน

59

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขานาน)

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขานาน

60

จางพิมพแบบฟอรมใบชําระคาบริการ

รับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       14,980.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       14,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

61

จางพิมพแบบฟอรมการดตัวอยาง

ลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        25,680.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        25,680.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

62

จัดซื้อมานปรับแสงพรอมติดตั้ง ใหกับ

สาขาลําปาง
ตกลงราคา หจก.ตงเฮงอุตสาหกรรม        85,863.76 หจก.ตงเฮงอุตสาหกรรม        85,863.76 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,730.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 2,730.00

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

64

เชารถยนตสําหรับผูจัดการเขตของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห
ประกวดราคา

บ.ซินเนอรเจติค ออโต 

เพอรฟอรมานซ จํากัด
    11,124,000.00

บ.ซินเนอรเจติค ออโต 

เพอรฟอรมานซ จํากัด
     11,124,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

65

จางซอมปมน้ําของระบบ Chiller อาคาร

 1 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด        73,830.00 บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด        73,830.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66

จางเปลี่ยนอุปกรณของ Chiller อาคาร 1

 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

       99,333.99

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

       99,333.99
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

67

จางพิมพแคชเชียรเช็คกระแสรายวัน 

ชนิด 20 ฉบับ สาขาบอวิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
            725.46

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
            725.46

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

68

จางทําแสตนดอกไมปลอม พรอมติดตั้ง 

ใหแกสํานักพระราม 9
ตกลงราคา น.ส.ณัฐริกา พิธุกานต        32,000.00 น.ส.ณัฐริกา พิธุกานต        32,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

69

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือใหความ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

70
จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,440.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,440.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

71

จางทําปอมยามติดลอแบบเคลื่อนยาย 

ตามรูปแบบมาตรฐานธนาคาร
ตกลงราคา นายอิทธิกร ประทิศ        60,000.00 นายอิทธิกร ประทิศ        60,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

72

จัดซื้อตะแกรงใสสลิป และถังขยะเทา

เหยียบ ใหแกสาขายอยบิ๊กซีราชดําริ
กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          2,076.50 องคกรคาของสกสค.          2,076.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

73

จัดซื้อชุดคอนโทรลเลอร โถปสสาวะ

หองน้ําชาย ชั้น 1 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด        13,289.40 บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด        13,289.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74

จัดซื้ออะไหลอุปกรณ หองน้ําชาย/หญิง 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด        11,235.00 บ.คลีนิคสุขภัณฑ จํากัด        11,235.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

75

จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ BROTHER 

รุน FAX-2950 เพื่อใชในกิจการธนาคาร

 ณ หนาหองกรรมการผูจัดการ

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         9,202.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         9,202.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76

จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลพรอมอุปกรณ

  ใหกับสาขายอยบิ๊กซีราชดําริ
ตกลงราคา บ.ลีกาบิสสิเนส จํากัด        24,000.00 บ.ลีกาบิสสิเนส จํากัด        24,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

77

จางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงินลูกคาเดิมเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ย

ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        74,900.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        74,900.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

78

จางทําบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส(ATM) 

รูปแบบใหม GHB ATM Gold Card
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     149,800.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     149,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

79
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ใหกับสาขานาน ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        46,641.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        46,641.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ยี่หอ CASIO 

รุน DR-240 TM และเครื่องคํานวณเลข 

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D เพื่อใชงานที่

สาขานาน

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ Casio รุน DJ-240D
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด             580.00 บ.นามทอง จํากัด             580.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82

จางพิมพซองจดหมายขาว สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

83

จางติดตั้งระบบไฟฟาและระบบ DATA 

คอมพิวเตอร บริเวณทางดานประตูเขา-

ออก อาคาร TRUE ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        87,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        87,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

84

จางซอมแซมสีผนังโถงบันไดหนีไฟ 

ชั้น 6-8 ทั้ง 2 บันได ของอาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      125,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      125,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

85

จางงานปรับปรุงระบบปาย ดานหนา

ธนาคารฯ สาขายอยเดอะมอลล บางแค
ตกลงราคา

บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
       45,000.00

บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
       45,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

86

จางงานติดตั้งถังเก็บน้ําดีพรอมติดตั้ง

ทอประปา สาขาพระราม 6
ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากัด        66,000.00 บ.ภคนิน จํากัด        66,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

87

จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

88

จางพิมพบัตรเงินกูติดบารโคด 

(GHB Pay Card)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       88,467.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       88,467.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

89

จางซอมแซมน้ํารั่วซึมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขากาญจนบุรี
ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     195,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     195,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

90

จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาสี่แยกบานแขก
ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย จํากัด      187,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย จํากัด      187,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91
จัดซื้อสันหวง ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย             990.82 หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย             990.82 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

92
จัดซื้อแผนใสทําปก A4 ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย             283.55 หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย             283.55 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

93

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาพัทลุง)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาพัทลุง

94

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาพัทลุง)

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาพัทลุง

95

จางรื้อถอนสวนตอเติมอาคารทรัพยสิน

ของธนาคารอาคารสงเคราะห
ตกลงราคา บ.โปรวิชั่นประเมินราคา จํากัด        35,000.00 บ.โปรวิชั่นประเมินราคา จํากัด        35,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาจันทบุรี)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาจันทบุรี

97

จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ 

RICOH 

รุน MP 201SPF(สาขาจันทบุรี)

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาจันทบุรี

98
จางทําชุดแกวกาแฟนิวโบน ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด      190,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      190,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

99

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 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

100

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

รายการวิทยุ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา 

ชวงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

คุณวรายุภัสร อัสดรธีร

ยุทธ
     450,000.00

คุณวรายุภัสร อัสดรธีร

ยุทธ
     450,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

101

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่2/2557 

ในหนังสือพิมพไทยรัฐ

ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

102

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ 

HEALTHWAY
ตกลงราคา บ.ทิมแสง 2000 จํากัด      120,000.00 บ.ทิมแสง 2000 จํากัด      120,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่2/2557 

ในหนังสือพิมพมติชนรายวัน

ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        52,965.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        52,965.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104
จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน ตกลงราคา

บ.สมารทเทคแอคเซสซอรีส 

จํากัด
       46,052.80

บ.สมารทเทคแอคเซสซอรีส 

จํากัด
       46,052.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105

จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่2/2557 

ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        86,456.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        86,456.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

106
จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 10,540.00 รานเรืองศิลปตรายาง 10,540.00

เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

107

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  เพื่อใชงานที่ฝาย

กิจกรรมเพื่อสังคม
ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
     160,120.00

บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 

(ประเทศไทย) จํากัด
     160,120.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108

จัดจางงานปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงาน ธนาคารฯ สาขาจันทบุรี
ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     121,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     121,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

109

จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาเครื่อง

ฟอกอากาศ ภายในหองสมุดธนาคารฯ 

อาคาร 2 ชั้น 3

ตกลงราคา บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด        21,400.00 บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด        21,400.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

110

จางรื้อถอนขนยายเครื่อง ATM ของ

สาขานาน
ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิ้ง        13,500.00 หจก.โกมล เทรดดิ้ง        13,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

111

จางทําแผน CD คูมือประมูลขายบาน

มือสองของธนาคาร ครั้งที่ 2/2557
ตกลงราคา

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

112

จัดซื้อเครื่องตอกบัตร ยี่หอ JIMI รุน 

ZT-230T ใหกับ

สาขายอยสุพรีม คอมเพล็กซ

ตกลงราคา i-Time SUPPY & SERVICE          8,346.00 i-Time SUPPY & SERVICE          8,346.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113

จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลพรอมอุปกรณ

 ใหกับสาขา

ยอยสุพรีม คอมเพล็กซ

ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        24,000.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        24,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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114

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น ใหกับ

สาขายอยสุพรีม

 คอมเพล็กซ

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        13,000.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        13,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร รุน 

MFC-7470D  ใหกับสาขายอยสุพรีม 

คอมเพล็กซ

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,955.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,955.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

116

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ยีหอ CASIO รุน

 DR-240TM และเครื่องคํานวณเลข ยี่หอ

 CASIO รุน DJ-240D  เพื่อใชงานที่

สาขาพัทลุง

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117
จางทํากระเปาผาอัดกากเพชร

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จิงเฉิง จํากัด      280,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      280,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

118

จัดซื้อตูเก็บเอกสารและตูเซฟนิรภัย 

ใหกับสาขายอยสุพรีม คอมเพล็กซ
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        56,276.44 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        56,276.44 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119

จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขาพัทลุง
ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     199,900.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     199,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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120

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา ยี่หอ 

RICOH 

รุน MP 201SPF (ศูนยบริการ OSS แม

สาย)

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)

 จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ OS

121

จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ 

RICOH 

รุน MP 201SPF (ศูนยบริการ OSS แม

สาย)

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ OS

122

จัดซื้อเครื่องพิมพ็ดีดไฟฟา ยี่หอ 

โอลิมเปย รุน COMPACT5 ใหกับสาขา

พัทลุง

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

123 จัดซื้อถุงใสผาอนามัย ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด          7,490.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด          7,490.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

124

จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30x40 นิ้ว,ถุง

ขยะสีดํา 

ขนาด 18x20 นิ้ว และถุงขยะแดง ขนาด

 40x60 นิ้ว

ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        27,606.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        27,606.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

125
จางพิมพแผนรองนําเสนองาน ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        64,200.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        64,200.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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126

จางซอมแซมหองผูบริหารระดับสูง ชั้น 

11 อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     120,589.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     120,589.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

127
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย  ใหกับสาขาพัทลุง ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        65,687.84 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        65,687.84 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

128
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาเชียงราย ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

129
จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 14,040.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 14,040.00

เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

130

จางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญการบันทึก

บัญชี GL
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

131

จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ 

Double A 

(ฝายปฎิบัติการสารสนเทศ)

ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       44,405.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       44,405.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

132

จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

133
จางพิมพซองนิติกรรม ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      192,600.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      192,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

134

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยีหอ 

LAUREL และเครื่องนับธนบัตรแบบตั้ง

พื้น ยี่หอ LAUREL ใหกับสาขาสุพรีม 

คอมเพล็กซ

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

135

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน

ใหกับสาขานาน
ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง        92,608.50 หจก.เบ เต็ก ลง        92,608.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 3/4 นิ้ว ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด          1,765.50 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด          1,765.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

137 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

138

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก แบบมี

กระดาษ และเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก

 แบบไมมีกระดาษ ใหกับสาขายอย

สุพรีม คอมเพล็กซ

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        11,796.00 บ.นามทอง จํากัด        11,796.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาสุรินทร ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

140

จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สาขา

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

141

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ชนิด 20 

ฉบับ สาขาสกลนคร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         3,627.30

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         3,627.30

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

142

จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขาอางทอง
ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      196,880.00 หจก.เบ เต็ก ลง      196,880.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

143

จัดซื้อเครื่อง Black-Light ตรวจสอบ

ธนบัตร
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        55,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

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

145

จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน 

ใหกับสาขาพัทลุง
ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      149,992.60 หจก.เบ เต็ก ลง      149,992.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

146 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        31,644.00 องคการคาของสกสค.        31,644.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

147 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        23,112.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        23,112.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

148

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อของบริษัทฯ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.คีย ทู ซัคเซส จํากัด   1,988,274.00 บ.คีย ทู ซัคเซส จํากัด   1,988,274.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

149 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก ตกลงราคา ศิลปกิจ        45,475.00 ศิลปกิจ        45,475.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

150

จางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง และ

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

151 จัดซื้อหลอดแบล็คไลท F6W/BLB ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        29,960.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        29,960.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

152 จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด          4,654.50 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด          4,654.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

153

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ประเภทชุดรับประทานอาหาร ใหแก

สาขายอยบิ๊กซี ราชดําริ และสาขายอย

สุพรีม คอมเพล็กซ

ตกลงราคา ปรวาณิช          6,137.52 ปรวาณิช          6,137.52 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154 จางทําปลอกรัดธนบัตร ชนิด 1,000 บาท ตกลงราคา บ.โพลีพลาสติก จํากัด        39,376.00 บ.โพลีพลาสติก จํากัด        39,376.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

155

จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สะสมทรัพย
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     171,200.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

156

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

157

จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

158

จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10x15 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

159

จางกอสรางหองเก็บขยะ(สารพิษ) 

ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      131,058.71 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      131,058.71
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

160

เชาพื้นที่สําหรับออกบูธงานแสดงที่อยู

อาศัยเมืองเชียงใหม
ตกลงราคา

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
       70,000.00

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
       70,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

161 จัดซื้อถังขยะพลาสติก ตกลงราคา บ.สีน้ํา พลาสติกเวิลด จํากัด        35,000.00 บ.สีน้ํา พลาสติกเวิลด จํากัด        35,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

162

จางปรับปรุงแผงตกแตงหนาเครื่อง 

PBM,CDM และ ATM (บริเวณดานหนา

อาคาร) ธนาคารฯ สาขาบางเขน

ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      199,936.99 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      199,936.99
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

163
จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ ตกลงราคา

บ.ไดมอนด คอนเทนเนอร 

จํากัด
       47,748.75

บ.ไดมอนด คอนเทนเนอร 

จํากัด
       47,748.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

164

จัดซื้อผงหมึก Brother Toner รุน 

TN-2150
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        76,505.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        76,505.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

165

จัดซื้อผงหมึก Brother Toner รุน 

TN-2025
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        76,505.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        76,505.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

166

จัดซื้อผงหมึก Brother Toner รุน 

TN-2280
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        84,530.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        84,530.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

167

จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ใหกับ

สาขานาน

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     282,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     282,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

168

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่สาขา

พัทยา

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      220,000.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      220,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

169

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาศรี

ราชา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       26,536.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       26,536.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

170

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา ยีหอ 

โอลิมเปย รุน COMPACT 5 ใหกับสาขา

ยอยสุพรีม คอมเพล็กซ

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

171
จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        14,980.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        14,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

172

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาด 14 หลัก 

ยี่หอ CASIO  

เพื่อใชงานที่ฝายพิธีการสินเชื่อ

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        25,140.00 บ.นามทอง จํากัด        25,140.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

173

จางซอมแซมอาคาร ธนาคารฯ สาขา

ลําพูน
ตกลงราคา รานไพลินการชาง      120,589.00 รานไพลินการชาง      120,589.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

174

จัดจางบริษัทจัดหางาน Event ในการ

ประชุมผูบริหารสัญจรครั้งที่ 1/2557 จ.

ประจวบคีรีขันธ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อี เอ ยู เอนเตอรไพรส จํากัด      299,921.00 บ.อี เอ ยู เอนเตอรไพรส จํากัด      299,921.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

175

เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแกฝายกิจกรรม

เพื่อสังคม
ตกลงราคา

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.57 

บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.57 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายกิจกรรม

เพื่อสังคม

176

จางติดตั้งอุปกรณชุดดักแบบอัตโนมัติ 

สําหรับบอน้ําเสียสดระบบบําบัดน้ําเสีย 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     285,219.20

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     285,219.20

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



24

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

177

จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

178

จางพิมพ 1.หนังสือใหความยินยอมใน

การเปดเผยขอมูลเครดิต 2.ใบคําขอ

สินเชื่อสําหรับผูขอกูรวม 

3.ใบรายการอุปกรณสิ่งอํานวยความ

สะดวก

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        87,205.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        87,205.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

179

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดิน (ท.ด.15) 2.แบบฟอรมใบ

นําสงคาเชาทรัพยสินธนาคาร

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        83,995.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        83,995.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

180 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        27,900.00 องคการคาของสกสค.        27,900.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

181

จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก เพื่อใชงานที่ฝาย

พัฒนาธุรกิจเงินฝาก
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,992.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,992.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

182

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข เพื่อใชงานที่

ฝายพัฒนาธุรกิจ

เงินฝาก

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          1,740.00 บ.นามทอง จํากัด          1,740.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

183

จัดซื้อ FLASH DRIVE KINGSTON 32 

GB ใหกับ

ฝายพัฒนาธุรกิจเงินฝาก

ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          5,285.80 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          5,285.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



25

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

184

จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80แกรม

 ยีหอ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

185 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        51,300.00 องคการคาของสกสค.        51,300.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

186 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        86,031.00 องคการคาของสกสค.        86,031.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

187

จางเย็บผาคลุมโตะ สเกิ๊ต เพื่อใชงาน

หองประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 และหอง

ประชุมพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

และงานทั่วไปในธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ

ตกลงราคา บ.บิ๊กเกอร (ไทยแลนด) จํากัด        44,940.00 บ.บิ๊กเกอร (ไทยแลนด) จํากัด        44,940.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

188

จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

189

จางพิมพ 1.แบบฟอรมใบคําขอไถถอน

จํานอง 2.แบบฟอรมคําขอจดทะเบียน

สิทธินิติกรรม(ท.ด.1)

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,975.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,975.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

190

จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู(ตัดแผน)
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

191 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        56,502.00 องคการคาของสกสค        56,502.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

192 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        61,470.00 องคการคาของสกสค        61,470.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

193 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        77,130.00 องคการคาของสกสค        77,130.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

194

จางพิมพ 1.ใบแบงงวดเงินกูเพื่อปลูก

สรางอาคาร 

2.บันทึกตอทายสัญญากูเงิน 3.หนังสือ

มอบอํานาจจดทะเบียนหองชุด 4.ใบสั่ง

ซื้อน้ํามัน

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,073.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,073.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

195

จัดซื้อ 1.เกาอี้สําหรับลูกคา 2.เคานเตอร

เขียนสลิป 1 ดาน  3.เคานเตอรเขียนสลิป

 2 ดาน  เพื่อใชงานที่ฝาย สป.2

ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      155,235.60 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      155,235.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


