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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        19,400.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        19,400.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

2
จ้างจดัทํากระเป๋าอเนกประสงค์

(ทรงตะกร้า)
                200,000.00 ตกลงราคา บ.สยามยนูิค โปรดกัส์ จํากดั      197,950.00 บ.สยามยนูิค โปรดกัส์ จํากดั      197,950.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

3
จดัซื 8อตะแกรงใสส่ลปิ และถงัขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขายอ่ยมีนบรุี
กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.          1,293.00 องค์การค้าของสกสค.          1,293.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

4 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 9,490.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 9,490.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

5
จ้างบริการพื 8นที"ออกบธูงานมหกรรม

บ้านธนาคาร 57 จ.สระบรุี
                300,000.00 พิเศษ บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั      298,289.25 บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั      298,289.25

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

6 จดัซื 8อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ 8ว ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จํากดั        10,272.00 บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จํากดั        10,272.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

7
จ้างพนกังานทําความสะอาด ประจํา

สาขายอ่ยสนัทราย
                120,000.00 ตกลงราคา บ.เชียงใหม ่ธรี เซอร์วิส จํากดั      120,000.00 บ.เชียงใหม ่ธรี เซอร์วิส จํากดั      120,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

8

เช่าเครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบเช่า 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก  )

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สะเดา-ดา่นนอก

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9

จ้างบริการเครื"องถ่ายเอกสาร 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก  )

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สะเดา-ดา่นนอก

10
จดัจ้างเปลี"ยนอปุกรณ์ระบบลฟิต์ ตวัที"

1-4 อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
                490,100.00 พิเศษ

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
     479,000.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
     479,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11
จดัซื 8อตู้ เย็น ยี"ห้อ โตชิบา ให้กบัฝ่าย

ธนบดีธนกิจ
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ 8ง จํากดั        18,600.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ 8ง จํากดั        18,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

12
จดัซื 8ออปุกรณ์สาํนกังาน  เพื"อใช้งานที"

ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ตกลงราคา บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน)        11,830.96 บ.ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน)        11,830.96 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

13

จดัซื 8อตู้ นํ 8าร้อน-นํ 8าเย็น ชาร์ป และเครื"อง

บนัทกึเสยีงโซนี" เพื"อใช้งานที"ฝ่ายธนบดี

ธนกิจ

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ 8ง จํากดั          8,616.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิ 8ง จํากดั          8,616.20 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

14
จดัซื 8อเครื"องเลเซอร์พริ 8นเตอร์ ริโก้ 

เพื"อใช้งานที"ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั          8,025.00 บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั          8,025.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

15
จ้างบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
                999,000.00 พิเศษ

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั"นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

     995,000.00
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั"นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

     995,000.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



3

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

16
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ เปิดสนามขา่วเศรษฐกิจ
                497,550.00 พิเศษ บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั      497,550.00 บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั      497,550.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

17
เช่า-บริการสถานที"ติดตั 8งเครื"อง ATM 

ที" The Emporium สขุมุวิท
พิเศษ บ.สขุมุวิทซิตี 8มอลล์ จํากดั

 20,793 บาท/

เดือน
บ.สขุมุวิทซิตี 8มอลล์ จํากดั

 20,793 บาท/

เดือน
คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

18

เช่า-บริการสถานที"ติดตั 8งเครื"อง ATM 

บริเวณด้านหน้าอาคารร้านค้าสหกรณ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

พิเศษ สาํนกังานทรัพย์สนิ      108,900.00 สาํนกังานทรัพย์สนิ      108,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

19
เช่า-บริการสถานที"ติดตั 8งเครื"อง ATM 

ณ The Mall บางกะปิ
พิเศษ

บ.เดอะมอลล์บางกะปิ

คอมเพล็กซ์ จํากดั

 20,394 บาท/

เดือน
บ.เดอะมอลล์บางกะปิ

คอมเพล็กซ์ จํากดั

 20,394 บาท/

เดือน
คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

20
เช่า-บริการสถานที"ติดตั 8งเครื"อง ATM 

ณ Big C สขุาภิบาล 3
พิเศษ

บ.บิdกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั 

(มหาชน)

 13,056 บาท/

เดือน
บ.บิdกซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั 

(มหาชน)

 13,056 บาท/

เดือน
คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

21

จดัจ้างซอ่มแซมมา่นม้วนไฟฟ้า บริเวณ

โถงการเงิน สาํนกัพระราม9 ชั 8น 1 อาคาร

 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

                123,050.00 ตกลงราคา บ.ทรงกิจโฮมโปรดกัส์ จํากดั      112,350.00 บ.ทรงกิจโฮมโปรดกัส์ จํากดั      112,350.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

22
จดัซื 8อตู้ เก็บเอกสาร 15 ลิ 8นชกั เพื"อใช้

งานที"ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั          4,134.48 บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั          4,134.48 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ



4

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

23
จดัซื 8อรถเข็น เพื"อใช้งานที"ฝ่ายธนบดีธน

กิจ
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั          3,022.75 บ.เจนบรรเจิด จํากดั          3,022.75 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

24
จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลขไฟฟ้า 

เพื"อใช้งานที"ฝ่ายธนบดีธนกิจ
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          4,406.00 บ.นามทอง จํากดั          4,406.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

25 จดัซื 8อซองพลาสติกใสส่มดุคูฝ่าก ตกลงราคา ศิลปกิจ        45,475.00 ศิลปกิจ        45,475.00 เป็นผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

26 จดัซื 8อนํ 8ายาฆา่เชื 8อเช็คฝารองนั"งสขุภณัฑ์ ตกลงราคา
บ.ดี แคร์ โปรดกัส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
       89,131.00

บ.ดี แคร์ โปรดกัส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
       89,131.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

27
เช่าเครื"องถ่ายเอกสาร ให้แก่ฝ่าย

สนบัสนนุสนิเชื"อ
ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 2,782 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 2,782 บาท/

เครื"อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่าย

สนบัสนนุสนิเชื"อ

28 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้ ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        98,440.00 บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        98,440.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

29 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทั"วไป ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        97,370.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        97,370.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

30
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์(รหสั11...)
                181,900.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     181,900.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์



5

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

31
จ้างบริการกําจดัปลวก มด แมลงสาบ 

หน ูประจําสาขากิ"งแก้ว
ตกลงราคา

บ.อลักาลาม คอนส์ แอนด์ 

เซิร์ฟ จํากดั
         9,500.00

บ.อลักาลาม คอนส์ แอนด์ 

เซิร์ฟ จํากดั
         9,500.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32 จดัซื 8อกระเป๋าผ้ากระสอบ ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั      190,000.00 บ.จิงเฉิง จํากดั      190,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

33

เช่าเครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบเช่า 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ฝ่ายบริหาร NPA)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,247 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,247 บาท/

เครื"อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายบริหาร 

NPA

34

จ้างบริการเครื"องถ่ายเอกสาร 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ฝ่ายบริหาร NPA)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายบริหาร 

NPA

35

จดัซื 8อกลอ่งธนบตัรชนิด 100 บาท 

และ 500 บาท ของเครื"อง ATM 

ยี"ห้อ Wincor Nixdorf

ตกลงราคา
บ.คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั
       53,500.00

บ.คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั
       53,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

36 จดัซื 8อกลอ่งเอกสารฝาครอบ ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด์ พี คาร์ตั 8น 

จํากดั
       47,347.50

บ.เอส วี แอนด์ พี คาร์ตั 8น 

จํากดั
       47,347.50 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

37

จ้างจดัหาพื 8นที"งานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม ่ครั 8งที" 9 Money EXPO 

Chiangmai 2014

                545,700.00 พิเศษ บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั      545,700.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั      545,700.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

38

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นหนงัสอืที"ระลกึการประชมุใหญ่

ของสมาคม

ตกลงราคา สมาคมนกัเรียนทนุรัฐบาลไทย        50,000.00 สมาคมนกัเรียนทนุรัฐบาลไทย        50,000.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

39

จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลข 14 หลกั แบบมี

กระดาษ และไมม่ีกระดาษ เพื"อใช้งานที"

สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          7,348.00 บ.นามทอง จํากดั          7,348.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

40
จดัซื 8ออปุกรณ์ประเภทชดุรับประทาน

อาหาร ให้แก่สาขายอ่ยมีนบรุี
ตกลงราคา

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
         9,063.00

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั 

(มหาชน)
         9,063.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

41

จดัซื 8อเครื"องบนัทกึเวลา ยี"ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N เพื"อใช้งานที"สาขา

ยอ่ยสะเดา

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        16,264.00 บ.นามทอง จํากดั        16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

42

จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลข 14 หลกั 

แบบมีกระดาษ และไมม่ีกระดาษ 

เพื"อใช้งานที"สาขายอ่ยปากช่อง

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          7,348.00 บ.นามทอง จํากดั          7,348.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

43
จดัซื 8อล้อรถยกพาเลท พร้อมลกูปืน 

เพื"อใช้งานที"ธอส. สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดกัท์ 

(1993)
         8,346.00

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดกัท์ 

(1993)
         8,346.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

44

จดัซื 8อเครื"องนบัธนบตัร เพื"อใช้งานที"

สาขายอ่ยบ้านบงึ,สาขายอ่ยพนมสาร

คามและสาขายอ่ยนิคมพฒันา

                390,000.00 พิเศษ บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      336,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      336,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ



7

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

45

จดัซื 8อเครื"องนบัธนบตัรแบบตั 8งโต๊ะ 

ยี"ห้อ LAUREL และเครื"องนบัธนบตัร

แบบตั 8งพื 8น ยี"ห้อ TRANS-WORLD 

เพื"อใช้งานที"สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก

                390,000.00 ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      112,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      112,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

46 จดัซื 8อแฟ้มเสนอเซนต์ ตกลงราคา บ.ชยัมั"นคง(1995) จํากดั          4,654.50 บ.ชยัมั"นคง(1995) จํากดั          4,654.50 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

47 จดัซื 8อปากกาลกูลื"น WIN PEN กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.        13,500.00 องค์การค้าของสกสค.        13,500.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

48 จดัซื 8อกาวนํ 8า ระฆงัคู ่2 ออนซ์ กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.             702.00 องค์การค้าของสกสค.             702.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

49

จ้างเปลี"ยนคอมเพรสเซอร์

เครื"องปรับอากาศ ตวัที"1 ชั 8น 7 อาคาร 2

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ"ง        70,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ"ง        70,000.00
เป็นผู้ ที"มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

50
จดัซื 8อเครื"องใช้สาํนกังาน  เพื"อใช้งานที"

สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        54,645.44 บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        54,645.44 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

51

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาลาดพร้าว 2.สาขาหนองแขม 

3.สาขายอ่ยบางบวัทอง 

4.สาขายอ่ยนครนายก

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
         9,778.73

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
         9,778.73

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

52
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขา

พระนครศรีอยธุยา
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั        18,190.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั        18,190.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์



8

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

53 จดัซื 8อหมกึเติม EPSON รุ่น L210 ตกลงราคา บ.ไทย โอ เอ บิสซิเนส จํากดั          1,155.60 บ.ไทย โอ เอ บิสซิเนส จํากดั          1,155.60 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

54 จดัซื 8อเครื"องใช้สาํนกังาน กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.          2,851.25 องค์การค้าของสกสค.          2,851.25 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

55
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั
ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        98,440.00 บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        98,440.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

56
จ้างเหมาทําหลงัคาที"จอดรถธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาสรุาษฎร์ธานี
สอบราคา

หจก.สือเจริญ แอนด์ พี.โปร

ดกัส์
     375,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด์ พี.โปร

ดกัส์
     375,000.00

เป็นผู้ ที"มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

57
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื"อโทรทศัน์รายการ The Giving
             1,185,000.00 พิเศษ

บ.โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
  1,185,000.00

บ.โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
  1,185,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

58
จดัซื 8อ DRUM Brother และตลบัหมกึ 

Brother เพื"อใช้งานที"ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั        21,935.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั        21,935.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

59

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์อตัรา

ดอกเบี 8ยเงินฝาก (ปรับลดอตัราดอกเบี 8ย

เงินฝาก)

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        11,556.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        11,556.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

60
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยสนัทราย
                250,000.00 พิเศษ

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     245,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     245,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

61
จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใสบ่ตัรบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์(ATM)
ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั"น พลสั จํากดั        20,972.00 บ.ไอเดียเอชั"น พลสั จํากดั        20,972.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

62
จ้างจดัทําของที"ระลกึสาํหรับกิจกรรม 

CSR ประจําปี 2557
สอบราคา บ.สยาม เอลเิฟนท์ จํากดั   1,245,480.00 บ.สยาม เอลเิฟนท์ จํากดั   1,245,480.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



9

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

63
จ้างพิมพ์บตัรเงินกู้ติดบาร์โค้ด 

(GHB Pay Card)
                142,310.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     142,310.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     142,310.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

64
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี 8

ด้วยเช็ค
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       48,150.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       48,150.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

65 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่น สสี้ม                 158,360.00 ตกลงราคา บ.ชยัมั"นคง(1995) จํากดั      158,360.00 บ.ชยัมั"นคง(1995) จํากดั      158,360.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

66 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มซองรหสับตัร ATM ตกลงราคา
บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี 8พริ 8นท์ติ 8ง

 จํากดั
       32,100.00

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตี 8พริ 8นท์ติ 8ง

 จํากดั
       32,100.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

67
จ้างจดังานปรับปรุงห้องประชมุ 

ธนาคารฯ สาขายอ่ยสโุขทยั
                198,491.96 ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ"ง จํากดั      195,000.00 บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ"ง จํากดั      195,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

68
จ้างซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคารฯ

 สาขาราชดําเนิน
ตกลงราคา บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จํากดั        54,000.00 บ.รุ่งอดุมทรัพย์ 59 จํากดั        54,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

69 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริ 8นต์        18,720.00 ฟิงเกอร์ พริ 8นต์        18,720.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

70
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื"อง 

สาขายอ่ยปลวกแดง
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       15,921.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       15,921.60

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

71 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเข้าบญัชี ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั          7,490.00 บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั          7,490.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์



10

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

72

จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์

ประชาสมัพนัธ์งาน Thailand Smart 

Money ขอนแก่น ครั 8งที"2

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        11,984.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        11,984.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

73 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริ 8นต์          9,750.00 ฟิงเกอร์ พริ 8นต์          9,750.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

74
จ้างผู้ ชํานาญการเฉพาะด้านตรวจสอบ

โครงสร้างอาคารของธนาคารฯ
ตกลงราคา

บ.เอ็น.เอส.พลสั.เอ็นจิเนียริ"ง 

จํากดั
         8,000.00

บ.เอ็น.เอส.พลสั.เอ็นจิเนียริ"ง 

จํากดั
         8,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

75
จ้างซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแพร่
                250,000.00 ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั      165,000.00 บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั      165,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

76
จ้างพิมพ์สติdกเกอร์ เงินฝากซุปเปอร์

ออมทรัพย์พิเศษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       39,590.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       39,590.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

77
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบและหน ูสาขาลาดพร้าว
ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จํากดั          8,500.00 บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จํากดั          8,500.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

78 จ้างทํากระเป๋าผ้าแคนวาสอดักากเพชร                 199,980.00 ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั      199,980.00 บ.จิงเฉิง จํากดั      199,980.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

79
จดัซื 8อบอร์ดแสดงรายการทรัพย์สนิ 

พร้อมอปุกรณ์ติดตั 8ง
                148,590.90 ตกลงราคา บ.แอค ออน จํากดั      148,590.90 บ.แอค ออน จํากดั      148,590.90 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

80

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผน่ปลวิ 

ประชาสมัพนัธ์การประมลูขายทรัพย์สนิ

ธนาคารฯ ครั 8งที"3/2557

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        29,960.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        29,960.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

81

จดัซื 8อต้นพะยงู เพื"อปรับแตง่ภมูิทศัน์

บริเวณสวนหยอ่มหน้าธนาคาร อาคาร 1

 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา ร้านน้อย พ.ต.สมาน สขุโข          9,000.00 ร้านน้อย พ.ต.สมาน สขุโข          9,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

82

จดัซื 8อชดุแก้วเก็บอณุหภมูิ และจดัซื 8อ

กระเช้าของขวญัปีใหม ่

ของฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

ตกลงราคา บ.พีบี พรีเมี"ยม จํากดั          3,400.00 บ.พีบี พรีเมี"ยม จํากดั          3,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

83
จดัซื 8อกลอ่งธนบตัร (Reject) ของเครื"อง 

ATM ยี"ห้อ Wincor Nixdorf
                236,084.80 ตกลงราคา

บ.คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั
     236,084.80

บ.คอนโทรล ดาต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั
     236,084.80 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

84
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขายอ่ยสะเดา-ดา่นนอก
                250,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

85

จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขายอ่ยบ้านบงึ,สาขายอ่ยพนมสาร

คาม,สาขายอ่ยนิคมพฒันา

                750,000.00 พิเศษ
บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

86
จดัจ้างติดตั 8งเครื"องวดัพลงังาน 

อาคาร 1,2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
สอบราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ"ง จํากดั   1,815,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ"ง จํากดั   1,815,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

87

จดัจ้างเปลี"ยนทอ่จ่ายนํ 8าระบบ UP Feed

 & Down Feed ภายในอาคาร 1 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

             1,972,409.11 สอบราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
  1,750,000.00

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
  1,750,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

88
จดัซื 8อกระเช้าของขวญัปีใหม ่ของฝ่าย

พิธีการสนิเชื"อ
                  21,900.00 ตกลงราคา

บ.กิฟส์ แอนด์ บาสเก็ตส์ 

จํากดั
     200,000.00

บ.กิฟส์ แอนด์ บาสเก็ตส์ 

จํากดั
     200,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

89
จ้างทําบตัรบริการอิเลก็ทรอนิกส์(ATM) 

รูปแบบ Life Style (รูปแบบทะเล)
                117,700.00 ตกลงราคา

บ.ศิริวฒันาซีเคียวริตี 8พริ 8นท์ 

จํากดั
     117,700.00

บ.ศิริวฒันาซีเคียวริตี 8พริ 8นท์ 

จํากดั
     117,700.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

90
จดัซื 8อเลนส์กล้องถ่ายรูป NIKON พร้อม

อปุกรณ์ เพื"อใช้งานที"ฝ่ายสื"อสารองค์กร
ตกลงราคา บ.นิคส์(ไทยแลนด์) จํากดั      199,662.00 บ.นิคส์(ไทยแลนด์) จํากดั      199,662.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

91
จ้างผลติป้ายแบนเนอร์ งานประมลูขาย

ทรัพย์สนิธนาคารฯ ครั 8งที"3/2557
ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชั"น 

จํากดั
       33,063.00

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชั"น 

จํากดั
       33,063.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

92
เช่าที"ดินเปลา่ เพื"อเป็นที"จอดรถลกูค้า

ของสาขาพิษณโุลก
                360,000.00 พิเศษ คณุทศพร จิตประไพกลุ      360,000.00 คณุทศพร จิตประไพกลุ      360,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

93
จ้างทํากระดาษเช็ดหน้าบรรจซุอง 

สาํหรับการทําตลาดสนิเชื"อเชิงรุก
                300,000.00 พิเศษ

บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ"งโพรดคั

 จํากดั
     282,480.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ"งโพรดคั

 จํากดั
     282,480.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

94
เช่าพื 8นที"โฆษณา(Pylon) ของอาคารชิน

วตัรทาวเวอร์
พิเศษ

บ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั"น

 จํากดั (มหาชน)
       14,980.00

บ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั"น

 จํากดั (มหาชน)
       14,980.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

95
จ้างทําสมดุโน้ตขนาด A5 และถงุผ้า 

600D
ตกลงราคา บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั        17,943.90 บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั        17,943.90

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

96

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขากําแพงเพชร 2.สาขาราชบรุี 

3.สาขาปทมุธานี

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       18,441.45

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       18,441.45

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

97 จดัซื 8อนํ 8ายาล้างจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี. กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.          3,600.00 องค์การค้าของสกสค.          3,600.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

98
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย สาขา

นิมมานเหมินทร์
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั          5,061.10 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั          5,061.10

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

99

จ้างจดัพิมพ์ป้ายสามเหลี"ยม 

ประชาสมัพนัธ์การรับบริการ

ภายใน 8 นาที

ตกลงราคา  บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั        10,700.00  บ.พรีโม ่มีเดีย จํากดั        10,700.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

100 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,380.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,380.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

101
จดัซื 8อถงุขยะสดีํา ขนาด 30x40 นิ 8ว และ

ถงุขยะสดีํา ขนาด 18x20 นิ 8ว
ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั        58,208.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั        58,208.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

102
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด กลุม่งานสาขา

ภมูิภาค(สสี้ม)
                125,190.00 ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      125,190.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      125,190.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

103
จ้างพิมพ์กระดาษบนัทกึข้อความ 

ขนาด A4
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        70,620.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        70,620.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์



14

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

104
จ้างจดัทําคูม่ือการบริหารจดัการความรู้

และนวตักรรมองค์กร (KM Manual)
ตกลงราคา บ.แปลน โมทิฟ จํากดั        36,380.00 บ.แปลน โมทิฟ จํากดั        36,380.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

105

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

สื"อในเครือ

บ. บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จํากดั

ตกลงราคา
บ. บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ 

จํากดั
       60,000.00

บ. บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ 

จํากดั
       60,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

106 จดัซื 8อนํ 8าสบู ่รุ่น RC118 ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
       42,800.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
       42,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

107

จ้างทําตู้ โชว์ เพื"อจดัวางพื 8นที"พิพิธภณัฑ์

ธนาคารฯ ชั 8น 21 อาคาร 2 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ"ง จํากดั        47,000.00 บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ"ง จํากดั        47,000.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

108
จดัซื 8อกระเช้าของขวญัปีใหม ่2558 

ของฝ่ายบงัคบัคดีและหนี 8สว่นขาด
ตกลงราคา

บ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 

สาขาเอสพลาหนาด
       67,890.00

บ.เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จํากดั 

สาขาเอสพลาหนาด
       67,890.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

109

เช่าเครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบเช่า 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาหนองคาย)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

หนองคาย

110

จ้างบริการเครื"องถ่ายเอกสาร 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาหนองคาย)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขา

หนองคาย
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

111

เช่าเครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบเช่า 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายโสธร)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายโสธร

112

จ้างบริการเครื"องถ่ายเอกสาร 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายโสธร)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายโสธร

113

เช่าเครื"องมลัติฟังก์ชั"นระบบเช่า 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาศรีสะเกษ)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากดั

 2,568 บาท/

เครื"อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาศรีสะเกษ

114

จ้างบริการเครื"องถ่ายเอกสาร 

ยี"ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาศรีสะเกษ)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาศรีสะเกษ

115
จดัซื 8อถงัดบัเพลงิเพื"อติดตั 8งประจําสาขา

ของธนาคาร
ตกลงราคา หจก.เอ.บี.ซี.สนัติไฟร์        82,390.00 หจก.เอ.บี.ซี.สนัติไฟร์        82,390.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

116
จ้างปรับปรุงโถงรับลกูค้าสนิเชื"อ ชั 8น 1 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
                529,000.00 สอบราคา

บ.อินเตอร์เพลส แอสเซท 

จํากดั
     375,570.00

บ.อินเตอร์เพลส แอสเซท 

จํากดั
     375,570.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

117
จ้างติดตั 8งแผงกระจกบริเวณซุ้มทางเข้า

หน้าอาคาร ธนาคารฯ สาขารังสติ
                350,000.00 สอบราคา บ.ภคนิน จํากดั      316,000.00 บ.ภคนิน จํากดั      316,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

118
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

หนงัสอืการจดัการอสงัหาริมทรัพย์
ตกลงราคา

บ.องัคณา แอดวเอร์ไทซิ"ง 

จํากดั
       30,000.00

บ.องัคณา แอดวเอร์ไทซิ"ง 

จํากดั
       30,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

119

จดัซื 8อต้นมั"งมี เพื"อปลกูแทนต้นตะโก 

บริเวณสวนหยอ่มหน้าอาคาร 1 ธนาคาร

ฯ  สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา สวนป้าสมนกึ พงษ์วนั        90,000.00 สวนป้าสมนกึ พงษ์วนั        90,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

120
จ้างบริษัทประเมินราคาหลกัทรัพย์ 

เพื"อขอชําระหนี 8ปิดบญัชี
ตกลงราคา

บ.กรุงสยามประเมินคา่

ทรัพย์สิน จํากดั
       25,000.00

บ.กรุงสยามประเมินคา่

ทรัพย์สิน จํากดั
       25,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

121
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสถานีวิทย ุFM97.0 MHz
                160,500.00 ตกลงราคา บ.แฟลช นิวส์ จํากดั      160,500.00 บ.แฟลช นิวส์ จํากดั      160,500.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

122

จดัจ้างทําผนงัโครงเหลก็ติดลวดตาขา่ย 

เพื"อกนันกบริเวณอาคารโดยรอบ 

สาขาลาํพนู

                200,000.00 ตกลงราคา ร้านบี.เอ็น การค้า      198,000.00 ร้านบี.เอ็น การค้า      198,000.00
เป็นผู้ ที"มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

123
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ

หกัภาษี ณ ที"จ่าย (ฝ่ายสป.2)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       31,030.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       31,030.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

124 จ้างพิมพ์ซองนิติกรรม                 192,600.00 ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      192,600.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      192,600.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

125
จดัจ้างปรับปรุงพื 8นที"ห้องปฎิบตัิงาน

ระบบ ICAS ของฝ่ายธุรกรรมการเงิน
                  22,000.00 ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั      130,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั      130,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

126
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

หนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั        59,920.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั        59,920.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

127

จ้างทําสื"อประชาสมัพนัธ์ โครงการเงิน

ฝากออมทรัพย์ Happy home 

สาํหรับลกูค้าสนิเชื"อของธนาคาร

                580,000.00 ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      176,704.08 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      176,704.08
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

128
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขาถนนจอมพล
                  13,000.00 ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     100,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     100,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

129

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สนิธนาคารฯ ครั 8งที"3/2557 

ในหนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ

                200,000.00 ตกลงราคา หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ"ง      192,426.66 หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ"ง      192,426.66
เป็นผู้ ที"ดําเนินงานด้านสื"อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

130

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สนิธนาคารฯ ครั 8งที"3/2557 

ในหนงัสอืพิมพ์มติชน

ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน)        52,965.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน)        52,965.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

131

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สนิธนาคารฯ ครั 8งที"3/2557 

ในหนงัสอืพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั        86,456.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั        86,456.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

132

จ้างทําสื"อประชาสมัพนัธ์ โครงการเงิน

ฝากออมทรัพย์ Happy Home สาํหรับ

ลกูค้าสนิเชื"อของธนาคาร

                580,000.00 ตกลงราคา บ.เอ็มเคพี พริ 8นติ 8ง จํากดั      128,507.00 บ.เอ็มเคพี พริ 8นติ 8ง จํากดั      128,507.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



18

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

133

จ้างทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์ 

โครงการเงินฝากออมทรัพย์ Happy 

Home สาํหรับลกูค้าสนิเชื"อของธนาคาร

                580,000.00 ตกลงราคา บ.ยชูสู จํากดั        40,665.35 บ.ยชูสู จํากดั        40,665.35
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

134

จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

และแบบไมม่ีกระดาษ  เพื"อใช้งานที"

สาขาหนองคาย

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        11,022.00 บ.นามทอง จํากดั        11,022.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

135

จ้างทําสื"อประชาสมัพนัธ์ โครงการเงิน

ฝากออมทรัพย์ Happy Home สาํหรับ

ลกูค้าสนิเชื"อของธนาคาร

ตกลงราคา
บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชั"น 

จํากดั
       62,434.50

บ.เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชั"น 

จํากดั
       62,434.50

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

136

จ้างทําสื"อประชาสมัพนัธ์ โครงการเงิน

ฝากออมทรัพย์ Happy Home สาํหรับ

ลกูค้าสนิเชื"อของธนาคาร

                580,000.00 ตกลงราคา บ.โซดิแอด เอดี จํากดั      123,050.00 บ.โซดิแอด เอดี จํากดั      123,050.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

137
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยพนมสารคาม
                580,000.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       12,968.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       12,968.40

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

138
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสอืพิมพ์สยามธุรกิจ
                580,000.00 ตกลงราคา บ.กรีนรอยเตอร์ จํากดั        42,800.00 บ.กรีนรอยเตอร์ จํากดั        42,800.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

139
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์   

 (สสี้ม)
                182,970.00 ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      182,970.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั      182,970.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์



19

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

140

จดัซื 8อตู้ เซฟนิรภยัขนาดใหญ่ Kingdom 

(พร้อมขนสง่) ให้กบัธนาคารฯ สาขา

หนองคาย

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        38,102.70 บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        38,102.70 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

141

จดัซื 8อแบตสาํรอง(Power Bank) เพื"อ

มอบให้มีผู้มีอปุการคณุ ของฝ่ายพฒันา

ธุรกิจสนิเชื"อ

                500,000.00 พิเศษ บ.พรีเมี"ยม เพอร์เฟค จํากดั      499,690.00 บ.พรีเมี"ยม เพอร์เฟค จํากดั      499,690.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

142
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยปากช่อง
                250,000.00 พิเศษ

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

143

จดัจ้างปรับปรุงห้องพนกังานขบัรถ 

บริเวณชั 8น G อาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

             1,150,000.00 สอบราคา
บ.เอ็มบิลท์เดอร์ (ไทยแลนด์) 

จํากดั
     915,000.00

บ.เอ็มบิลท์เดอร์ (ไทยแลนด์) 

จํากดั
     915,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

144 จ้างทําผ้าหม่ขนาด 60x80 นิ 8ว              2,700,000.00 พิเศษ บ.ทีเอ็นวายดี จํากดั   2,461,000.00 บ.ทีเอ็นวายดี จํากดั   2,461,000.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

145
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการหมนุตามโลก
                712,620.00 พิเศษ บ.เมอริทซ์ พบับลิซิตี 8 จํากดั      712,620.00 บ.เมอริทซ์ พบับลิซิตี 8 จํากดั      712,620.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

146

จ้างติดตั 8งประตกูระจกบานเลื"อน

อตัโนมตัิทางเข้า-ออก โถงการเงิน 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่ อาคาร 1

                475,000.00 พิเศษ บ.นําชยั มาร์เก็ตติ 8ง จํากดั      450,000.00 บ.นําชยั มาร์เก็ตติ 8ง จํากดั      450,000.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



20

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

147

จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลข 14 หลกัแบบมี

กระดาษ และเครื"องคํานวณเลข 14 หลกั

 ชนิดไมม่ีกระดาษ เพื"อใช้งานที"สาขา

ยโสธร

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        10,442.00 บ.นามทอง จํากดั        10,442.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

148
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Thailand Plus
ตกลงราคา บ.แธงค์ส พลสั มีเดีย จํากดั        25,000.00 บ.แธงค์ส พลสั มีเดีย จํากดั        25,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

149
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นบริเวณด้านหน้าราชยานยนต์
ตกลงราคา

ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ์

     100,000.00
ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ์

     100,000.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

150
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

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

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

151

จดัซื 8อเครื"องคํานวณเลข 14 หลกัแบบมี

กระดาษ  และเครื"องคํานวณเลข 14 

หลกั ชนิดไมม่ีกระดาษ เพื"อใช้งานที"

สาขาศรีสะเกษ

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        18,564.00 บ.นามทอง จํากดั        18,564.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

152
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Market Plus
ตกลงราคา บ.ดบัเบิ 8ล ดี ครีเอชั"น จํากดั        50,000.00 บ.ดบัเบิ 8ล ดี ครีเอชั"น จํากดั        50,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



21

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

153

จดัซื 8อเครื"องนบัธนบตัรแบบตั 8งโต๊ะ ยี"ห้อ 

LAUREL และเครื"องนบัธนบตัรแบบตั 8ง

พื 8น ยี"ห้อ TRANS-WORLD 

ให้กบัสาขายโสธร

ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      112,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      112,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

154
จดัซื 8อเครื"องนบัธนบตัรแบบตั 8งโต๊ะ ยี"ห้อ 

LAUREL เพื"อใช้งานที"สาขาศรีสะเกษ
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        46,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        46,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

155

จดัซื 8อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ 

KINGDOM ให้กบัธนาคารฯ สาขาศรีสะ

เกษ

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        37,139.70 บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        37,139.70 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

156
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Case Study
ตกลงราคา บ.ธิงค์ จํากดั        49,000.00 บ.ธิงค์ จํากดั        49,000.00

เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

157 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง สาขาลาํพนู ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั          9,095.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั          9,095.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

158
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสพุรรณบรุี 2.สาขาเพชรบรุี
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
         6,484.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
         6,484.20

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

159

จดัซื 8อของรางวลัสาํหรับโครงการ

คดัเลอืกฝ่าย/สาํนกัที"มีการกํากบัดแูล

กิจการที"ดี(ด้านความรู้ความเข้าใจใน

หลกัการ CG) ประจําปี 2557

                132,550.00 ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั      130,000.00 บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั      130,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

160

จดัซื 8อตู้ เซฟนิรภยั Kingdom 

และชั 8นเหลก็เก็บแฟ้ม ให้กบัธนาคารฯ 

สาขายโสธร

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        63,098.76 บ.บางกอกลกักี 8เซฟ จํากดั        63,098.76 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

161

จดัจ้างบริษัทจดังาน Event ในการ

ประชมุผู้บริหารสญัจรครั 8งที"2/2557 

จ.เชียงราย

                300,000.00 ตกลงราคา
บ.เม้กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิ"ง 

จํากดั
     276,809.00

บ.เม้กกะมีเดียแอดเวอร์ไทซิ"ง 

จํากดั
     276,809.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

162

จดัจ้างเปลี"ยน 2-Way Valve ของ

เครื"องสง่ลมเย็น อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

                800,000.00 สอบราคา หจก.แอล.คลู เอ็นจิเนียรื"ง      559,610.00 หจก.แอล.คลู เอ็นจิเนียรื"ง      559,610.00
เป็นผู้ ที"มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

163
จ้างปรับปรุงโถงลฟิต์และทางเดิน ชั 8น G

 อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
             1,212,000.00 สอบราคา บ.นิชยา จํากดั      985,000.00 บ.นิชยา จํากดั      985,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

164

จดัซื 8อวสัดอุปุกรณ์สาํนกังาน เพื"อใช้งาน

ที"สว่นบริการสาํนกังาน ฝ่ายบริหาร

สาํนกังาน

ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั        71,786.30 บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั        71,786.30 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ



23

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

165 จ้างทําชดุแก้วกาแฟนิวโบน                 200,000.00 ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั      187,250.00 บ.จิงเฉิง จํากดั      187,250.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

166 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        42,800.00 บ.จนู พบัลชิชิ"ง จํากดั        42,800.00
เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

167
จ้างพิมพ์ใบบนัทกึรายการ(Slip) 

เครื"อง ATM ยี"ห้อ Diebold
                109,140.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     109,140.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
     109,140.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

168
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขาหนองคาย
                  50,000.00 พิเศษ

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

169

จ้างปรับปรุงอปุกรณ์โสตห้องอบรม

คอมพิวเตอร์ 1 และห้องอบรม

คอมพิวเตอร์ 2 ฝ่ายพฒันาและบริหาร

การเรียนรู้ ชั 8น 11 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

                600,000.00 สอบราคา บ.พีค คอนเฟอร์เรนท์ จํากดั      595,000.00 บ.พีค คอนเฟอร์เรนท์ จํากดั      595,000.00
เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

170

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ผา่นสื"อโฆษณาท้ายรถทวัร์  

(Transport Bus Back)

                340,260.00 พิเศษ บ.ที.พี.มีเดีย จํากดั      340,260.00 บ.ที.พี.มีเดีย จํากดั      340,260.00
เป็นบริษัทที"ดําเนินงานด้านสื"อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

171
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายธุรกรรม

การเงิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี 8 พริ 8นติ 8ง

 จํากดั (มหาชน)
       23,540.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

172
จดัซื 8ออะไหลอ่ปุกรณ์ ห้องนํ 8าชาย-หญิง 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั          8,613.50 บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั          8,613.50 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

173
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย และซอง

จดหมาย กรรมการผู้จดัการ
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        15,247.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        15,247.50

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

174
จ้างพิมพ์ซองนํ 8าตาลใหญ่ขยายข้าง 

สาํหรับกรรมการผู้จดัการ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั        17,120.00 บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั        17,120.00

เป็นบริษัทที"มีความชํานาญ

ทางด้านสิ"งพิมพ์

175
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาศรีสะเกษ
                500,000.00 พิเศษ

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

176
จดัซื 8อเครื"องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายโสธร
                500,000.00 พิเศษ

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชั"น จํากดั
     250,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที"ต้องการ

177
จดัจ้างงานปรับปรุงซอ่มแซมชั 8นห้องพกั

พนกังาน ของธนาคารฯ สาขาชมุพร
ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั        68,000.00 บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั        68,000.00

เป็นบริษัทที"มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

178 จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยสนัทราย ตกลงราคา ฟิงเกอร์ พริ 8นต์          5,750.00 ฟิงเกอร์ พริ 8นต์          5,750.00
เป็นร้านที"มีความชํานาญทางด้าน

สิ"งพิมพ์

179

จ้างพิมพ์ 1.รายงานผลการดําเนินงาน

องค์กร(OPR) 

2.รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)

ตกลงราคา วรรณลกัษณ์ เทรดดิ 8ง      100,000.00 วรรณลกัษณ์ เทรดดิ 8ง      100,000.00
เป็นผู้ ที"มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ


