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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1

จ้างเปลีย่นมา่นปรับแสง ฝ่ายพฒันา

และบริหารการเรียนรู้ ชัน้ 11 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - สอบราคา หจก.โชวี่เฮ้าส์ 55,105.00      หจก.โชวี่เฮ้าส์ 55,105.00      
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

2
จดัซือ้ตู้รางเลือ่นพร้อมติดตัง้เพื่อใช้งาน

ที่สาขาสมทุรสาคร
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 100,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3 จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาชลบรุี  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
30,408.33      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
30,408.33      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

4
จดัซือ้ DRUM เครื่อง FAX ยี่ห้อ Brother

 รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,466.80        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,466.80        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5
จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร Printer 

Richo  ให้กบัฝ่ายจดัหาและการพสัดุ
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 8,827.50        บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 8,827.50        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
จดัซือ้ตู้ นํา้ร้อนนํา้เย็นและตู้ นํา้เย็น 

ให้กบัฝ่ายพิธีการสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 8,600.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 8,600.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

7
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาด 14 หลกั 

ให้กบัฝ่ายพิธีการสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 10,056.00      บ.นามทอง จํากดั 10,056.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

8
จ้างทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์เงิน

ฝากประจํา 7 เดือน
 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จํากดั 40,665.35      บ.ยชูสู จํากดั 40,665.35      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

9
จ้างเก็บขยะมลูฝอย ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่
 - กรณีพิเศษ สาํนกังานเขตห้วยขวาง 9,600.00        สาํนกังานเขตห้วยขวาง 9,600.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

10
จดัซือ้DRUM BROTHER DR-2255 

ให้กบัฝ่ายธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์
 - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,400.40      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,400.40      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

11
จดัซือ้ตู้ ข้างเก็บเอกสาร ให้กบัฝ่าย

ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 37,472.26      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 37,472.26      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

12

จ้างติดตัง้และรือ้ถอนป้ายแบนเนอร์

ประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน

โคราช ครัง้ที่8 Money Expo0 Korat 

2014

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 10,700.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 10,700.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

13
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
18,275.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
18,275.60      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

14
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายธุรกรรม

การเงิน(New Code Line)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
23,540.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
23,540.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

15

จดัซือ้เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม่

เอกสาร  พร้อมแผน่ใสและสนัหว่ง 

ให้กบัฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 9,723.91        บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 9,723.91        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

16
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์เงิน

ฝากประจํา 7 เดือน
 - ตกลงราคา บ.คอร์เอทีฟ จํากดั 11,973.30      บ.คอร์เอทีฟ จํากดั 11,973.30      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

17
จ้างทําRoll up ประชาสมัพนัธ์เงินฝาก

ประจํา 7 เดือน
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
3,638.00        

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
3,638.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

18 จ้างพิมพ์เช็คของขวญั  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
113,017.68    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
113,017.68    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

19

จดัซือ้ไมโครโฟนไร้สายแบบคลปิสาํหรับ

ห้องประชมุวิมานเมฆธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ประติมาเทรดดิง้ จํากดั 23,540.00      บ.ประติมาเทรดดิง้ จํากดั 23,540.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

20
จ้างบริการพืน้ที่งาน Thailand Smart 

Money พิษณโุลก ครัง้ที่1 ปี 2557
 - พิเศษ บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 400,600.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 400,600.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

21
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร ผา่น

รายการชลรัศมีกบัวีไอพี
 - พิเศษ บ.งาทวีสขุ จํากดั 539,280.00    บ.งาทวีสขุ จํากดั 539,280.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

22

จ้างพิมพ์ซองจดหมายสาขามหาสารคาม

,สาขาลาํพนู,สาขายอ่ยนิคมอตุสาหกรรม

 304

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 34,240.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 34,240.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

23
จ้างออกแบบและจดัทําบธูงานมหกรรม

การเงินประจําปี 2557
 - พิเศษ บ.มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จํากดั 6,840,000.00 บ.มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จํากดั 6,840,000.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

24

จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น Securio B32 เพื่อใช้งานที่ฝ่าย

กํากบัการปฎิบตัิ

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 31,565.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 31,565.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

25

จดัซือ้ชดุประตพูร้อมติดตัง้  บริเวณ

พืน้ที่ทํางานที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ 

ชัน้ 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ร้อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 14,086.55      บ.ร้อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 14,086.55      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

26 จ้างทํากรอบป้ายอะคริลคิใส  - ตกลงราคา บ.ไซ-ซายน์ จํากดั 17,655.00      บ.ไซ-ซายน์ จํากดั 17,655.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

27

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาพระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

พระนครศรีอยธุยา

28

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาพระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

พระนครศรีอยธุยา

29
จ้างซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 133,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 133,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

30
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก ธอส.

รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
101,650.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
101,650.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

31
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาร้อยเอ็ด,

สาขาสกลนคร
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 50,290.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 50,290.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

32
จดัซือ้ตู้รางเลือ่นพร้อมติดตัง้ในห้อง

มัน่คง ให้กบัสาขาสยามสแควร์
 - ตกลงราคา บ.ภีมเชษฐ์ จํากดั 83,951.26      บ.ภีมเชษฐ์ จํากดั 83,951.26      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

33
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสอืพิมพ์สยามเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั 80,250.00      บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั 80,250.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

34

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัการโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน

 พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริวิศวการ จํากดั 139,100.00    บ.นิวศิริวิศวการ จํากดั 139,100.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

35 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์  - ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 52,055.50      บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 52,055.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

36 จดัซือ้หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 36W  - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 14,766.00      บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 14,766.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

37
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์(รหสั11..)
 - พิเศษ

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
342,400.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
342,400.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

38 จดัซือ้สายคล้องคอพร้อมกรอบใสบ่ตัร  - ตกลงราคา
บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จํากดั
85,600.00      

บ.เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) 

จํากดั
85,600.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

39 เช่ารถยนต์ใช้ปฎิบตัิงานประจําสาขายอ่ย  - ตกลงราคา บ.ภทัรลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 81,000.00      บ.ภทัรลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 81,000.00      เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

40 จ้างพิมพ์ X-Stand พร้อมโครง  - ตกลงราคา
บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
1,262.60        

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
1,262.60        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

41
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ 

จ่ายหนีม้ีลด
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 23,540.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 23,540.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

42
จ้างพิมพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์อตัรดอกเบีย้

เงินกู้ พิเศษไตรมาส 3 ปี 2557
 - พิเศษ บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 287,431.96    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 287,431.96    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

43
จดัซือ้โต๊ะทํางานเดี่ยว พร้อมลกูลิน้ชกั 2

 ชัน้ เพื่อใช้งานที่สาขายอ่ยทรงวาด
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 11,235.00      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 11,235.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

44
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาอดุรธานี
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

45 จดัซือ้ตู้รางเลือ่น ให้กบัสาขานราธิวาส  - ตกลงราคา ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 120,000.00    ร้าน ป.ปลาพาณิชย์ 120,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

46
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
177,620.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

47
จ้างพิมพ์บตัรอนญุาตผา่นเข้า-ออก 

ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 36,861.50      บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 36,861.50      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

48

จ้างเปลีย่นอปุกรณ์ระบบไฟฟ้า

ของสาขาสงักดัฝ่าย สภน,สภก. และ

สภต. ธนาคารฯ

 - กรณีพิเศษ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 73,579.62      การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 73,579.62      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

49

จดัซือ้โทรทศัน์ส ีLCD ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ SAMSUNG LED ให้กบัคณุวิกิต 

ขจรณรงค์วณิช

 - ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 28,879.30      บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 28,879.30      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

50
จดัซือ้เครื่องฟอกอากาศ รุ่น 450E  

ให้กบัคณุวิกิต ขจรณรงค์วณิช
 - ตกลงราคา บ.แสงชยั แอร์ ควอลิตี ้จํากดั 28,424.00      บ.แสงชยั แอร์ ควอลิตี ้จํากดั 28,424.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

51

จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีงระบบดิจิตอล 

ยี่ห้อ Sony  ให้กบัฝ่ายบริหารโครงการ

สารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 4,494.00        บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 4,494.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52

จดัเครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

SECURIO B34 ให้กบัฝ่ายบริหาร

โครงการสารสนเทศ

 - ตกลงราคา  บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 38,520.00       บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 38,520.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53

จดัซือ้ลกู DRUM เครื่องโทรสาร 

ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7470D ให้กบั

ฝ่ายบริหารหนี ้กทม.และปริมณฑล

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,466.80        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,466.80        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

54
เช่ารถยนต์ใช้ปฎิบตัิงานประจําสาขา

หลกัและสาขายอ่ย
 - ตกลงราคา บ.ภทัรลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 150,600.00    บ.ภทัรลิสซิ่ง จํากดั (มหาชน) 150,600.00    เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

55
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยนครนายก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
6,484.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
6,484.20        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

56
จ้างพิมพ์เช็คกระเเสรายวนั ชนิด 20 

ฉบบั สาขาเพชรบรุี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,088.19        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,088.19        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

57
จ้างพิมพ์แบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์

ด้านหน้าธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
6,805.20        

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
6,805.20        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

58

จดัซือ้พดัลมไอเย็นสาํหรับใช้งานภายใน

และภายนอกอาคาร ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.มาสเตอร์คลู 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั
89,300.01      

บ.มาสเตอร์คลู 

อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั
89,300.01      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

59
จ้างจดักิจกรรม พิธีเปิด สาํหรับบธู Post 

Today Expo 2014
 - ตกลงราคา บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 27,820.00      บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 27,820.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

60

จดัเช่าระบบโทรทศัน์วงจรปิด พร้อม

ติดตัง้ธนาคารฯ ศนูย์บริการทางการเงิน

นอกสถานที่ OSS

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากดั 24,000.00      บ.เปโตร ไอที จํากดั 24,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

61
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ผา่นป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณด้านหน้า
 - ตกลงราคา

ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00    

ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00    
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

62

จ้างปรับปรุงและซอ่มแซมพืน้ที่ทํางาน 

ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ 

ชัน้ 20 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง จํากดั 180,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง จํากดั 180,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

63
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ

หกัภาษี ณ ที่จ่าย (สว่นเงินโอน)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
21,400.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
21,400.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

64
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาลาํปาง,

สาขายอ่ยศาลายา พทุธมณฑล สาย 4
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

65

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

ดอกเบีย้เงินฝาก (เพิ่มข้อมลูผลติภณัฑ์

เงินฝากประจํา 7 เดือน)

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 11,556.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 11,556.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

66

จดัซือ้โทรศพัท์เคลือ่นที่  I Phone 5S 

สาํหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับการ

แตง่ตัง้ใหม่

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
68,576.00      

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
68,576.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 10,085.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 10,085.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

68 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 16,380.00 ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 16,380.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

69 จดัซือ้โทรศพัท์เคลือ่นที่  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
41,676.00      

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
41,676.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



10

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

70 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 14,430.00 ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 14,430.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

71
จดัซือ้ตู้รางเลือ่นและติดตัง้ตามรูปแบบ

เพื่อใช้งานที่สาขาชลบรุี
 - พิเศษ หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 695,531.03    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 695,531.03    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72
จดัซือ้ไฟฉกุเฉินเพื่อทดแทนที่ชํารุดใช้

งานประจําที่ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา หจก.ทเูวย์-คอนแทคท 100,045.00    หจก.ทเูวย์-คอนแทคท 100,045.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

73

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยบิ๊กซีราชดําริ )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

ยอ่ยบิ๊กซีราชดําริ

74

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยบิ๊กซีราชดําริ )

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

ยอ่ยบิ๊กซีราชดําริ

75 จ้ดซือ้ธงชาติและธงสญัลกัษณ์  - ตกลงราคา ร้านสมใจ 29,800.00      ร้านสมใจ 29,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

76 จดัซือ้สติกเกอร์เลเบลตอ่เนื่อง  - ตกลงราคา หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร๋ 4,815.00        หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร๋ 4,815.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

77

จดัซือ้ระบบ Access Control พร้อม

ติดตัง้ใช้งานธนาคารฯ สาขายอ่ยสนั

ทรายและสาขายอ่ยพนมสารคาม

 - ตกลงราคา บ.บี-เทค อินเทชัน้ จํากดั 46,438.00      บ.บี-เทค อินเทชัน้ จํากดั 46,438.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

78

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ สาขายอ่ยบิ๊กซี 

ราชดําริ

 - ตกลงราคา บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ จํากดั 134,820.00    บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ จํากดั 134,820.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขาอบุลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

80
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื่องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 96,300.00      บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

81 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาอดุรธานี  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 112,778.00    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 112,778.00    
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

82
จ้างจดัทํา Roll Up Role Model 

Champion 2014
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
7,276.00        

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
7,276.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

83
จดัซือ้ฟลชัวาล์วชกัโครกห้องนํา้ชาย 

ชัน้ 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั 4,280.00        บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั 4,280.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

84
จดัซือ้กล้องถ่ายรูป Digital เพื่อใช้งานที่

สว่นจดัหาทัว่ไป
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 17,500.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 17,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

85

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ พร้อม

เครื่อง สาํหรับกรรมการธนาคารที่ได้รับ

การแตง่ตัง้ใหม่

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
107,280.00    

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
107,280.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86
จดัซือ้หมกึพิมพ์และวสัดขุองใช้สิน้เปลอืง

 ใช้ในกิจกรรมสนนัสนนุการให้สนิเชื่อ
 - พิเศษ บ.เอส พี วี ไอ จํากดั (มหาชน) 282,480.00    บ.เอส พี วี ไอ จํากดั (มหาชน) 282,480.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

87

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

BROTHER MFC-9330CDW  

เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาสรุาษฎร์นี

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ จํากดั 19,500.00      บ.บี.เอส คอมพิวเตอร์ จํากดั 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

BROTHER MFC-J5910DW  

เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาหวัหิน

 - ตกลงราคา
บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขาหวัหิน)
7,990.00        

บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขาหวัหิน)
7,990.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

89

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น 2 ก๊อก 

แบบถงัควํ่ามีตู้ เย็นด้านลา่ง เพื่อใช้งาน

บริหารหนีส้าขาอดุรธานี

 - ตกลงราคา หจก.เสริมศกัดิ์เครื่องเย็น 5,900.00        หจก.เสริมศกัดิ์เครื่องเย็น 5,900.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น SHARP 

รุ่น SB29SW เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาพทัยา

 - ตกลงราคา
บ.นําชยั โฮม อิเล็คโทรนิคส์ 

จํากดั
4,990.00        

บ.นําชยั โฮม อิเล็คโทรนิคส์ 

จํากดั
4,990.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

91

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น SHARP 

รุ่น SB-29S  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาบ้านฉาง

 - ตกลงราคา
บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
5,200.00        

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
5,200.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

92

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น SHARP 

รุ่น SB-29S เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาบอ่วิน

 - ตกลงราคา
บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 

บอ่วิน
4,890.00        

บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 

บอ่วิน
4,890.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

93

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น SHARP 

รุ่น SB-29S  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาระยอง

 - ตกลงราคา
บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
5,200.00        

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
5,200.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น MIDEA 

รุ่น MYL703S เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาเพชรบรูณ์

 - ตกลงราคา หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง 5,350.00        หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง 5,350.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น FILTEX 

FT-302 เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาลาํปาง

 - ตกลงราคา
บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั (มหาชน) สาขาลําปาง
6,990.00        

บ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั (มหาชน) สาขาลําปาง
6,990.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

96

จดัซือ้เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ 

CENTRAL AIR เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาลาํปาง

 - ตกลงราคา หจก.ลาํปางวิศวกรรม 19,260.00      หจก.ลาํปางวิศวกรรม 19,260.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

97
จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 ลิน้ชกั เพื่อ

ใช้งานบริหารหนีส้าขาหาดใหญ่
 - ตกลงราคา หจก.ณฐัริกาเฟอร์นิเจอร์ 6,400.00        หจก.ณฐัริกาเฟอร์นิเจอร์ 6,400.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

98
จดัซือ้เก้าอีร้ับลกูค้า เพื่อใช้งานบริหาร

หนีส้าขาบ้านฉาง
 - ตกลงราคา บ.นครเฟอร์นิเจอร์ ระยอง 18,725.00      บ.นครเฟอร์นิเจอร์ ระยอง 18,725.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

Panasonic Multi Function เพื่อใช้งาน

บริหารหนีส้าขาพทัยา

 - ตกลงราคา
บ.ออฟฟิช คลบั (ไทย) จํากดั 

สาขาพทัยา
12,990.00      

บ.ออฟฟิช คลบั (ไทย) จํากดั 

สาขาพทัยา
12,990.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

BROTHER MFC-1815 เพื่อใช้งาน

บริหารหนีส้าขาบอ่วิน

 - ตกลงราคา
บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 

บอ่วิน
4,790.00        

บ.เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั 

บอ่วิน
4,790.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

101

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

Panasonic Multi Function เพื่อใช้งาน

บริหารหนีส้าขาถนนจอมพล

 - ตกลงราคา หจก.ใต้ฟ้าซิตี ้ 8,990.00        หจก.ใต้ฟ้าซิตี ้ 8,990.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

102

จดัซือ้กล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

PANASONIC LUMIXเพื่อใช้งานบริหาร

หนีส้าขาลพบรุี

 - ตกลงราคา บ.บิ๊ก คาเมร่า จํากดั 20,000.00      บ.บิ๊ก คาเมร่า จํากดั 20,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

103

จดัซือ้กล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

Fuji X-Mi เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาบอ่วิน

 - ตกลงราคา
บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 

(สาขาตกึคอม ศรีราชา)
23,705.00      

บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 

(สาขาตกึคอม ศรีราชา)
23,705.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

104

จดัซือ้กล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

Nikon D3 เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาพทัลงุ

 - ตกลงราคา
ร้านนครศิลป์ดิจิตอลแลป 

สาขาพทัลงุ
23,000.00      

ร้านนครศิลป์ดิจิตอลแลป 

สาขาพทัลงุ
23,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

105
จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซองสาํหรับพิธิ

เปิดสาขาใหมข่องฝ่ายสป.1
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 14,316.60      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 14,316.60      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

106

จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 56,175.00      บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 56,175.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

107

จ้างทําแบนเนอร์ เพื่อประชาสมัพนัธ์

งานมหกรรมบ้านธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ จ.ประจวบคีรีขนัธ์

 - ตกลงราคา บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 4,494.00        บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 4,494.00        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

108 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาพทัยา  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

109
จ้างออกแบบและจดัทําบธูงาน Thailand

 Smart Money ประจําปี 2557
 - พิเศษ

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จํากดั
2,995,000.00 

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จํากดั
2,995,000.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

110
จดัซือ้อปุกรณ์สาํนกังาน  ให้กบั

ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
 - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 17,976.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 17,976.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

111
จดัซือ้เก้าอีท้ํางานพนกัพิงสงู 

ฝ่ายธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์
 - ตกลงราคา

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์

(ประเทศไทย) จํากดั
5,950.00        

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์

(ประเทศไทย) จํากดั
5,950.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
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ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั
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งานจัดซือ้จัดจ้าง
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(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

112

จ้างตดัชดุเครื่องแบบปกติขาวสาํหรับ

พนกังานที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

และพนกังานที่มีอายกุารใช้งานเกิน 5 ปี

 - ตกลงราคา บ.ทรงสมยัโชคชยั4 จํากดั 27,244.50      บ.ทรงสมยัโชคชยั4 จํากดั 27,244.50      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

113
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

สือ่ออนไลน์
 - พิเศษ

บ.โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
4,972,076.00 

บ.โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
4,972,076.00 

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

114 จดัซือ้ TV LED LG พร้อมขาตัง้มีล้อเลือ่น  - ตกลงราคา บ.สหวิทยไุฮไฟวิชัน่ จํากดั 36,000.00      บ.สหวิทยไุฮไฟวิชัน่ จํากดั 36,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

115

จ้างเปลีย่นชดุ Condensing และสลบัชดุ

 Compressor เครื่องปรับอากาศที่

สาํนกังานเขต 1 เชียงใหมแ่ละที่

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่

 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จํากดั

212,395.00    

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จํากดั

212,395.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

116
จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 20 

ฉบบั สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
2,176.38        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
2,176.38        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

117
จ้างทําอปุกรณ์เพื่อประกอบการจดั

กิจกรรมการตลาดสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
53,821.00      

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
53,821.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

118
จ้างบริการกําจดัปลวก มด แมลงสาบ 

หน ูและยงุ ประจําสาขาบางใหญ่
 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จํากดั 13,000.00      บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จํากดั 13,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

119
จดัซือ้บอร์ดติดประกาศไม้ก๊อก ซี ให้กบั

ฝ่ายบริหารหนีก้ทม.และปริมณฑล
 - ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 1,580.00        บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 1,580.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA

 ให้กบังานบริหารทัว่ไป ฝ่ายสาขากทม.

และปริมณฑล

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
55,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
55,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

121
จดัซือ้เครื่องรัดธนบตัร ยี่ห้อ YULIM  

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

122

จดัซือ้ตู้ชดุรางเลือ่นพร้อมติดตัง้เพื่อใช้

งานที่สาขายอ่ยสวนอตุสาหกรรม 

สหพฒัน์ แหลมฉบงั

 - พิเศษ หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 292,003.00    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 292,003.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

123
จ้างบริการพืน้ที่ออกบธูงานมหกรรม

บ้านธนาคาร 57 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
 - พิเศษ บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 13,000.00      บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 13,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

124 จดัซือ้เครื่องฉาย Projector  - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 65,805.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 65,805.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

125

จดัซือ้เก้าอี ้เพื่อใช้งานที่สาขาเพชรบรุีตดั

ใหม,่สาขาราชดําเนิน,สาขาลาดพร้าว,

สาขาสาํโรง,สาขาสขุาภิบาล 1,

สาขาศรีนครินทร์และสาขาสขุมุวิท

 - พิเศษ บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 570,000.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 570,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126 จ้างทํากลอ่งใสใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง  - ตกลงราคา
บ.ต เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
17,655.00      

บ.ต เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
17,655.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

127
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาจนัทบรุี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
12,968.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
12,968.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

128 จดัซือ้นํา้สบู ่รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
42,800.00      

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
42,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

129
จดัซือ้ถงุขยะสดีํา ขนาด 30x40 นิว้ 

และถงุขยะสดีํา ขนาด 18x20 นิ่ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 35,096.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 35,096.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

130
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
177,620.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

131
จดัซือ้ผงหมกึ Brother Toner 

รุ่น TN-2280
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 84,530.00      บ.โฟนิกซ์ จํากดั 84,530.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

132 จดัซือ้กลอ่งเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
47,508.00      

บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
47,508.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

133
จ้างจดัหาพืน้ที่งานมหกรรมอีสานบ้าน

และคอนโด
 - ตกลงราคา

บ.เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
117,700.00    

บ.เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
117,700.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

134

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสตลู )

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สตลู

135

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสตลู )

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สตลู

136

จ้างเหมาตรวจสอบและทําความสะอาด

ระบบไฟฟ้า อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - พิเศษ บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 620,000.00    บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 620,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

137
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้แก่สาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
172,805.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
172,805.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

138

จดัจ้างปรับปรุงห้องจดัเก็บเอกสาร

พร้อมติดตัง้ประตเูหลก็พร้อมรหสัห้อง

มัน่คง

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 68,000.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 68,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

139

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลขขนาดเลก็ 12 

หลกั ยี่ห้อ CASIO  เพื่อใช้งานที่ฝ่าย 

สป.1

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 442.00           บ.นามทอง จํากดั 442.00            คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

140
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการขา่ว 5 หน้า 1
 - พิเศษ บ.ไบร์ท ทีวี จํากดั 1,800,000.00 บ.ไบร์ท ทีวี จํากดั 1,800,000.00 

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

141
จ้างพิมพ์นามบตัรกรรมการผู้จดัการ

ธนาคาร
 - ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส          2,150.00 ฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส          2,150.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

142
จ้างพนกังานทําความสะอาด ประจํา

สาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา

บ.นิวอินเตอร์เนชัน่แนล

เยนเนอรัล จํากดั
67,952.00      

บ.นิวอินเตอร์เนชัน่แนล

เยนเนอรัล จํากดั
67,952.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

143
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ พร้อม

เครื่อง สาํหรับสาขายอ่ยบิ๊กซีราชดําริ
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
20,400.00      

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
20,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

144
จ้างทําเสือ้ยืดโปโลสญัลกัษณ์คา่นิยม 

GIVE
 - ตกลงราคา บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั 74,900.00      บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั 74,900.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

145 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,465.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,465.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

146
จ้างซอ่มกล้องถ่ายรูปดิจิตอล NIKON 

รุ่น D7000 และอปุกรณ์
 - ตกลงราคา

บ.นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
10,123.27      

บ.นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) 

จํากดั
10,123.27      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

147
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาบางใหญ่ 2.สาขายอ่ยพงังา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,708.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,708.00        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

148
จ้างซอ่มแซมอาคารสาํนกังานธนาคารฯ

 สาขานา่น
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 190,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 190,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

149

จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์

ประชาสมัพนัธ์งาน NPA&Resale 

Home 2014

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 114,490.00    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 114,490.00    
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

150
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขานครราชสมีา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
21,228.80      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

151
จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 20 

ฉบบั สาขากาฬสนิธุ์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,813.65        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,813.65        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

152
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําแนะนําวิธีปฎิบตัิ

ในการทํานิติกรรม
 - ตกลงราคา

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั
74,365.00      

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั
74,365.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

153

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 14 หลกั 

ยี่ห้อ CASIO ให้กบัฝ่ายวิเคราะห์สนิเชื่อ

โครงการ

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 580.00           บ.นามทอง จํากดั 580.00            คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

154
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสอืพิมพ์พิมพ์ไทยรายวนั
 - ตกลงราคา

บ.หนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จํากดั
68,000.00      

บ.หนงัสือพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จํากดั
68,000.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์


