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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาลาํพนู
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
70,000.00      

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
70,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2
จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 ให้กบัสาขากาฬสนิธุ์
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 127,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 127,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3
จ้างพิมพ์บตัรเงินกู้ติดบาร์โค้ด 

(GHB Pay Card)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
92,000.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
92,000.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

4 จ้างทํากลอ่งใสใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง  - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 104,325.00    บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 104,325.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5 จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A3/80 แกรม  - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
17,655.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
17,655.00      เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

6 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,975.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,975.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

7
จ้างผลติเสือ้โปโลสาํหรับกิจกรรม CSR 

ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จํากดั 56,175.00      บ.โนวาอินเตอร์ แอ็ด จํากดั 56,175.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

8
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ให้กบั

ฝ่ายพฒันาธุรกิจเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,864.00        บ.นามทอง จํากดั 1,864.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

9 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาแพร่  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
23,540.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
23,540.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา่ สรุาษฎร์ธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

11
จดัซือ้โทรทศัน์ส ีพร้อมติดตัง้  

ให้กบัฝ่ายสือ่สารองค์กร
 - ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 73,797.90      บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 73,797.90      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

12 จดัซือ้ตู้รางเลือ่น ให้กบัสาขายอ่ยปัตตานี  - ตกลงราคา
บ.จ.พานิช ปัตตานี 1993 

จํากดั
164,000.00    

บ.จ.พานิช ปัตตานี 1993 

จํากดั
164,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

13

จ้างติดตัง้กนัสาดโพลคีาร์บอเนต 

ด้านหลงัธนาคาร (ภายนอกอาคาร) 

ธนาคารฯ สาขาสขุาภิบาล 1

 - ตกลงราคา บ.ภคนิน จํากดั 125,000.00    บ.ภคนิน จํากดั 125,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

14
จ้างซอ่มแซมกลอ่งไฟป้ายชื่อธนาคาร 

(FASCIA SIGN) ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.พาวเวอร์โซลา่ดีช จํากดั 89,000.00      บ.พาวเวอร์โซลา่ดีช จํากดั 89,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

15
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาล ขนาด 9" x 12 3/4"

 สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 92,020.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 92,020.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

16
จ้างบริการกําจดัปลวก มด แมลงสาบ 

และหน ูของสาขาสขุาภิบาล 1
 - ตกลงราคา บ.ท๊อป เพสท์ คอนโทรล จํากดั 20,330.00      บ.ท๊อป เพสท์ คอนโทรล จํากดั 20,330.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

17
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาลขยายข้าง 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 81,320.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 81,320.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง 

สาขาปราจีนบรุี
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 9,095.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 9,095.00        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

19

จ้างผลติเสือ้โปโลสาํหรับโครงการเสริม

ความรู้บตุรพนกังาน ภาคฤดรู้อน 

ประจําปี 2557 (เพิ่มเติม)

 - ตกลงราคา หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 1,926.00        หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 1,926.00        
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

20
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ ริงไซค์ สงัเวียนหุ้น
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ศภุชวิศพงศ์ จํากดั 642,000.00    บ.ศภุชวิศพงศ์ จํากดั 642,000.00    
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

21
จดัซือ้ตู้รางเลือ่นพร้อมติดตัง้ที่สาขา

นครปฐมและสาขายอ่ยศาลายา
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 376,905.30    หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 376,905.30    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

22
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นหนงัสอืในเครือของมติชน
 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 1,000,000.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 1,000,000.00 

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

23

จ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบ

ควบคมุการเข้า-ออกประตอูตัโนมตัิ 

(Access Contro System) ชัน้ 10 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จํากดั
24,075.00      

บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จํากดั
24,075.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

24 จดัซือ้วสัดสุิน้เปลอืง  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 13,302.00      องค์การค้าของสกสค. 13,302.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

25 จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 61,020.00      องค์การค้าของสกสค. 61,020.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

26 จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ  - ตกลงราคา บ.มาสเตอร์ฮบั จํากดั 10,165.00      บ.มาสเตอร์ฮบั จํากดั 10,165.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

27 จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ  - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 20,511.90      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 20,511.90      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

28
จดัซือ้กระดาษ A4/80 แกรม ยี่ห้อ 

Double A (ฝ่ายปฎิบตัิการสารสนเทศ)
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
44,405.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

29 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่นส สสี้ม  - ตกลงราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 158,360.00    บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 158,360.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

30 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 5,070.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 5,070.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

31 จดัซือ้แฟ้มตราช้าง #221 A4 สฟี้า  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 756.00           องค์การค้าของสกสค. 756.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

32
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร ผา่น

รายการวิทย ุเก็บขา่วมาเลา่
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เบรนทรี จํากดั 600,000.00    บ.เบรนทรี จํากดั 600,000.00    
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

33 จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 51,012.00      องค์การค้าของสกสค. 51,012.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

34 จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 84,060.00      องค์การค้าของสกสค. 84,060.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

35 จ้างจดัทําธงญี่ปุ่ น  - ตกลงราคา บ.มาสเตอร์ ฮบั จํากดั 1,070.00        บ.มาสเตอร์ ฮบั จํากดั 1,070.00        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

36 จดัซือ้แทน่ตดัเทป ORCA  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 3,888.00        องค์การค้าของสกสค. 3,888.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

37
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข แบบมีกระดาษ 

ให้กบัฝ่ายพฒันาธุรกิจเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,514.00        บ.นามทอง จํากดั 2,514.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



5

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

38
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข แบบมีกระดาษ 

ให้กบัฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,160.00        บ.นามทอง จํากดั 1,160.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

39

จ้างพิมพ์1.ใบบนัทกึรายการเครื่อง ATM

 ยี่ห้อ Wincor 1500 2.ใบบนัทกึรายการ

เครื่อง ATM ยีห้อ Diebold

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
166,920.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
166,920.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

40
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ(รหสั11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

41 จดัซือ้ถงุขยะสดีํา ขนาด 18x20 นิว้  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 10,432.50      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 10,432.50      เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

42 จดัซือ้นํา้สบู ่รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
42,800.00      

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
42,800.00      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

43
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี ้

เงินกู้
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 181,900.00    บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

44
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสยามสแควร์ 2.สาขายโสธร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
6,484.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
6,484.20        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

45
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบสาํคญัการบนัทกึ

บญัชี GL
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 70,620.00      บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 70,620.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

46

จ้างเหมาบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบเสยีง แสง ภาพ และระบบแสง

สวา่ง รวมถึงระบบประชมุไร้สายใน

ห้องประชมุชัน้ 10 อาคาร 1 (ไมร่วมคา่

อะไหล)่

 - ตกลงราคา
บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

 จํากดั
171,200.00    

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส

 จํากดั
171,200.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

47
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 98,440.00      บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 98,440.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

48 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทัว่ไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 97,370.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 97,370.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

49
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาพทุธมณฑล 2.สาขาบางใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
12,947.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
12,947.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

50
จดัซือ้ตู้รางเลือ่น ให้กบัสาขายอ่ยถนน

ราษฎร์อทุิศ (หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

หจก.สรวีย์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
148,000.00    

หจก.สรวีย์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์
148,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

51

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นวารสารเอือ้อาทร ของการเคหะ

แหง่ชาติ

 - ตกลงราคา การเคหะแหง่ชาติ 192,500.00    การเคหะแหง่ชาติ 192,500.00    
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

52

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาพระนครศรีอยธุยา 

2.สาขาปราจีนบรุี 3.สาขาประจวบคีรีขนัธ์

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
42,457.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
42,457.60      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

53

จ้างเปลีย่นอปุกรณ์ระบบลฟิต์ ตวัที่ 1-9 

อาคาร 2 และอาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
1,701,300.00 

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
1,701,300.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

54 จดัซือ้นํา้ยาล้างจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 1,800.00        องค์การค้าของสกสค. 1,800.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

55
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

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

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

56

จ้างปรับปรุงซอ่มแซม Booth ATM 

พร้อมติดตัง้ ATM 

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 - ตกลงราคา
บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จํากดั
124,976.00    

บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จํากดั
124,976.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

57

จ้างบริษัทผู้ให้บริการรับ-สง่ข้อมลูทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ระหวา่งธนาคารกบั

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน(CDD Geteway)

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เคลาด์ ครีเอชัน่ จํากดั 334,910.00    บ.เคลาด์ ครีเอชัน่ จํากดั 334,910.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

58
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 96,300.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 96,300.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกพสัดุ  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 14,980.00      บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 14,980.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

60
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาศรีนครินทร์ 2.สาขาลาํปาง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
28,890.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
28,890.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

61
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

สือ่ท้องถิ่นของสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา

บ.อสมท จํากดั (มหาชน) 

สาขาพะเยา1
40,677.12      

บ.อสมท จํากดั (มหาชน) 

สาขาพะเยา1
40,677.12      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

62
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

สือ่ท้องถิ่นของสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา หจก.เชียงคําเรดิโอ 24,000.00      หจก.เชียงคําเรดิโอ 24,000.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

63
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารผา่น

สือ่ท้องถิ่นของสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา หจก.เอฟเอ็มวาไรตี ้ 18,000.00      หจก.เอฟเอ็มวาไรตี ้ 18,000.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

64
จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใสบ่ตัรบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ (ATM)
 - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชัน่ พลสั จํากดั 39,483.00      บ.ไอเดียเอชัน่ พลสั จํากดั 39,483.00      

เป็นบริษัทที่มปีระสบการณ์และ

ความชํานาญ

65

จดัซือ้โทรทศัน์ส ีพร้อมขาแขวนติดตัง้ 

ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายสาขาภาคเหนือ

 - ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 29,960.00      บ.อินโนจิเนียริ่ง จํากดั 29,960.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

66 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 10,530.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 10,530.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

67 เช่ารถยนต์ประจําตําแหนง่ผู้บริหาร  - ประกวดราคา
บ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ 

เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากดั
15,324,000.00    

บ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ 

เพอร์ฟอร์มานซ์ จํากดั
15,324,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

68

จ้างซอ่มแซมเครื่องปรับสมดุคูฝ่าก

อตัโนมตัิ (Passbook Update) 

ที่ติด ณ ที่ทําการสาขาอดุรธานี

 - ตกลงราคา
บ.พอยท์ ไอที คอนซลัทิ่ง 

จํากดั
26,750.00      

บ.พอยท์ ไอที คอนซลัทิ่ง 

จํากดั
26,750.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

69
จ้างบริษัทประเมินราคาหลกัประกนัของ

ลกูหนี ้เพื่อจดัตัง้สาํรองหนี ้
 - ตกลงราคา

บ.กรุงสยามประเมินคา่

ทรัพย์สิน จํากดั
7,500.00        

บ.กรุงสยามประเมินคา่

ทรัพย์สิน จํากดั
7,500.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

70 จดัซือ้กระดาษเช็ดมือ รุ่น L-FOLD  - ตกลงราคา บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จํากดั 36,273.00      บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จํากดั 36,273.00      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

71
จดัซือ้ DRUM เครื่องโทรสาร ให้กบั

ฝ่ายธุรกรรมการเงิน
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72
จดัซือ้ตู้รางเลือ่น  ให้กบัสาขายอ่ย

เซ็นทรัลเฟสติวลัหาดใหญ่
 - ตกลงราคา หจก.สรวีย์ ออฟฟิศ ฟอร์นิเจอร์ 59,800.00      หจก.สรวีย์ ออฟฟิศ ฟอร์นิเจอร์ 59,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

73 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มซองรหสับตัร ATM  - ตกลงราคา
บ.จณัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั
65,805.00      

บ.จณัวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั
65,805.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

74

จ้างรือ้ถอนขนย้ายพร้อมติดตัง้เครื่อง 

ATM ณ พืน้ที่ห้างเทสโก้ โลตสั พลสั 

สาขาศรีนครินทร์

 - ตกลงราคา หจก.มณีวฒันา ลอจิสติกส์ 4,100.00        หจก.มณีวฒันา ลอจิสติกส์ 4,100.00        
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

75 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,690.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,690.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

76
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสขุมุวิท 2.สาขาพระราม6
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
9,416.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
9,416.00        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

77
จดัซือ้รถเข็น  ให้กบัฝ่ายการตลาดและ

พนัธมิตร
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 3,022.75        บ.เจนบรรเจิด จํากดั 3,022.75        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

78
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลขไฟฟ้า  

ให้กบัฝ่ายการตลาดและพนัธมิตร
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,514.00        บ.นามทอง จํากดั 2,514.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79

จ้างติดตัง้และรือ้ถอนป้ายแบนเนอร์

ประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน

กรุงเทพฯ ครัง้ที่ 14 Money Expo 2014

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 26,750.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 26,750.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

80
จ้างพิมพ์นามบตัร ประธานกรรมการ

ธนาคารฯ 
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,000.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,000.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

81
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารและตู้ เซฟ ให้กบัฝ่าย

สาขากทม.และปริมณฑล 2
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 63,449.50      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 63,449.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82

จ้างบริการพืน้ที่ห้องเก็บของเพื่อจดัเก็บ

อปุกรณ์ สาํหรับงานมหกรรมการเงิน

กรุงเทพฯ ครัง้ที่ 14 Money Expo 2014

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 21,400.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 21,400.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

83

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 14 หลกั ให้กบั

งานบริหารทัว่ไป ฝ่ายสาขากทม.และ

ปริมณฑล

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 17,598.00      บ.นามทอง จํากดั 17,598.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

84

จดัซือ้เครื่องตอกบตัร ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล

 - ตกลงราคา I-Time Suppy & service 16,692.00      I-Time Suppy & service 16,692.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

85

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อน-นํา้เย็น 

ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายกิจสาขากทม.และปริมณฑล 2

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 14,099.99      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 14,099.99      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ MFC-7470D 

ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 34,775.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 34,775.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

87

จ้างดําเนินการทําลานจอดรถและประตู

หลงัอาคารสาํนกังาน ธนาคารฯ 

สาขาหวัหิน

 - ตกลงราคา นายผิว สวยสะอาด 83,000.00      นายผิว สวยสะอาด 83,000.00      
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

88
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขาชลบรุี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
15,921.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
15,921.60      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

89

จดัซือ้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ 

โอลมิเปีย รุ่น COMPACT 5 ให้กบังาน

บริหารทัว่ไป ฝ่ายสาขากทม.และ

ปริมณฑล 2

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 19,500.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 19,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90
จ้างเพื่อแปลรายงานของผู้สอบบญัชี

และงบการเงินประจําปีฯ
 - ตกลงราคา

บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

เอบีเอส จํากดั
83,000.00      

บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

เอบีเอส จํากดั
83,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

91

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ พร้อม

เครื่อง สาํหรับฝ่ายสอบทานสนิเชื่อ และ

ฝ่ายพฒันากระบวนงาน

 - พิเศษ
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จํากดั
144,000.00    

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท

เวอร์ค จํากดั
144,000.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

92

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข  ให้กบั

งานบริหารทัว่ไป ฝ่ายสาขากทม.และ

ปริมณฑล 1

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 39,600.00      บ.นามทอง จํากดั 39,600.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

93

จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร  และ

เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

MFC-7470D ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล1

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 85,065.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 85,065.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94

จดัซือ้เครื่องตอกบตัร ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T  ให้กบังานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1

 - ตกลงราคา I-Time Supply&Service 8,346.00        I-Time Supply&Service 8,346.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95

จดัซือ้ระบบ Access Control พร้อม

ติดตัง้ใช้งาน ธนาคารฯ สาขาหนองคาย,

สาขาศรีสะเกษ,สาขายโสธร,สาขานา่น

 - ตกลงราคา บ.บี-เทค อินเทนชัน่ จํากดั 109,782.00    บ.บี-เทค อินเทนชัน่ จํากดั 109,782.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

96
จ้างเปลีย่นพืน้พรมเป็นกระเบือ้ง PVC 

ชัน้ 2-3 ธนาคารฯ สาขานครสวรรค์
 - ตกลงราคา บ.ลลัน์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 198,000.00    บ.ลลัน์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 198,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

97 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 8,970.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 8,970.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

98 จดัซือ้วสัด/ุอปุกรณ์(หลอดไฟ)  - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปดเทรดดิง้ จํากดั 9,416.00        บ.ไนน์กรุ๊ปดเทรดดิง้ จํากดั 9,416.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99 จดัซือ้วสัด/ุอปุกรณ์  - ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 19,099.50      บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 19,099.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขายอ่ยอมตะ

นคร
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,795.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,795.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

101
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขายอ่ยอมตะนคร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
10,614.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

102
จดัซือ้ผงหมกึ Brother Toner 

รุ่น TN-2150
 - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 93,090.00      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 93,090.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

103
จดัซือ้ผงหมกึ Brother Toner 

รุ่น TN-2280
 - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 85,600.00      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 85,600.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

104 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 960.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 960.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

105 จดัซือ้ไม้บรรทดั 12 นิว้  - ตกลงราคา หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 1,444.50        หจก.เจมส์ โอเอ ซพัพลาย 1,444.50        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

106
จดัซือ้ผ้าหมกึเครื่องพิมพ์บตัร GHB Pay

 Card
 - ตกลงราคา

บ.แอนวานซ์ บิสซิเนส โซลชูัน่

 แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั
10,800.00      

บ.แอนวานซ์ บิสซิเนส โซลชูัน่

 แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากดั
10,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

107 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาตรัง  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

108
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร F14/80 

แกรม ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
12,626.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
12,626.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

109

จ้างตดัชดุเครื่องแบบปกติขาวสาํหรับ

พนกังานที่มีอายกุารใช้งานของชดุเกิน

 5 ปี และพนกังานที่ได้รับตําแหนง่

ผู้บริหาร,ผจก.สาขาและผู้จดัการ

สาขายอ่ย

 - ตกลงราคา บ.ทรงสมยั โชคชยั 4 จํากดั 73,371.50 บ.ทรงสมยั โชคชยั 4 จํากดั 73,371.50
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

110
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ รู้ออม รู้ลงทนุ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั 239,252.00 บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั 239,252.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

111
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ เปิดสนามขา่วเศรษฐกิจ
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั 497,550.00 บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั 497,550.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

112
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

ฝ่ายพิธีการสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
176,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้

 จํากดั (มหาชน)
176,550.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

113

จดัซือ้พรมปพูืน้ พร้อมติดตัง้บริเวณ

พืน้ที่ทํางานที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ 

ชัน้ 2 อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.คาร์เปท อินเตอร์แนชัน่แนล

 ไทยแลนด์ จํากดั (มหาชน)
199,745.46

บ.คาร์เปท อินเตอร์แนชัน่แนล

 ไทยแลนด์ จํากดั (มหาชน)
199,745.46

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

114
จดัซือ้ผ้าหมกึเครื่องคํานวณเลข 

มอนโรม้วน แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 70,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 70,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

115

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซีแจ้งวฒันะ

 - ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

116

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซีออ่นนชุ

 - ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

117

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

เคาน์เตอร์การเงิน ไอทีสแควร์

 - ตกลงราคา
บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50

บ.เอเชีย กรีน อินโนเวชัน่ 

จํากดั
106,946.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ


