
1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จดัซือ้สมดุบญัชีจีน กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 3,510.00        องค์การค้าของสกสค. 3,510.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

2
จดัซือ้รถเข็นเอกสาร เพ่ือใช้งานที่

สว่นเงินสด ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
ตกลงราคา บ.พี.เอ็ม.ไทยสแตนเลส จ ากดั 26,750.00      บ.พี.เอ็ม.ไทยสแตนเลส จ ากดั 26,750.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาบญุศิริ 2.สาขาพหลโยธิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,062.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,062.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

4
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ช าระหนีเ้งินกู้  ตดัผ่านธนาคารพาณิชย์
ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 28,355.00      บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 28,355.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

5

จดัซือ้กระดานฟลิปชาร์ทและกระเป๋า

ส าหรับกล้องวิดีโอ ส าหรับฝ่ายพฒันา

และบริหารการเรียนรู้

ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 47,722.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 47,722.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
จดัซือ้พดัลมตัง้พืน้ ของฝ่ายพฒันาและ

บริหารการเรียนรู้
ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จ ากดั 8,474.40        บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จ ากดั 8,474.40        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

7

จ้างเปลี่ยนประตเูข้า-ออก 

(นอกเวลาท าการ) ธนาคารฯ 

สาขาศรีราชา

ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 68,000.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 68,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

8 จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากประจ า ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

9
จ้างพิมพ์1.แบบฟอร์มหนงัสือสญัญา

กู้ เงิน 2.แบบฟอร์มใบปะหน้ามดัธนบตัร
ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 89,077.50      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 89,077.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

10
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแผนที่ตัง้สถานที่

ประกอบการ
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 24,289.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 24,289.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

11 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 15,445.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 15,445.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

12
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
     181,900.00

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

13 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม ตกลงราคา บ.ชยัมั่นคง(1995) จ ากัด      158,360.00 บ.ชยัมั่นคง(1995) จ ากัด      158,360.00
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

14
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจ านองเป็นประกัน
ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 98,440.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 98,440.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

15
จดัซือ้กระดาษไขแมพิ่มพ์ ยี่ห้อ ริโก้ 

รุ่น JP-10M
ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 98,440.00      บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 98,440.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

16 จดัซือ้หมกึพิมพ์ส าเนาสีด า รุ่น INKJP-12 ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 48,150.00      บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 48,150.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

17

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารปรับสภาพระบบ

เช่า พร้อมจ้างบริการถ่ายเอกสาร ริโก้  

ให้แก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบคุคล



3

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

18
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 1,070,000.00 บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 1,070,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

19

เช่าเคร่ืองมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,568 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

20

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

21
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาสยามแสควร์
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

22
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าสง่เงินคา่เช่า

ทรัพย์สินธนาคาร
ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 6,955.00        บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 6,955.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

23
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร ให้กับสาขาย่อย

เดอะมอลล์ บางแค
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 22,475.14      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

24

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อโอลิมเปีย

 รุ่น COMPACT 5 ให้กับสาขาย่อย

เดอะมอลล์บางแค

ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

25
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อน-น า้เย็น และตู้ เย็น

 ให้กับสาขาย่อยเดอะมอลล์บางแค
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 13,000.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 13,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

26

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ และเคร่ืองค านวณเลข 

14 หลกัชนิดไมมี่กระดาษ  

ให้กับสาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค

ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

27 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

28 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

29
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ธอส.

(บช.)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
36,380.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
36,380.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

30
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าสง่ช าระหนี ้

เงินกู้
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

31

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์ม อ.ช.15 

2.แบบฟอร์มใบหกับญัชี 

3.แบบฟอร์มใบเข้าบญัชี

ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 52,965.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 52,965.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

32

จ้างติดตัง้ ซ่อมแซม ตกแตง่ 

และวางระบบไฟฟ้างาน Post Today 

Expo 2014

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอโอ ดีไซน์ จ ากัด 238,824.00    บ.เอโอ ดีไซน์ จ ากัด 238,824.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

33

จ้างซ่อมแซมอาคารส านกังาน

(ห้องมั่นคง) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาลพบรีุ

ตกลงราคา หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดกัส์ 55,000.00      หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดกัส์ 55,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

34

จ้างซ่อมพนัคอมเพรสเซอร์

เคร่ืองปรับอากาศ ธนาคารฯ

สาขาสกลนคร

ตกลงราคา หจก.สงวนแอร์ 61,000.00      หจก.สงวนแอร์ 61,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

35

จดัซือ้ตะแกรงใสส่ลิป และถังขยะ

เท้าเหยียบ ให้แก่สาขาย่อยสพุรีม 

คอมเพล็กซ์

กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 4,153.00        องค์การค้าของสกสค. 4,153.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

36

จดัซือ้เคร่ืองตอกบตัร ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล

พลาซา ศาลายา

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

37

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ และเคร่ืองค านวณเลข 

14 หลกัชนิดไมมี่กระดาษ ให้กับสาขา

ย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

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



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

38
จดัซือ้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์

  ให้กับสาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค
ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 24,000.00      บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 24,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

39
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั และตู้ เหล็ก 2 บานเปิด 

ให้กับสาขาย่อยเซนทรัลพลาซา ศาลายา
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 54,645.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 54,645.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40

จดัซือ้กล้องถ่ายรูป Digital เพ่ือใช้งานที่

สว่นบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายพฒันาและ

บริหารการเรียนรู้

ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 21,400.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 21,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

41
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ Role Model 

Champion 2014
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 10,111.50      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 10,111.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

42
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายในธนาคารฯ

 สาขาศรีสะเกษ
ประกวดราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 8,428,000.00 บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 8,428,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

43
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายในธนาคารฯ

 สาขายโสธร
ประกวดราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 9,509,000.00 บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 9,509,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

44
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายในธนาคารฯ

 สาขาหนองคาย
ประกวดราคา บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 8,440,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 8,440,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

45

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE125I 

ให้กับศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์

ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
55,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
55,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

46
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ตามรูปแบบ

เพ่ือใช้งานที่สาขาย่อยพงังา
ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 196,880.00    หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 196,880.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

47
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสี่แยก

บ้านแขก
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
3,531.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
3,531.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

48 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือสญัญากู้ เงิน ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 85,600.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 85,600.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

49

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL และเคร่ืองนบัธนบตัร

แบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ LAUREL ให้กับสาขา

ย่อยเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา

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

50
จ้างท าป้าย Banner และซ่อมโคมไฟ

สปอร์ตไลท์ ธนาคารฯ สาขาย่อยตาก
ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 65,000.00      บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 65,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

51

เช่าบริการพืน้ที่ติดตัง้ป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ เคาน์เตอร์การเงิน 

ไอท ีสแควร์

ตกลงราคา บ.ไอที โปรเฟสชัน่แนล จ ากดั 38,520.00      บ.ไอที โปรเฟสชัน่แนล จ ากดั 38,520.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

52

จ้างซ่อมชดุเคร่ืองกวาดตะกอนในระบบ

บ าบดัน า้เสีย บอ่ที่ 1 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 106,465.00    บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จ ากดั 106,465.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

53
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลือง 

สาขาย่อยถลาง
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 9,095.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 9,095.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

54
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาร้อยเอ็ด
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,614.40      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

55
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กับ

สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
137,495.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
137,495.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

56 จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด ฝ่ายสาขาภมิูภาค ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 125,190.00    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 125,190.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

57
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ผ่านสื่อโทรทศัน์รายการ คนหลงัข่าว

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 1,800,000.00 บ.มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 1,800,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

58

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์อตัรา

ดอกเบีย้เงินฝาก และผลิตภณัฑ์เงิน

ฝากพลสั พลสั 8 เดือน

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 23,112.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 23,112.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

59
จ้างจดัหาพืน้ที่ออกบธูงาน Post Today

 Expo 2014

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด 642,000.00    บ.โพสต์ พบัลิชชิง จ ากัด 642,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

60
จดัซือ้ระบบ Access control พร้อม

ติดตัง้ใช้งาน
ตกลงราคา บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 59,000.00      บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 59,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

61
จดัซือ้เก้าอีท้ างาน ส าหรับผู้อ านวยการ

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
18,620.00      

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
18,620.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

62 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาพระราม 2 ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
5,885.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
5,885.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

63 จ้างพิมพ์คู่มือ คา่นิยม ธอส. ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 49,434.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 49,434.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

64
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบค าขอสินเช่ือ

ส าหรับผู้ขอกู้
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 147,660.00    บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 147,660.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

65
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม 

 ยี่ห้อ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
177,620.00    เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

66

จ้างติดตัง้บานประตแูละผนงักระจกใส

นิรภยั ธนาคารฯ เคาน์เตอร์การเงิน 

ไอเพลสลาดกระบงั

ตกลงราคา บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จ ากัด 159,000.00    บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จ ากัด 159,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

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

68
จ้างบริษัทออกแบบพดัลมสปริงแบบพบั

เก็บได้
ตกลงราคา บ.เวิร์ค แอคชวลลี่ จ ากัด 18,000.00      บ.เวิร์ค แอคชวลลี่ จ ากัด 18,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

69 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 18,475.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 18,475.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

70

จ้างเปลี่ยนทอ่น า้ดี ชัน้ 1 บริเวณห้องน า้

หญิง และชัน้ 3 บริเวณหน้าห้องประชมุ 

302 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอช ท ูโอ สแควร์ จ ากัด 445,000.00    บ.เอช ท ูโอ สแควร์ จ ากัด 445,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

71
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อน พร้อมติดตัง้ ให้กับ

สาขาพระราม 2
ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 97,990.60      หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 97,990.60      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72

เช่าเคร่ืองมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยพงังา)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,605 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขาย่อย

พงังา

73

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยพงังา)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.37 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก สาขาย่อย

พงังา

74

จดัซือ้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน

ประเภทชดุรับประทานอาหาร 

ให้แก่สาขาย่อยสพุรีม คอมเพล็กซ์,

สาขาย่อย The Mall บางแค 

และสาขาย่อยเซ็นทรัลพระราม 3

ตกลงราคา
บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
27,693.00      

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จ ากดั 

(มหาชน)
27,693.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



11

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

75
จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหารระดบัสงู ชัน้ 6

 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 190,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 190,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

76
จ้างพิมพ์สมดุบนัทกึเล็ก ของส านกั

กรรมการผู้จดัการ
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 16,050.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 16,050.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

77 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 8,190.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 8,190.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

78
จดัซือ้ตู้ชดุรางเลื่อนพร้อมติดตัง้ 

ให้กับสาขาย่อยฉลอง
ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 190,460.00    หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 190,460.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79
จดัซือ้อปุกรณ์ส านกังาน  

 เพ่ือใช้งานที่ฝ่ายจดัหาเเละการพสัดุ
ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จ ากัด 6,817.00        บ.ออฟฟิศเมท จ ากัด 6,817.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

80
จดัซือ้รถเข็นเอกสาร เพ่ือใช้งานที่

ฝ่ายจดัหาเเละการพสัดุ
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จ ากัด 5,992.00        บ.เจนบรรเจิด จ ากัด 5,992.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

81

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข ขนาด 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ ยี่ห้อ CASIO 

รุ่น DR-240TM เพ่ือใช้งานที่ฝ่ายจดัหา

เเละการพสัดุ

ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข ขนาด 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ ยี่ห้อ CASIO เพ่ือใช้งาน

ที่ฝ่ายกฎหมาย

ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

83
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
14,056.59      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
14,056.59      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

84
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาย่อยนราธิวาส
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,614.40      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

85

จ้างพิมพ์คู่มือ แนวทางปฎบิตัิส าหรับผู้

ให้บริการจากภายนอกของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 36,594.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 36,594.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

86
จ้างปรับปรุงพืน้ที่ชัน้ 9 อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
ประกวดราคา บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชัน่ จ ากดั 12,120,000.00    บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชัน่ จ ากดั 12,120,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

87
จ้างเหมาดแูลบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ สาขาขอนแก่น
ตกลงราคา หจก.สงวนแอร์ 32,250.00      หจก.สงวนแอร์ 32,250.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

88

จ้างท าสื่อประชาสมัพนัธ์รูปแบบ Digital

 Media งานประมลูขายทรัพย์สิน

ธนาคารฯ ครัง้ที่ 2/2557

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

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

89

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค 

2.สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

3.สาขาย่อยสพุรีม คอมเพล็กซ์ 

4.สาขาย่อยบิ๊กซี รังสิต คลอง6 

5.สาขาย่อยเพลินนาร่ี มอลล์

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
29,425.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
29,425.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

90
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน เพ่ือใช้งานที่ฝ่าย

พฒันาระบบสารสนเทศ
ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
159,545.00    

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
159,545.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

91

จ้างเหมาขนย้ายอปุกรณ์และเคร่ือง

ใช้ส านกังานไปจดัเก็บที่สาขาห้าแยก

ปากเกร็ด

ตกลงราคา
บ.เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล

มฟูเวอรส์ จ ากดั
100,000.00    

บ.เจวีเค อินเตอร์เนชัน่แนล

มฟูเวอรส์ จ ากดั
100,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

92
จดัจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นห้อง

กันไฟ สาขาย่อยพิจิตร
ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 155,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 155,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

93
จดัจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นห้อง

กันไฟ สาขาย่อยตาก
ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 154,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 154,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

94
จดัจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นห้อง

กันไฟ สาขาย่อยอตุรดิตถ์
ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 150,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 150,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

95
จดัจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารเป็นห้อง

กันไฟ สาขาย่อยสโุขทยั
ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 155,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 155,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



14

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

96
จ้างท ากระเป๋าผ้าสีส้ม และสีน า้ตาล 

พร้อมปักโลโก้

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จ ากัด 209,000.00    บ.จิงเฉิง จ ากัด 209,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

97
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว ส าหรับใช้กับ

เคร่ืองบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 96,300.00      บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

98
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาย่อยบิ๊กซี ราชด าริ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,062.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,062.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

99

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

และตู้ เย็น ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล 

พลาซา พระราม 3

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 13,000.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 13,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ  และเคร่ืองค านวณเลข 

14 หลกั แบบไมมี่กระดาษ ให้กับสาขา

ย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      บ.นามทอง จ ากัด 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

101

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อโอลิมเปีย

 รุ่น COMPACT5 ให้กับสาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

102

จ้างซ่อมระบบทอ่สง่ลมเย็น ชัน้ 2 และ

ชัน้ 14 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังาน

ใหญ่

ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 60,000.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 60,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

103

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศบริเวณ

ทางเดินห้องประชมุพิมานมาศ ชัน้ 11 

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 54,000.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 54,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

104
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร และตู้ เซฟนิรภยั  

ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล พระราม 3
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 38,311.68      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 38,311.68      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

105 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาสรุาษฎร์ธานี ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 64,200.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 64,200.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

106
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอปุกรณ์ Chiller ตวั

ที1่,2 อาคาร 1 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
186,180.00    

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
186,180.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

107

จดัซือ้ตะแกรงใสส่ลิป และถังขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขาย่อยเซ็นทรัล 

พระราม 3

กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,076.50        องค์การค้าของสกสค. 2,076.50        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

108 จดัซือ้น า้ยาล้างจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 3,600.00        องค์การค้าของสกสค. 3,600.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

109 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาลพบรีุ ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 18,190.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

110 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 11,700.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 11,700.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

111
จดัซือ้ DRUM เคร่ืองโทรสาร 

ให้กับฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสสิเนส จ ากดั 12,198.00      บ.ไทยโอเอ บิสสิเนส จ ากดั 12,198.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

112
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง สาขา

ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
15,921.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
15,921.60      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

113
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว ของฝ่าย

สาขากทม.และปริมณฑล 1,2
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 20,784.75      บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จ ากัด 20,784.75      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

114

จ้างติดตัง้ราวบนัไดสเเตนเลสและจมกู

บนัไดอลมิูเนียมบริเวณบนัไดทางเช่ือม 

ชัน้ 8 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 40,767.00      บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 40,767.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

115

จดัซือ้ระบบ Access Control 

พร้อมติดตัง้ใช้งาน ธนาคารฯ 

สาขาย่อยบิ๊กซี ราชด าริ,

สาขาย่อยสพุรีมคอมเพล็กซ์ สามเสน,

สาขาย่อยบิ๊กซี รังสิตคลอง 6,สาขาย่อย

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ตกลงราคา บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 44,940.00      บ.บ-ีเทค อินเทนชัน่ จ ากัด 44,940.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

116
จดัซือ้เสือ้คลมุแจ็คเก็ตให้ลกูจ้างขบั

รถจกัรยานยนต์ (MASSENGER)
ตกลงราคา บ.มิลาโน ยนิูฟอร์ม จ ากัด 5,457.00        บ.มิลาโน ยนิูฟอร์ม จ ากัด 5,457.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

117
จ้างปรับปรุงห้องเเก็บเอกสารธนาคารฯ

สาขาหวัหนิ(อาคารเดิม)

พิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เอ แอนด์ โฟร์ วินเนอร์ 

เฟอร์ไลน์ จ ากดั
280,000.00    

บ.เอ แอนด์ โฟร์ วินเนอร์ 

เฟอร์ไลน์ จ ากดั
280,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

118

จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL และเคร่ืองนบัธนบตัร

แบบตัง้พืน้ ยี่ห้อ LAUREL ให้กับสาขา

ย่อยเซ็นทรัล พลาซา พระราม3

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

119

จดัซือ้โต๊ะห้องประชมุและเก้าอีส้ าหรับ

ห้องผู้บริหาร ชัน้ 6 อาคาร 2 (ห้อง618) 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 83,098.88      บ.โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 83,098.88      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังานส าหรับ

ผู้อ านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ตกลงราคา บ.ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 20,634.95      บ.ร้อกเวิธ จ ากัด (มหาชน) 20,634.95      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

121

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

รุ่น MFC-7470D  ให้กับสาขาย่อย

เซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิสิเนส จ ากัด 6,955.00        บ.ไทยโอเอ บสิสิเนส จ ากัด 6,955.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

122
จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตัง้  

ธนาคารฯ สาขาย่อยแมฮ่่องสอน
ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 116,844.00    บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 116,844.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

123

จดัซือ้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์

  ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม3

ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 24,000.00      บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 24,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

124

จดัซือ้เคร่ืองตอกบตัร ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล 

พลาซา พระราม 3

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

125 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 10,775.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 10,775.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

126
จ้างจดัท าสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์

โครงการสินเช่ือ ธอส.มีบ้านมีสขุ
ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากัด 40,665.35      บ.ยชูสู จ ากัด 40,665.35      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

127
จดัซือ้เคร่ืองฟอกอากาศ  ให้กับสว่น

จดัการพสัดแุละทะเบยีนทรัพย์สิน
ตกลงราคา บ.แสงชยั แอร์ ควอลิตี ้จ ากดั 60,000.00      บ.แสงชยั แอร์ ควอลิตี ้จ ากดั 60,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

128
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ ให้กับ

สาขาย่อยถลาง
ตกลงราคา หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 190,460.00    หจก.ภเูก็ตณฐักิจ 190,460.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

129
จ้างพิมพ์โปสเตอร์เพ่ือท า Security 

Awareness ให้พนกังานธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 9,844.00        บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 9,844.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

130
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาสมทุรสาคร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

131
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาสมทุรสาคร
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 14,124.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 14,124.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

132 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาสมทุรสาคร ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 19,795.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 19,795.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

133 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาสมทุรสาคร ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 18,190.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

134
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ

สินเช่ือธอส.มีบ้านมีสขุ
ตกลงราคา บ.โซดิแอต เอดี จ ากัด 99,424.40      บ.โซดิแอต เอดี จ ากัด 99,424.40      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

135
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ

สินเช่ือ ธอส.มีบ้านมีสขุ
ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จ ากดั
71,583.00      

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จ ากดั
71,583.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

136
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการพกับ้างไรบ้าง

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ. มีเดีย เอเจนซี ไทย จ ากดั 780,000.00    บ. มีเดีย เอเจนซี ไทย จ ากดั 780,000.00    
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

137
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ Money 360

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ 

จ ากดั
900,000.00    

บ.เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ 

จ ากดั
900,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

138
จ้างจดัท าโปสเตอร์ โครงการสินเช่ือ 

ธอส.มีบ้านมีสขุ
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 14,552.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 14,552.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์


