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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        11,663.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        11,663.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ                 109,942.50 ตกลงราคา
บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด
     109,942.50

บ.สมารทแอคเซสซอรีส 

จํากัด
     109,942.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3

จางบริการทําความสะอาด 

ประจําสาขายอยเซ็นทรัล พลาซา 

พระราม 3,สาขายอยบิ๊กซีรังสิต คลอง6,

สาขายอยสุพรีม คอมเพล็กซและ

สาขายอยเพลินนารี่มอลล

                238,080.00 พิเศษ
บ.นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน

เนอรัล จํากัด
     238,080.00

บ.นิวอินเตอรเนชั่นแนลเยน

เนอรัล จํากัด
     238,080.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

4
จางปรับปรุงสีเครื่อง ATM สาขาไมตรี

จิตร และสาขาสุขาภิบาล1  -
ตกลงราคา หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส        10,000.00 หจก.มณีวัฒนา ลอจิสติกส        10,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

5 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        10,272.00 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        10,272.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        68,373.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        68,373.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        68,373.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        68,373.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8
จางซอมแซมปาย Banner หนาธนาคาร

ฯ สาขาลพบุรี  -
ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        49,648.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        49,648.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

9 จัดซื้อหมึกเติม EPSON รุน L210  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          1,070.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          1,070.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10 จัดซื้อแผนใสทําปก A4 และสันหวง
 -

ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          1,154.53 หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          1,154.53 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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11
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข 

มอนโรมวน แบบ 1300  -
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        70,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        70,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

12
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับใชงาน

ประจําสํานักงานเขตเชียงใหม
                130,523.95 ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      130,523.95 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      130,523.95 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

13
จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย 

(แถบสีเขียว) เพิ่มเติม  -
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        70,620.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        70,620.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

14
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียม(ขามเขต)  -
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       40,125.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       40,125.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

15

จางพิมพสมุดรายการทรัพย

ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน

อุดรธานี ครั้งที่ 2 Money Expo 

Udonthani 2014  -

ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        26,643.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        26,643.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

16
จางพิมพซองหนาตางขาว ฝายสาขา

กทม.และปริมณฑล 1  -
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด        17,655.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด        17,655.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

17
จัดซื้อโปรเจคเตอร พรอมอุปกรณ เพื่อใช

งานที่ฝายพิธีการสินเชื่อ  -
ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
       22,737.50

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
       22,737.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18

จางซอมแซมทอน้ําทิ้งหองซักลาง 

อาคาร 1ชั้น 2 ถึงชั้น 4 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ  -

ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด

เซอรวิส จํากัด
       42,800.00

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด

เซอรวิส จํากัด
       42,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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19

จัดซื้อโคมไฟถนน LED พลังงาน

แสงอาทิตย พรอมติดตั้งบริเวณดานหนา

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ  -

กรณีพิเศษ การไฟฟานครหลวง        99,770.00 การไฟฟานครหลวง        99,770.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาศรีนครินทร 

2.สาขายอยสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน 

แหลมฉบัง  -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         7,661.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         7,661.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

21
จางพิมพสมุดทะเบียนคุมแคชเชียรเช็ค

ที่ออก  -
กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        18,725.00 องคการคาของสกสค.        18,725.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

22

จัดซื้อทีวีสี LED ขนาด 40 นิ้ว 

ยี่หอ Samsung พรอมอุปกรณขาแขวน  

เพื่อใชงานบริหารหนี้สาขาปราจีนบุรี  -

ตกลงราคา บ.นภดลอีเลคทรอนิคส จํากัด        23,300.00 บ.นภดลอีเลคทรอนิคส จํากัด        23,300.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

23
จัดซื้อตูเซฟนิรภัยยี่หอ KINGDOM 

ใหกับฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ  -
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        45,000.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        45,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24
จางทําโปสเตอรประชาสัมพันธสติ๊กเกอร

ไลน  -
ตกลงราคา บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด        12,840.00 บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด        12,840.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

25
จางดําเนินการจดแจงลิขสิทธิ์ 

Line Sticker 4 Character  -
ตกลงราคา

บ.โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
       64,200.00

บ.โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
       64,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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26
จางทําหลังคาที่จอดรถ ธนาคารฯ

สาขาชลบุรี 297,000.00               
สอบราคา

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     240,000.00

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     240,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

27 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        24,579.00 องคการคาของสกสค.        24,579.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

28 จัดซื้อใบมีดคัตเตอร CLOVER  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          1,980.00 องคการคาของสกสค.          1,980.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

29
จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู และยุง ของสาขาสําโรง  -
ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

30

จางพิมพสมุดรายการทรัพย งาน

มหกรรมการเงินเชียงใหม ครั้งที่ 9 

Money Expo Chiangmai 2014  -

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        26,643.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        26,643.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

31 จัดซื้อน้ํายาลบคําผิด ZL31W  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        40,176.00 องคการคาของสกสค.        40,176.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

32 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        52,371.00 องคการคาของสกสค.        52,371.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

33

จางซอมระบบทอน้ําดีโถปสสาวะ

หองน้ําชาย ชั้น 20 และระบบฝาเพดาน

หองประชุมชั้น 21 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ  -

ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด        67,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด        67,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34 จัดซื้อกระดาษทําปก  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        32,400.00 องคการคาของสกสค.        32,400.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

35
จัดซื้อเทปสีพิมพอักษร 

สําหรับเครื่องพิมพฉลาก รุน PT-9055PC
 -

ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด        41,516.00 บ.โฟนิกซ จํากัด        41,516.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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36
จางซอมแซมบานพักพนักงาน ธนาคารฯ

 สาขาปราจีนบุรี 399,500.00               
สอบราคา

บ.เอ แอนด โฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
     320,000.00

บ.เอ แอนด โฟร วินเนอร 

เฟอรไลน จํากัด
     320,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

37 จางทํากลองน้ําใจ ธอส.
 -

ตกลงราคา บ.โชติการ ครีเอชั่น จํากัด        47,080.00 บ.โชติการ ครีเอชั่น จํากัด        47,080.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38
จัดซื้อกระดาษมวนชําระ TISSUE 

JUMBOROLL 2 PLY (มีปรุ)
                597,060.00 พิเศษ บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

39 จางทําตรายางประเภทตางๆ
 -

ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 14,255.00 รานเรืองศิลปตรายาง 14,255.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

40 จางพิมพนามบัตร
 -

ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        16,770.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        16,770.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

41
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสาร COP'S  -
ตกลงราคา บ.ลิเภา กรุป จํากัด        32,000.00 บ.ลิเภา กรุป จํากัด        32,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

42

จัดจางงานติดตั้งตูเก็บเอกสารสูง 

หองอบรมคอมพิวเตอร 2 

ฝายพัฒนาและบริหารการเรียนรู 700,000.00               

ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     115,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     115,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43

จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สําหรับหอง

ผูบริหารระดับสูง หอง 618 ชั้น 6 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ 132,000.00               

ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     130,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     130,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

44

จัดซื้อโตะทํางานระดับปฎิบัติการ 

เพื่อใชงานที่สวนบริหารการเรียนรู 

ฝายพัฒนาและบริหารการเรียนรู  -

ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        28,890.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด        28,890.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

45
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพโลกวันนี้รายวัน  -
ตกลงราคา บ.วัฎฎะ คลาสสิฟายดส จํากัด        50,000.00 บ.วัฎฎะ คลาสสิฟายดส จํากัด        50,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

46

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปดพรอม

ระบบปองกันโจรกรรมและแจงเหตุ

ฉุกเฉิน และระบบ Access control 

พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ สาขายอยเพลิน

นารี่ มอลล 149,000.00               

ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด
     142,000.00

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด
     142,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

47

จางพิมพหนังสือรายการทรัพย

งานมหกรรมบานธนาคาร 57 

จังหวัดเชียงใหม  -

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

ทางดานสิ่งพิมพ

48

จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธ

งานมหกรรมบานธนาคาร 57 

จังหวัดเชียงใหม  -

ตกลงราคา
บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
         4,494.00

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
         4,494.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

49

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda 

Wave 125i ใหสวนบริการสํานักงาน 

ฝายบริหารสํานักงานและกิจการสาขา  -

ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       55,000.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

50
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารโคลสอัพ ไทยแลนด  -
ตกลงราคา บ.เฟสลุค ครีเอชั่น จํากัด        32,100.00 บ.เฟสลุค ครีเอชั่น จํากัด        32,100.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

51
จางผลิตเสื้อยืดโปโลสัญลักษณคานิยม 

GIVE เพิ่มเติม  -
ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        48,685.00 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        48,685.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายโสธร
 -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       28,890.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       28,890.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

53
จัดจางซอมแซมหมอแปลงไฟฟา 

ธนาคารฯ สาขายอยพิจิตร  -
กรณีพิเศษ การไฟฟาสวนภูมิภาค        52,812.42 การไฟฟาสวนภูมิภาค        52,812.42 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

54

จางปรับปรุงหองเก็บพัสดุของสวน

บริการสํานักงาน บริเวณชั้น G อาคาร 1

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ 430,000.00               

สอบราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     415,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     415,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

55
จัดซื้อกระดาษเทอมอลความรอน 

80x80mm.  -
ตกลงราคา หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          7,383.00 หจก.เจมส โอเอ ซัพพลาย          7,383.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56 จัดซื้อเนกไทของคณะกรรมการธนาคาร  - ตกลงราคา บ.ไหมทอง จํากัด        10,499.91 บ.ไหมทอง จํากัด        10,499.91 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

57
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ KINGDOM 

ใหกับสาขายอยเดอะมอลล บางแค  -
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        24,941.70 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        24,941.70 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58
จัดซื้อตูรางเลื่อนและติดตั้งตามรูปแบบ

เพื่อใชงานที่สาขารอยเอ็ด
                230,800.00 พิเศษ

บ.ไทยเพิ่มพูลเฟอรนิเจอร 

จํากัด
     230,800.00

บ.ไทยเพิ่มพูลเฟอรนิเจอร 

จํากัด
     230,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

59

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL  ใหกับสาขายอย

เดอะมอลล บางแค  -

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        72,760.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        72,760.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60

จางพิมพใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู 

ดวยระบบ Sealer พรอมสง ณ ที่ทําการ

ไปรษณีย  -

กรณีพิเศษ บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด   9,600,000.00 บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด   9,600,000.00

เปนการสนับสนุนสวนราชการ

61
จัดซื้อตูเย็นมิตซูบิชิ 2 ประตู 

รุน MR-F23G ใหกับสาขายอยมีนบุรี  -
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          8,300.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          8,300.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

62
จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลพรอมอุปกรณ

 ใหกับสาขายอยมีนบุรี  -
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        24,000.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        24,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาสระบุรี 280,000.00               
พิเศษ บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      270,000.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      270,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ

พรอมติดตั้ง ใหกับสาขาลําปาง
                130,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     130,000.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     130,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย KINGDOM  

ใหกับสาขายอยมีนบุรี  -
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        33,801.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        33,801.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ ขาวหุน เจาะตลาด
                120,000.00 ตกลงราคา นสพ.ขาวหุนธุรกิจรายวัน      120,000.00 นสพ.ขาวหุนธุรกิจรายวัน      120,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

67
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ LAUREL ใหกับสาขายอยมีนบุรี  -
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        72,760.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        72,760.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดจางซอมแซมหองครัวและยาแนว

ซิลิโคนรอบอาคารสาขาปทุมธานี
                140,000.00 ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด      140,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด      140,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

69
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานนิตยสารแมบาน  -
ตกลงราคา บ.แมบาน จํากัด        38,199.00 บ.แมบาน จํากัด        38,199.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

70
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธชองทาง

ชําระหนี้เงินกู 182,000.00               
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      180,616.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      180,616.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

71
จางพิมพซองจดหมายขาว ธนาคารฯ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

72
จัดซื้ออุปกรณเพื่อใชในการปฎิบัติงาน 

(อุปกรณคอมพิวเตอร)  -
ตกลงราคา

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
       50,000.00

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
       50,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขายอยสันทราย
 -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       24,886.06

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       24,886.06

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

74 จางจัดทํากระเปาเป
200,000.00               

ตกลงราคา บ.ชีววัฒน กรุป จํากัด      192,600.00 บ.ชีววัฒน กรุป จํากัด      192,600.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

75
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธการ

แจงเตือนวิธีชําระเงินงวดกับ ธอส. 153,000.00               
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      145,413.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      145,413.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

76
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

77

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยเซ็นทรัลพลาซา 

พระราม3,สาขายอยบิ๊กซีรังสิต คลอง6,

สาขายอยสุพรีม คอมเพล็กซและ

สาขายอยเพลินนารี่ มอลล)

                456,000.00 พิเศษ
บ.จี.เอ็ม.เซฟการด แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     456,000.00

บ.จี.เอ็ม.เซฟการด แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     456,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78

จัดซื้อหมึกพิมพ วัสดุของใชสิ้นเปลือง 

และเครื่องใชสํานักงานจาย เพื่อใชใน

กิจกรรมสนับสนุนการใหสินเชื่อ 300,000.00               

พิเศษ บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)      269,105.00 บ.เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)      269,105.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79

จางพิมพสมุดรายการทรัพยงาน 

Thailand Smart Money อุบลราชธานี 

ครั้งที่ 2  -

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,972.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,972.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

80

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

แบบมีกระดาษ เเละเครื่องคํานวณเลข  

14 หลัก แบบไมมีกระดาษ  

ใหกับสาขายอยมีนบุรี  -

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          4,254.00 บ.นามทอง จํากัด          4,254.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

81
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขายอย

หัวหมาก ทาวน เซ็นเตอร
 -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         2,354.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

82 จัดซื้อถุงใสผาอนามัย  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        11,235.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        11,235.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83
จางพิมพใบบันทึกรายการ เครื่องATM 

ยี่หอ Wincor
                109,140.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     109,140.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     109,140.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

84
จางปรับปรุงพื้นที่ดานหลังอาคาร

สํานักงาน ธนาคารฯ สาขาศรีสะเกษ 195,434.16               
ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      195,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      195,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

85
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

หนังสือพิมพไทยโพสต  -
ตกลงราคา บ.สารสูอนาคต จํากัด        84,744.00 บ.สารสูอนาคต จํากัด        84,744.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

86
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย(รหัส11)
                342,400.00 พิเศษ

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     342,400.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     342,400.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

87
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อของบริษัท
             5,000,000.00 พิเศษ บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)   5,000,000.00 บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)   5,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

88
จางจัดทําแทนปากกานามบัตรแพะ

คริสตัล 199,800.00               
ตกลงราคา บ.คิวบิค เจมส จํากัด      198,378.00 บ.คิวบิค เจมส จํากัด      198,378.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

89
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  

สําหรับฝายประเมินผลองคกร  -
ตกลงราคา

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       40,800.00

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       40,800.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

90
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (Net Sim)

 พรอมโปรโมชั่น  -
ตกลงราคา

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       69,220.44

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       69,220.44 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

91
จางจัดทําแผนพับประชาสัมพันธบริการ

สินเชื่อที่อยูอาศัย 300,000.00               
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      297,278.10 บ.ฟูลพอยท จํากัด      297,278.10

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

92 จางทํากระเปาผาอัดกากเพชร
400,000.00               

พิเศษ บ.จิงเฉิง จํากัด      399,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      399,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

93
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการกาวพอเพียง CSR 500,000.00               
พิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     500,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

94
จางบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรม

บานธนาคาร 57 จังหวัดเชียงใหม 280,000.00               
พิเศษ

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
     239,439.25

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
     239,439.25

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

95 จางทํารมพับระบบเปด-ปดอัตโนมัติ                 138,780.00 ตกลงราคา บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด      138,780.00 บ.ลั๊กกี้เพนท จํากัด      138,780.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96 จางพิมพนามบัตร
 -

ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          5,850.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          5,850.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

97 จางพิมพนามบัตร
 -

ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        20,670.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        20,670.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

98
จางดูแลตนไมและสวนหยอม ธนาคารฯ

 สาขาสุขาภิบาล1  -
ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด        51,616.80 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด        51,616.80

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

99
จางปรับปรุงพื้นที่ทํางาน สํานักงานเขต 

4 นครสวรรค 512,000.00               
พิเศษ บ.ยูนิเทรด อินเตอร จํากัด      480,178.76 บ.ยูนิเทรด อินเตอร จํากัด      480,178.76

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

100 จางปรับปรุงสีเครื่อง ATM
108,284.00               

ตกลงราคา บ.ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด      108,284.00 บ.ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด      108,284.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101

จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่หอ KOBRA เพื่อใชงานที่ฝายพัฒนา

ธุรกิจสินเชื่อ สวนการตลาดสินเชื่อ  -

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด          7,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด          7,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

102
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ของสาขาไมตรีจิต  -
ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       10,000.00

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       10,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

103

จางจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

อุดรธานี ครั้งที่ 2 Money Expo 

Udonthani 2014

                545,700.00 พิเศษ บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด      545,700.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด      545,700.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขากาญจนบุรี  -
ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

105
จางพิมพตราสารทางการเงิน 1.สาขา

ยอยนิคมอุตสาหกรรม 304 2.สาขาบอวิน
 -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         5,669.93

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         5,669.93

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

106

จางพิมพซองจดหมายหนาตาง 

สาขาชลบุรี,สาขายอยปลวกแดง

และสาขาภูเก็ต  -

ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        43,335.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        43,335.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

107
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการกูเงิน  -
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        40,125.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        40,125.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

108
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการวิทยุ คุยกันทันขาว
                200,000.00 ตกลงราคา

บ.แมส มีเดีย เมเนจเม็นท 

จํากัด
     200,000.00

บ.แมส มีเดีย เมเนจเม็นท 

จํากัด
     200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

109
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการ ECONOMIC UPDATE
                200,000.00 ตกลงราคา

บ.เกรท ไอเดีย มีเดีย 

จํากัด
     200,000.00

บ.เกรท ไอเดีย มีเดีย 

จํากัด
     200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

110

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาระยอง)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาระยอง

111

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาระยอง)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาระยอง

112

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายบริหารการเงิน)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบริหาร

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

113

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายบริหารการเงิน)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบริหาร

การเงิน

114
จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรถยนต 

เพื่อใชสําหรับรถยนตของธนาคาร
                200,000.00 ตกลงราคา

บ.เอ ซี กรุป ดาลลีคลีน 

(ประเทศไทย) จํากัด
     199,800.00

บ.เอ ซี กรุป ดาลลีคลีน 

(ประเทศไทย) จํากัด
     199,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115
จัดจางเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ธนาคารฯ 

สาขายอยปากชอง 199,084.20               
ตกลงราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      195,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      195,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

116 จัดซื้อแฟมแขวน คละสี  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          6,300.00 องคการคาของสกสค.          6,300.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

117
จัดซื้อผงหมึก Brother Toner 

รุน TN-2280  -
ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        83,727.50 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        83,727.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

118
จัดซื้อตูลิ้นชักลอเลื่อน(สีเบจ) เพื่อใช

งานที่ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค  -
ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          4,675.90 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          4,675.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119

จัดซื้อชุดหลอดสรางภาพ(Drum) 

เครื่องโทรสารยี่หอ Brother  เพื่อใชงาน

ที่สวนบัญชีและขอมูล ฝายกฎหมาย
 -

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,103.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,103.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาสันทราย)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาสันทราย
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

121

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาสันทราย)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาสันทราย

122

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาบานบึง)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขาบานบึง

123

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขาบานบึง)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขาบานบึง

124
จางแกไขน้ํารั่วซึมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขานครราชสีมา 300,000.00               
ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     185,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 

จํากัด
     185,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

125
จางเปลี่ยนแถบสติ๊กเกอรเวลาทําการ 

ธนาคารฯ  -
ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      100,000.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

126

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาด 14 หลัก 

ยี่หอ CASIO เพื่อใชงานที่ฝายธุรกรรม

การเงิน  -

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,542.00 บ.นามทอง จํากัด          7,542.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เพลินนารี่มอลล  -
ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         4,087.40

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         4,087.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

128
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธเปดสาขายอย

เพลินนารี่มอลล  -
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,251.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        12,251.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

129 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ(หลอดไฟ)  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        37,236.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        37,236.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

130

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบังคับ

คดีและหนี้สวนขาด

131

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด)  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบังคับ

คดีและหนี้สวนขาด

132

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายธุรกรรมการเงิน )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายธุรกรรม

การเงิน

133

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายธุรกรรมการเงิน )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายธุรกรรม

การเงิน

134

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยนิคมพัฒนา )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

นิคมพัฒนา
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

135

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยนิคมพัฒนา )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

นิคมพัฒนา

136

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยพนมสารคาม  )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

พนมสารคาม

137

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยพนมสารคาม  )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

พนมสารคาม

138
จางทําแผน CD คูมือประมูลขายบาน

มือสองของธนาคาร ครั้งที่3/2557  -
ตกลงราคา

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
         9,844.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

139 จัดซื้อแฟมสันแข็ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          4,770.00 องคการคาของสกสค.          4,770.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

140 จางทําตรายางประเภทตางๆ
 -

ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,465.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,465.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

141
จางซอม Motor Chiller อาคาร1,2 

ธนาคารอาคารสงเคระห สํานักงานใหญ
1,000,000.00            

พิเศษ

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

     980,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

     980,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

142
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N ใหกับสาขายอยสันทราย  -
ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE        16,264.00 I-Time SUPPLY & SERVICE        16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

143

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

แบบมีกระดาษ และไมมีกระดาษ 

ใหกับสาขายอยสันทราย  -

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

144
จางซอมแซมผนังและติดตั้งปาย Banner

 ธนาคารฯ สาขายอยสตูล
                100,000.00 ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     100,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
     100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

145

จัดซื้อเครื่องแบบธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL และเครื่องนับธนบัตร

แบบตั้งพื้น ยี่หอ TRANS-WORLD  

ใหกับสาขายอยสันทราย  -

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด          7,348.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด          7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

146
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาฉะเชิงเทรา  -
ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

147
จางพิมพซองจดหมาย สาขายอยปตตานี

 และสาขานครปฐม  -
ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        18,190.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        18,190.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

148
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ

ที่ดิน  -
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        48,150.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

149
จางทําตรายาง สาขายอยเพลินนารี่ 

มอลล  -
ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        11,520.00 รานเรืองศิลปตรายาง        11,520.00

เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

150 จางทํานาฬิกาแขวนผนัง RHYTHM                 790,000.00 พิเศษ บ.อินโนเวชั่น ไทม จํากัด      790,000.00 บ.อินโนเวชั่น ไทม จํากัด      790,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

151 จางทํากระปุกออมสิน ธอส.รักการออม                 650,000.00 พิเศษ บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จํากัด      650,000.00 บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จํากัด      650,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

152
จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

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

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

153

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยบานบึง 

2.สาขายอยปตตานี 3.สายอยปากชอง  -

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       76,034.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       76,034.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

154

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่หอ Honda เพื่อใชงานที่สาขายอยมีน

บุรี  -

ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       55,000.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

155
จางดูแลตนไมและสวนหยอม ธนาคารฯ

 ประจําสาขาลาดพราว  -
ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด        31,100.00 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด        31,100.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

156

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 14 หลัก 

แบบมีกระดาษ และแบบไมมีกระดาษ 

เพื่อใชงานที่สาขาบานบึง,สาขายอย

พนมสารคามและสาขายอยนิคมพัฒนา  -

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        22,044.00 บ.นามทอง จํากัด        22,044.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

157
จางบริษัทภายนอกจัดสงการด

อิเล็กทรอนิกส (E-card) เทศกาลตางๆ  -
ตกลงราคา บ.ไวสทารเก็ต จํากัด        89,559.00 บ.ไวสทารเก็ต จํากัด        89,559.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

158

จางพิมพการดเชิญพรอมซองสําหรับพิธี

เปดสาขาใหมของฝายสาขาภาค

ตะวันออกและภาคกลาง  -

ตกลงราคา ปรวาณิช        33,196.75 ปรวาณิช        33,196.75
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

159

จางปรับปรุงพื้นที่ทํางาน สํานักพระราม 

9 ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

                200,000.00 ตกลงราคา หจก.พรวิษณุการโยธา      200,000.00 หจก.พรวิษณุการโยธา      200,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

160
จางติดตั้งประตูและกระจก ธนาคารฯ 

เคานเตอรการเงินบิ๊กซีบางนา  -
ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด        95,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด        95,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

161

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยปากชอง )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส (ประเทศ

ไทย) จํากัด

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

ปากชอง

162

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(สาขายอยปากชอง )  -

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

ปากชอง

163
จางจัดงานพิธีเปดสาขายอยเพลินนารี่

มอลล  -
ตกลงราคา นายจิรายุทธ บัวสุนทร        51,500.00 นายจิรายุทธ บัวสุนทร        51,500.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

164
จางพิมพหนังสือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบานธนาคาร 57 จังหวัดสระบุรี  -
ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        69,630.25 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        69,630.25

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

165
จางเปลี่ยนพื้นพรมเปนกระเบื้อง PVC 

ชั้น 1-3 ธนาคารฯ สาขาสระบุรี 397,552.08               
สอบราคา

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     389,000.01

บ.มาสเตอร เมกเกอร 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
     389,000.01

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

166

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน

ประเภทชุดรับประทานอาหาร 

ใหแกสาขายอยมีนบุรี  -

ตกลงราคา ปรวาณิช          3,068.76 ปรวาณิช          3,068.76 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

167
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ รูออม รูลงทุน
                239,252.00 พิเศษ บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด      239,252.00 บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด      239,252.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

168

เชาพื้นที่ติดตั้งปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ สาขายอยหัวหมาก 

ทาวน เซ็นเตอร

                128,400.00 พิเศษ บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด      128,400.00 บ.สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด      128,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

169
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการกีฬาทั่วทิศ วอรอัพ
                240,000.00 พิเศษ หจก.เทรดิชั่นนอล ทีม      240,000.00 หจก.เทรดิชั่นนอล ทีม      240,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

170 จัดซื้อกระเปาผาหนังลายจุด                 200,000.00 ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด      200,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      200,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

171
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

ใหกับสาขายอยปากชอง  -
ตกลงราคา I-Time SUPPLY & SERVICE        16,264.00 I-Time SUPPLY & SERVICE        16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

172

จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขาสุราษฎรธานี

                136,400.00 ตกลงราคา รานเสริมอิเลคทริค      136,400.00 รานเสริมอิเลคทริค      136,400.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

173

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

เพื่อใชงานที่สาขายอยบานบึง,สาขา

ยอยพนมสารคาม,สาขายอยนิคมพัฒนา
 -

ตกลงราคา I-Time Supply & SERVICE        48,792.00 I-Time Supply & SERVICE        48,792.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

174

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ 

ยี่หอ LAUREL  และเครื่องนับธนบัตร

แบบตั้งพื้น ยี่หอ TRANS-WORLD 

เพื่อใชงานที่สาขายอยปากชอง  -

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      112,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      112,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

175

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงานใหกับธนาคารฯ

 สาขายอยบานบึง,สาขายอยพนม

สารคามและสาขายอยนิคมพัฒนา  -

ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด      169,072.32 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด      169,072.32 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

176
จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน ใหกับธนาคารฯ 

สาขายอยปากชอง
 -

ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        58,390.44 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        58,390.44 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

177
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคารฯ

 สาขาสุขาภิบาล 3
                168,225.40 ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      168,225.40 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      168,225.40

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

178
จัดซื้อตูเซฟนิรภัยและตูเหล็ก 2 บานเปด

 ใหกับสาขายอยสันทราย  -
ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        54,645.44 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        54,645.44 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

179
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาระยอง
                300,000.00 พิเศษ บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      300,000.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      300,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

180 จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ              1,200,000.00 พิเศษ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ   1,200,000.00 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ   1,200,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

181
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

182
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดินเปนประกัน(ท.ด.15)  -
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

183
เชาใชบริการโทรศัพทืเคลือนที่ (Net Sim)

 พรอมโปรโมชั่น  -
ตกลงราคา

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       20,518.32

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
       20,518.32 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

184
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ พรอม

เครื่อง สําหรับสายงานกิจการสาขา1,2  -
ตกลงราคา

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
     576,000.00

บ.แอดวานซ ไวรเลส เน็ท

เวอรค จํากัด
     576,000.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง


