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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1

จางพิมพสมุดรายการทรัพย

ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน

กรุงเทพ ครั้งที่ 14 Money Expo 2014

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        63,932.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด        63,932.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

2
จางเหมาจัดทําพรอมติดตั้งปายโลโก

ธนาคาร สาขายอยนิคมอุตสาหกรรม 304
 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        48,150.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        48,150.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3
จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ของสาขาภูเก็ต
 - ตกลงราคา รานบางกอกแอร        43,442.00 รานบางกอกแอร        43,442.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

4
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      321,000.00 บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      321,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

5
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ ดอกเบี้ย เรดิโอ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      577,800.00 บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      577,800.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

6

จัดซื้อรถเข็นเอกสาร 2 ชั้น  ใหกับงาน

บริหารทั่วไป ฝายสาขากทม.และ

ปริมณฑล 1

 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,713.80 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,713.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7

จัดซื้อตูเก็บเอกสารและชั้นเหล็กเก็บแฟม

 ใหกับงานบริหารทั่วไป ฝายสาขากทม.

และปริมณฑล 1

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        94,687.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        94,687.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

8
เชาเครื่องถายเอกสาร ใหแก ฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.ริโก(ประเทศไทย) จํากัด

 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน
บ.ริโก(ประเทศไทย) จํากัด

 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

สนับสนุนสินเชื่อ

9
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  ใหกับงานบริหาร

ทั่วไป ฝายสาขากทม.และปริมณฑล 1
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      140,000.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      140,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10
จัดซื้อแผน DVD-RW ยี่หอ เมโลดี้ 

พรอมกลอง
 - ตกลงราคา หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย             963.00 หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย             963.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

11
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ของสาขาหนองแขม
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12
จางปูกระเบื้องยางเพื่อทดแทนพื้นที่ปู

พรม ธนาคารฯ สาขาบานฉาง
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        85,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        85,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

13
จางเหมาจัดทําพรอมติดตั้งปาย 

BANNER หนาธนาคาร สาขายอยพิจิตร
 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        46,331.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        46,331.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

14
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาหาดใหญ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       30,067.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       30,067.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

15
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองเปนหลักประกัน(อ.ช.16)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        79,180.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

16
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

17
จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ตราธนาคาร

อาคารสงเคราะห
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด      577,800.00 บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด      577,800.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

18

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ 

MFC-7470D  ใหกับงานบริหารทั่วไป 

ฝายสาขากทม.และปริมณฑล 2

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,955.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,955.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19
จัดซื้อกระดาษมวนชําระ ยี่หอ TISSUE 

JUMBOROLL 2 PLY (มีปรุ)
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      597,060.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

20
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  ใหกับฝาย

การตลาดและพันธมิตร
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          5,449.72 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          5,449.72 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน

รูปแบบโครงการ ปนรักจากบานสูสังคม 

โดย ธอส.

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ซิกซ-ทเวลฟ โซลูชั่น จํากัด   3,918,750.00 บ.ซิกซ-ทเวลฟ โซลูชั่น จํากัด   3,918,750.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

22
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในรายการคุยโขมงขาวเชา
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โกล มีเดีย จํากัด   1,875,000.00 บ.โกล มีเดีย จํากัด   1,875,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

23
จัดซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้งเพื่อใช

งานที่สาขาสมุทรสาคร
 - ตกลงราคา หจก.เบ เตกลง        84,048.50 หจก.เบ เตกลง        84,048.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการวิทยุ BIG FAMILY
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ชางสองพี่นอง จํากัด   1,284,000.00 บ.ชางสองพี่นอง จํากัด   1,284,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

25

จางบริการจัดหาพื้นที่งานมหกรรม

การเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 14 MONEY 

EXPO 2014

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด   3,424,000.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด   3,424,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

26
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานชองฟรีทีวี
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โนวาอินเตอรแอ็ด 

จํากัด
  4,000,000.00 

บ.โนวาอินเตอรแอ็ด 

จํากัด
  4,000,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

27
เชารถยนตประจําตําแหนงผูอํานวยการ

ฝาย-สํานักหรือเทียบเทา
 - ประกวดราคา บ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด     10,756,800.00 บ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด      10,756,800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28

จัดซื้อแผนกรองอากาศ/กรองกลิ่น 

ของเครื่องฟอกอากาศ รุน RF1200 

เพื่อใชงานภายในหองสมุดธนาคาร 

อาคาร 2 ชั้น 3

 - ตกลงราคา บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด        10,272.00 บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด        10,272.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง   5,085,089.40 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง   5,085,089.40 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

30
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ ชอง 5 ขาวเที่ยง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สกายพูล จํากัด   2,400,000.00 บ.สกายพูล จํากัด   2,400,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

31

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโทรทัศนรายการ 5 เชาขาวดี 

และรายการโรงระบําจําอวด

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค 

จํากัด
     374,500.00 

บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค 

จํากัด
     374,500.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

32

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อวิทยุภายในหางเทสโก โลตัส 

และหางบิ๊กซี

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ. วี จี ไอ แอดเวอรไทวิ่ง จํากัด   1,926,535.00 บ. วี จี ไอ แอดเวอรไทวิ่ง จํากัด   1,926,535.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการ จตุรัสการเมือง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด   2,250,000.00 บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด   2,250,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

34
จัดซื้อโปรเจคเตอร เพื่อใชงานที่สวน

ประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคกร
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        19,795.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        19,795.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

35

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือมอบ

อํานาจ 2.แบบฟอรมใบนําสงเงิน 

คาเชาทรัพยสินธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        51,500.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        51,500.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

36

จางพิมพโปสเตอรและแผนพับ 

ประชาสัมพันธโครงการ GHB 

HOME-FAMILY PLUS

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      110,210.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      110,210.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

37

จางพิมพแบบฟอรม 1.ใบรายการ

อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

2.ใบคําขอสินเชื่อแฟลต

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        71,690.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        71,690.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

38
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคา

เชาทรัพยสินธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
       51,360.00 

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
       51,360.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

39

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบ

ปองกันโจรกรรมและแจงเหตุฉุกเฉิน 

พรอมติดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห 

เคานเตอรการเงิน อิมพีเรียล สําโรง

 - ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด
     106,946.50 

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น 

จํากัด
     106,946.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40

จางทําการขนเงิน และคัดนับเงินให

ธนาคาร ในวันหยุดทําการ และ

นอกเวลาทําการ

 - ตกลงราคา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 วงเงินไมเกิน 

2,000,000
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 วงเงินไมเกิน 

2,000,000

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

41

จัดซื้อรถจักรยานยนตฮอนดาเวฟ 125 

ไอ (สาขาเพชรบุรีตัดใหม,สาขาบุญศิริ

และสาขาลาดพราว) ของฝาย สป.2

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     165,000.00 

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
     165,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จางทาสีภายนอกอาคาร ธนาคารฯ 

สาขาระยอง
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        82,500.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        82,500.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จัดจางติดตั้งประตูกรอบอลูมิเนียม

กระจกใส ธนาคารฯ สาขาระยอง
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      128,500.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด      128,500.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

44
จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

และหนู ของสาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       12,000.00 

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       12,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

45
จางพิมพตราสารทางการเงิน

สาขาดอนเมือง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         3,531.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
         3,531.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

46
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,806.60 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       21,806.60 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

47

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาไมตรีจิต 2.สาขาตรัง 

3.สาขาเพชรบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       16,499.40 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       16,499.40 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

48 จางทําบัตรพลาสติก PVC และบัตร RFID  - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด
     139,100.00 

บ.เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น

 จํากัด
     139,100.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธีปฏิบัติ

ในการทํานิติกรรม
 - ตกลงราคา

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด
       74,365.00 

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้น

ติ้ง จํากัด
       74,365.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

50
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู(ตัดแผน)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00 

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

51 จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากูเงิน  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        85,600.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        85,600.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

52
จางปรับปรุงแผงหนาชุด GHB X-PRESS

 ของธนาคารฯ สาขาสุขาภิบาล3
 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        22,470.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        22,470.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

53
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ใหกับฝายการบัญชี 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          7,297.40 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด          7,297.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จัดซื้อสายไฟ VCT สําหรับบอบําบัดน้ํา

เสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท 1993        21,121.80 หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท 1993        21,121.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

55
จัดซื้อโซสแตนเลส สําหรับบอบําบัดน้ํา

เสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท 1993        25,080.80 หจก.เค.เค.เอ็ม โปรดักท 1993        25,080.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56
จางซอมบํารุงเครื่องปมน้ํา พรอมติดตั้ง 

ใหกับสาขาสุราษฎรธานี
 - ตกลงราคา รานมานะพานิช      194,000.00 รานมานะพานิช      194,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

57
จัดจางงานปรับปรุงพื้นดานหนา 

ธนาคารฯ สาขารอยเอ็ด
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด        84,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด        84,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

58

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Multi Touch 

Screen ใหกับสวนขอมูลและสถิติ

ทรัพยสิน ฝายบริหาร NPA

 - ตกลงราคา บ.นิมเบิล คอปอเรชั่น จํากัด      135,847.20 บ.นิมเบิล คอปอเรชั่น จํากัด      135,847.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59

จางบริการบํารุงรักษาสวนและทรัพยสิน

สวนกลางของบานพักโครงการกระทิง 

คันทรี รีสอรท จ.จันทบุรี

 - ตกลงราคา บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด        41,736.42 บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท จํากัด        41,736.42 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

60

จางเปลี่ยนทอระบายน้ําฝนบริเวณ

ดานหลังอาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เอชทูโอ สแควร จํากัด      195,172.28 บ.เอชทูโอ สแควร จํากัด      195,172.28 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

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

62
จัดซื้อพัดลมทอพรอมสงลม ใหกับฝาย

ปฎิบัติการสารสนเทศ
 - ตกลงราคา บ.ซี.ดาตา เอนจิเนียริ่ง จํากัด        35,310.00 บ.ซี.ดาตา เอนจิเนียริ่ง จํากัด        35,310.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63

จัดซื้อระบบ Access control พรอม

ติดตั้งใชงานศูนยความมั่นคงปลอดภัย

ทางดานเทคโนโลยี ชั้น 15 อ.2

 - ตกลงราคา บ.ซิมพลิฟายด เทค จํากัด        59,920.00 บ.ซิมพลิฟายด เทค จํากัด        59,920.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

64

จัดซื้อโคมไฟ LED Panel Light 

สําหรับติดตั้งที่สํานักกรรมการผูจัดการ 

ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
       13,910.00 

บ.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
       13,910.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65

จางพิมพแผนพับ และโปสเตอร

ประชาสัมพันธโครงการบาน ธอส.-กบข.

 ครั้งที่ 10

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      189,272.30 บ.ฟูลพอยท จํากัด      189,272.30 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

66

จัดซื้อกลองธนบัตรชนิด 1,000 บาท 

ทดแทนกลองเดิมเนื่องจากไมสามารถ

ซอมแซมได

 - ตกลงราคา
บ.คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด
       53,500.00 

บ.คอนโทรล ดาตา (ประเทศ

ไทย) จํากัด
       53,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

67

จางออกแบบสื่อ,ผลิตสปอตวิทยุ และ

จัดพิมพ X-Stand โครงการบาน ธอส.-

กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ 

ครั้งที่ 10

 - ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด      190,513.50 บ.คอรเอทีฟ จํากัด      190,513.50 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

68 จัดซื้อกลองถายภาพความรอน  - ตกลงราคา บ.เมเชอรโทรนิกซ จํากัด      160,000.00 บ.เมเชอรโทรนิกซ จํากัด      160,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

69
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขากาญจนบุรี
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          5,061.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          5,061.10 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

70

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยแฟชั่นไอสแลนด 

2.สาขาอุบลราชธานี 3.สาขาลพบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       25,915.40 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       25,915.40 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

71
จัดซื้ออุปกรณเพื่อใชในการปฎิบัติงาน 

(อุปกรณคอมพิวเตอร)
 - ตกลงราคา

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
     192,745.00 

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
     192,745.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

72

จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา CD 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝากออม

ทรัพย High Savings

 - ตกลงราคา บ.คอรเอทีฟ จํากัด          8,560.00 บ.คอรเอทีฟ จํากัด          8,560.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

73 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       47,909.25 

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       47,909.25 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,120.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 3,120.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

75
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 

LCS-15110 ใหกับฝายธุรกรรมการเงิน
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด          7,265.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด          7,265.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จัดซื้อกระดาษตอเนื่องขนาด 15x11 

ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
       15,729.00 

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
       15,729.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

77
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนดสเตชั่น

 จํากัด
     177,620.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนดสเตชั่น

 จํากัด
     177,620.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

78
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

79
จางผลิตแบนเนอรประชาสัมพันธงาน

มหกรรมบานธนาคาร 57 จังหวัดระยอง
 - ตกลงราคา

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
         7,918.00 

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
         7,918.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

80

จางติดตั้งเคานเตอรรับลูกคา ชั้น 1 

อาคาร 2 บริเวณฝายสินเชื่อ ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        94,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด        94,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

81
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค(สีเขียวเขม)
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      125,190.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      125,190.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

82
จางพิมพหนังสือรายการทรัพยงาน

มหกรรมบานธนาคาร 57 จังหวัดระยอง
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        60,990.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        60,990.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

83 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,995.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,995.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

84
จางซอมแซมปายโลโก บริเวณชั้นดาดฟา

 ธนาคารฯ สาขาพะเยา
 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      199,500.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      199,500.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

85
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคารฯ

 สาขาชัยนาท
 - ตกลงราคา นายสมชาย พักแพรก        89,650.00 นายสมชาย พักแพรก        89,650.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

86 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาภูเก็ต  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

87
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่หอ Double A (ฝายพิธีการสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนดสเตชั่น

 จํากัด
     133,215.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนดสเตชั่น

 จํากัด
     133,215.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

88 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

89
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย(รหัส11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

90
จางจัดทําถุงยังชีพพลาสติก 

พรอมสกรีนโลโก
 - ตกลงราคา บ.ซันซันโพลีแทค จํากัด        50,290.00 บ.ซันซันโพลีแทค จํากัด        50,290.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานนิตยสาร ดอกเบี้ยรายเดือนและ

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ

รายสัปดาห

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดอกเบี้ย จํากัด      787,520.00 บ.ดอกเบี้ย จํากัด      787,520.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

92 จัดซื้อถานอัลคาไลน ขนาด AA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        27,285.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        27,285.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

93 จัดซื้อปลั๊กไฟ  - ตกลงราคา หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย          8,025.00 หจก.เจมสโอเอ ซัพพลาย          8,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94 จัดซื้อกรวยน้ําดื่ม PANDA มอก.  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        77,575.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        77,575.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95 จัดซื้อกระดาษมวนเล็ก  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        62,060.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        62,060.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

96

จัดซื้อเกาอี้หองประชุม พรอมติดตั้ง

บริเวณหองประชุม สํานักกรรมการ

ผูจัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
     189,871.50 

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด 

(มหาชน)
     189,871.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97

จัดซื้อโตะหองประชุมพรอมติดตั้ง

บริเวณหองประชุม สํานักกรรมการ

ผูจัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      310,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด      310,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร เพื่อใชงานที่

สาขาบางใหญ สาขายอยบิ๊กซี นวนคร 

สาขารังสิต สาขาสี่แยกบานแขก 

สาขาสุขสวัสดิ์

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      348,760.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      348,760.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

99 จัดซื้อแฟมปกแข็งหุม พีวีซี  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        13,161.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        13,161.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

100
จัดซื้อกลองถายรูป Digital เพื่อใชงานที่

สวนประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคกร
 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        28,783.00 บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        28,783.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

101
จางซอมเครื่องปรับอากาศ บริเวณงาน

การเงิน ชั้น 1 ธนาคารฯ สาขาบางใหญ
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 59,000.00      หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 59,000.00      

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

102

จางเดินสายพรอมทอรอยสายสัญญาณ

ระบบรักษาความปลอดภัย ธนาคารฯ 

สาขาพัทลุง

 - ตกลงราคา หจก.เซาทเทอรน ซิสเท็ม 103,293.19    หจก.เซาทเทอรน ซิสเท็ม 103,293.19    
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

103

จัดทําสื่อประชาสัมพันธรูปแบบ Digital

 Media งานประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคาร ครั้งที่2/2557

 - ตกลงราคา บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด 42,800.00      บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด 42,800.00      
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
181,900.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

105 จางพิมพสติ๊กเกอรติดซอมเช็ค (สีสม)  - ตกลงราคา บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง จํากัด 69,550.00      บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง จํากัด 69,550.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

106

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาชุมพร 2.สาขายอยสงขลา 

3.สาขากระบี่

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น 31,244.00      บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้น 31,244.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

107 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 67,410.00      บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 67,410.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
89,880.00      

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
89,880.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

109

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 

2.สาขาสุราษฎรธานี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
26,536.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

110
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

111
จางเดินสายระบบรักษาความปลอดภัย 

ธนาคารฯ สาขานาน
 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 88,355.07      บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 88,355.07      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

112 จัดซื้อกลองกระดาษใสเอกสาร (คุรุสภา)  - ตกลงราคา บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น จํากัด 75,568.75      บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น จํากัด 75,568.75      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113

จางซอมแซมปาย Banner หนาธนาคาร

ฯ 

สาขายอยอุตรดิตถ

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 56,282.00      บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 56,282.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

114

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบ

ปองกันโจรกรรมและแจงเหตุฉุกเฉิน 

พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ เคานเตอรการเงิน

 เดอะมอลลงามวงศวาน

 - ตกลงราคา บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น จํากัด 102,934.00    บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชั่น จํากัด 102,934.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115
 จางพิมพคูมือการประมูลขายบานมือ

สองของธนาคาร ครั้งที่2/2557
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 282,480.00    บ.บพิธการพิมพ จํากัด 282,480.00    

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

116

เชากลองโทรทัศนวงจรปดเพื่อติดตั้งใช

งานประจําธนาคารฯ สาขาบอวิน 

(เพิ่มเติม)

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากัด 11,021.00      บ.เปโตร ไอที จํากัด 11,021.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117

จางเหมาขนยายพัสดุ ของฝายบังคับคดี

และหนี้สวนขาด ชั้น 3 อาคาร 1 และ

ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 15 อาคาร 2 

ไปเก็บรักษาไวที่ธนาคารฯ สาขาแจง

วัฒนะ

 - ตกลงราคา บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 49,434.00      บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 49,434.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

118
จางบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรม

บานธนาคาร 57 จังหวัดระยอง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 245,902.05    บ.พอทูลากา อะเลิท จํากัด 245,902.05    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

119

จางปรับปรุงหองทํางานผูบริหารระดับสูง

 (หอง617และ618) ชั้น 6 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 610,000.00    บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 610,000.00    
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

120
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

ดอกเบี้ยเงินฝากรวม
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,313.90        บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,313.90        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

121

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบ

แจงเหตุฉุกเฉิน พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ 

สาขายอยเดอะมอลลบางแค

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 132,000.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 132,000.00    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

122

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบ

แจงเหตุฉุกเฉิน พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ 

เคานเตอรการเงิน บิ๊กซีบางปะกอก

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 106,946.50    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 106,946.50    คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

123
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

124
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาอุดรธานี 2.สาขายอยหนองคาย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
47,764.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
47,764.80      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

125
จางพิมพกระดาษบันทึกขอความ 

ขนาด A4
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 70,620.00      บ.เบสตบุกเคส จํากัด 70,620.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

126

จัดซื้อเฟอรนิเจอรพรอมติดตั้ง ของพื้นที่

ทํางานที่ปรึกษาดานกิจการพิเศษ 

บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 21,924.30      บ.รอกเวิธ จํากัด (มหาชน) 21,924.30      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการสารคดีสั้นชุด รักนี้..ที่บาน

ของเรา

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.รามายนะ จํากัด 2,300,000.00 บ.รามายนะ จํากัด 2,300,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห

128
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน

รายการ คุยขาว สิบโมง
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ญดาโชติ จํากัด 4,290,000.00 บ.ญดาโชติ จํากัด 4,290,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

129

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 

ประชาสัมพันธการประมูลขายทรัพยสิน

ธนาคารฯ ครั้งที่2/2557

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 29,960.00      บ.ฟูลพอยท จํากัด 29,960.00      
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

130 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 13,140.00      องคการคาของสกสค. 13,140.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

131 จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต  - กรณีพิเศษ บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 4,654.50        บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด 4,654.50        คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132

จางงานติดตั้งกันสาด หองชุด 36/3 

คอนโดออนนุช 30 (ทรัพย

บุคคลภายนอก)

 - ตกลงราคา
บ.เดอะ แวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
15,000.00      

บ.เดอะ แวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
15,000.00      

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

133 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 41,760.00      องคการคาของสกสค. 41,760.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

134 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 55,413.00      องคการคาของสกสค. 55,413.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

135
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาหัวหิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
12,968.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
12,968.40      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

136
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10" x 15" 

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

137 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD  -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 652,914.00    บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด 652,914.00    เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง


