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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จดัซือ้มา่นปรับแสง พร้อมติดตัง้ 

ให้กบัฝ่ายการบญัชี
 - ตกลงราคา หจก.รุ่งสวสัดิ์ การช่าง 54 198,000.00    หจก.รุ่งสวสัดิ์ การช่าง 54 198,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2

จ้างปรับปรุงห้องลลีาศ(เดิม) บริเวณชัน้ 

1 อาคาร 1 เพื่อใช้เป็นห้องออกกําลงักาย

 สาํหรับพนกังาน ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 49,000.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 49,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

3
จ้างซอ่มโรงเก็บพสัดธุนาคารฯ 

สาขาห้าแยกปากเกร็ด
 - สอบราคา

บ.เอ แอนด์ โฟร์ วินเนอร์ 

เฟอร์ไลน์ จํากดั
945,000.00    

บ.เอ แอนด์ โฟร์ วินเนอร์ 

เฟอร์ไลน์ จํากดั
945,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

4 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 14,820.00      ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 14,820.00      
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

5

จ้างให้บริการรักษาความสะอาด ประจํา

สาขาในสงักดัเขต 3 

สาํนกังานเขตพิษณโุลก

 - พิเศษ หจก.ว.วฒันาเคมีคอล 3,600,000.00 หจก.ว.วฒันาเคมีคอล 3,600,000.00 
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

6

จดัซือ้ระบบไมโครโฟนชดุประชมุ 

Conference สาํหรับห้องประชมุ

วิมานเมฆ ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - สอบราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 570,000.00    บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 570,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

7
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สว่นจดัการทรัพย์สนิ ฝ่ายบริหาร NPA
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
126,795.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
126,795.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 7,410.00        ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 7,410.00        
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

9
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูและยงุ ของสาขารังสติ
 - ตกลงราคา บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 11,000.00      บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 11,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

10
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูของสาขาหนองแขม
 - ตกลงราคา บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 9,000.00        บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 9,000.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11 จ้างผู้ เชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย  - พิเศษ นายชยันาท พนัตาวงศ์ 960,000.00    นายชยันาท พนัตาวงศ์ 960,000.00    
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

12 จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม  - พิเศษ
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
444,050.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
444,050.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

13
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสารบ้านพร้อมอยู่
 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จํากดั 10,700.00      บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จํากดั 10,700.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

14
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาระยอง 2.สาขาร้อยเอ็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
20,629.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
20,629.60      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

15
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Marketeer
 - ตกลงราคา บ.มาร์เก็ตเธียร์ จํากดั 134,400.00    บ.มาร์เก็ตเธียร์ จํากดั 134,400.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

16
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาศรีสะเกษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
62,584.30      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
62,584.30      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น 2 ก๊อก 

แบบถงัควํ่า เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขา

อดุรธานี

 - ตกลงราคา หจก.เสริมศกัดิ์เครื่องเย็น 4,900.00        หจก.เสริมศกัดิ์เครื่องเย็น 4,900.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

18 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาอดุรธานี  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,795.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,795.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

19
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั 

ประจําสาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา

บ.จี.เอ็ม.เซฟการ์ด แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
114,000.00    

บ.จี.เอ็ม.เซฟการ์ด แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
114,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

20 จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม  - พิเศษ
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
888,100.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
888,100.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

21
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ในนิตยสาร Life and Home
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 165,000.00    บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 165,000.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

22
จ้างจดัทําของที่ระลกึ/ของขวญัในนาม

ธนาคาร
 - พิเศษ บ.ไอเด็นดีไซน์ จํากดั 667,680.00    บ.ไอเด็นดีไซน์ จํากดั 667,680.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

23
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสือ่ออนไลน์บนเว็บไซต์
 - พิเศษ บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั 256,800.00    บ.วรุณนนัท์ มีเดีย จํากดั 256,800.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

24
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการวิทยเุก็บเลก็ผสมน้อย
 - ตกลงราคา หสม.นํา้ชา 180,000.00    หสม.นํา้ชา 180,000.00    

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

25

จ้างพิมพ์หนงัสอืรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 57 

จงัหวดัปทมุธานี

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 67,410.00      บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 67,410.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

26
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการวิทยมุมุเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา หสม.ต้นกล้า 120,000.00    หสม.ต้นกล้า 120,000.00    

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

27 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่ง สาขาบรุีรัมย์  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 38,520.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 38,520.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

28
จดัซือ้เครื่องเลเซอร์พริน้เตอร์ ยี่ห้อ ริโก้ 

ให้กบัฝ่ายธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 8,025.00        บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 8,025.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

29
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร ผา่น

รายการวิทย ุบ้านดีมีสขุ
 - ตกลงราคา บ.ฐานดี พริน้ติง้ จํากดั 120,000.00    บ.ฐานดี พริน้ติง้ จํากดั 120,000.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

30
เช่าเครื่องถา่ยเอกสาร ให้แก่ฝ่ายสอบ

ทานสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

 5,671 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายสอบ

ทานสนิเชื่อ

31 จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ  - ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั 195,810.00    บ.ซาด้า-วี จํากดั 195,810.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขายอ่ยถนน

โรจนะ
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 18,190.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

33

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาบางเขน 2.สาขาพทัยา 

3.สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
40,660.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
40,660.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน



5

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

34 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาราชดําเนิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

35
จ้างบริการพืน้ที่ในงาน Home Builder 

Expo 2014
 - พิเศษ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 214,000.00    สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 214,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

36
จ้างบริการพืน้ที่ในงานมหกรรมบ้านและ

คอนโด ครัง้ที่ 31
 - พิเศษ สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 273,920.00    สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 273,920.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

37
จ้างบริการพืน้ที่ในงานมหกรรมบ้านและ

คอนโด ครัง้ที่ 31
 - พิเศษ สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 90,950.00      สมาคมอสงัหาริมทรัพย์ไทย 90,950.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

38

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      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

39
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

ฝ่ายพิธีการสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
176,550.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
176,550.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

40
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูของสาขาลาํลกูกา
 - ตกลงราคา บ.แคร์ พลสั จํากดั 11,000.00      บ.แคร์ พลสั จํากดั 11,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

41
จดัซือ้ทีวีส ีขนาด 40 นิว้ ยี่ห้อ Samsung

 เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาเพชรบรูณ์
 - ตกลงราคา หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง 31,000.00      หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง 31,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

42

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาอยธุยา

 - ตกลงราคา

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน) อยธุยา

32,155.00      

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน) อยธุยา

32,155.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

43

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาชลบรุี

 - ตกลงราคา บ.สหพฒัน์ทีวีเซลส์ จํากดั 30,780.00      บ.สหพฒัน์ทีวีเซลส์ จํากดั 30,780.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

44
จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 42 นิว้ ยี่ห้อ LG 

เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาระยอง
 - ตกลงราคา

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
31,500.00      

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
31,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

45

จ้างจดัหาพืน้ที่งานมหกรรมการเงิน

โคราช ครัง้ที่ 8 MONEY EXPO KORAT

 2014

 - พิเศษ บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 654,840.00    บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 654,840.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

46
จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
6,805.20        

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
6,805.20        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

47
จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 12,198.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 12,198.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

48

จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาสมทุรสาคร

 - ตกลงราคา บ.นิว แอนด์ เนม จํากดั 25,000.00      บ.นิว แอนด์ เนม จํากดั 25,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

49

จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขากาญจนบรุี

 - ตกลงราคา
บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขากาญจนบรุี)
17,490.00      

บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขากาญจนบรุี)
17,490.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

50

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาตรัง

 - ตกลงราคา หสม.นิติบคุคล คลงัวิทยตุรัง 16,590.00      หสม.นิติบคุคล คลงัวิทยตุรัง 16,590.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

51

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 39 นิว้ 

ยี่ห้อ Panasonic  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขากระบี่

 - ตกลงราคา บ.กระบี่ประดิษฐ์เทรดดิง้ จํากดั 19,770.00      บ.กระบี่ประดิษฐ์เทรดดิง้ จํากดั 19,770.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาสรุาษฎร์ธานี

 - ตกลงราคา บ.สริิสนิกรุ๊ป จํากดั 22,380.00      บ.สริิสนิกรุ๊ป จํากดั 22,380.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาหวัหิน

 - ตกลงราคา บ.เพียวพลาซา่ จํากดั 14,500.00      บ.เพียวพลาซา่ จํากดั 14,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

54

จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาเพชรบรุี

 - ตกลงราคา บ.เจริญวิชชภุณัฑ์ จํากดั 16,900.00      บ.เจริญวิชชภุณัฑ์ จํากดั 16,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

55

จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้

 ยี่ห้อ TOSHIBA เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขานครปฐม

 - ตกลงราคา
บ.ศรีสวสัดิ์อิเล็คทริค เซ็นเตอร์ 

จํากดั
16,500.00      

บ.ศรีสวสัดิ์อิเล็คทริค เซ็นเตอร์ 

จํากดั
16,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

56

จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้ ยี่ห้อ 

Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขา

บรุีรัมย์

 - ตกลงราคา
หจก.บรุีรัมย์ซพัพลาย

 อีเล็คโทรนิค
18,700.00      

หจก.บรุีรัมย์ซพัพลาย

 อีเล็คโทรนิค
18,700.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

57
จดัซือ้ทีวีส ีLCD ขนาด 40 นิว้ ยี่ห้อ 

SONY เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาจนัทบรุี
 - ตกลงราคา

บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขายพูีซีจนัทบรุี)
16,521.00      

บ.เพาเวอร์บาย จํากดั 

(สาขายพูีซีจนัทบรุี)
16,521.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

58

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ TOSHIBA เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาฉะเชิงเทรา

 - ตกลงราคา บ.เบสท์มอล จํากดั 15,000.00      บ.เบสท์มอล จํากดั 15,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

59
จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 42 นิว้ ยี่ห้อ LG 

เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาบ้านฉาง
 - ตกลงราคา

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
29,500.00      

บ.ธนไพบลูย์ซาวด์ จํากดั 

ดิจิตอล
29,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

60

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาบอ่วิน

 - ตกลงราคา หจก.เคเอ็น อีเลค็ทริค 17,980.00      หจก.เคเอ็น อีเลค็ทริค 17,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

61

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาพทัยา

 - ตกลงราคา หจก.เคเอ็น อีเลค็ทริค 17,980.00      หจก.เคเอ็น อีเลค็ทริค 17,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

62

ซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาปราจีนบรุี

 - ตกลงราคา

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)

23,500.00      

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)

23,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

63

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาชยัภมูิ

 - ตกลงราคา บ.นินทร์ อีเล็คทริค เวิล์ด จํากดั 12,990.00      บ.นินทร์ อีเล็คทริค เวิล์ด จํากดั 12,990.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

64

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาถนนจอมพล

 - ตกลงราคา หจก.ใต้ฟ้าซิตี ้ 23,080.00      หจก.ใต้ฟ้าซิตี ้ 23,080.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

65

จดัซือ้เกลอืเพื่อใช้ในการล้างถงักรอง

นํา้ออ่น อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา

บ.เกลือเจริญ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

จํากดั

10,593.00      

บ.เกลือเจริญ อินเตอร์เนชัน่

แนล 

จํากดั

10,593.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

66

จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด หน ู

แมลงสาบ 

ของสาขายอ่ยทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,000.00      บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

67

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung  เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาหาดใหญ่

 - ตกลงราคา บ.วิชชสุิน มาร์เก็ตติง้ จํากดั 31,280.00      บ.วิชชสุิน มาร์เก็ตติง้ จํากดั 31,280.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

68
จ้างบริการพืน้ที่งาน Thailand Smart 

Money สรุาษฎร์ธานี ครัง้ที่ 2 ปี 2557
 - พิเศษ บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 299,600.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 299,600.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

69
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด หน ู

แมลงสาบ ของสาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,000.00      บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,000.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

70
จดัซือ้กระดาษบนัทกึรายการสาํหรับ

เครื่องรับฝากเงินสดอตัโนมตัิ (CDM)
 - ตกลงราคา บ.สขุสวสัดิ์ คอนเวิร์ทติง้ จํากดั 21,400.00      บ.สขุสวสัดิ์ คอนเวิร์ทติง้ จํากดั 21,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยตราด
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
131,075.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
131,075.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72
จดัจ้างติดตัง้ระบบปั๊มนํา้สาขา

นครศรีธรรมราช
 - ตกลงราคา ร้านมีชยัเครื่องเย็น 100,500.00    ร้านมีชยัเครื่องเย็น 100,500.00    

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

73
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสระบรุี 2.สาขายอ่ยสตัหีบ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
31,843.20      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
31,843.20      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

74 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเเจ้งเงินเดือน  - ตกลงราคา
บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตีพ้ริน้ท์ติง้ 

จํากดั
55,640.00      

บ.จนัวาณิชย์ ซีเคียวริตีพ้ริน้ท์ติง้ 

จํากดั
55,640.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

75
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการเดินหน้าประเทศไทย
 - ตกลงราคา บ.ซิติเซน มีเดีย จํากดั 200,000.00    บ.ซิติเซน มีเดีย จํากดั 200,000.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

76
จ้างผลติเสือ้โปโลสาํหรับใช้ในกิจกรรม 

CSR ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.ธารากร เทรด จํากดั 11,984.00      บ.ธารากร เทรด จํากดั 11,984.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

77 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 18,720.00      ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 18,720.00      
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

78

จดัซือ้ทีวีส ีLED ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung เพื่อใช้งานบริหารหนี ้

สาขาปราจีนบรุี

 - ตกลงราคา

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)

34,775.00      

บ.โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จํากดั 

(มหาชน)

34,775.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

เพลนินารี่ มอลล์

80

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สพุรีม คอมเพลก็ซ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

81

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสพุรีม คอมเพลก็ซ์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

สพุรีม คอมเพลก็ซ์

82

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยสพุรีม คอมเพลก็ซ์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

มกุดาหาร

83

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

84

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

85

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง6)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ยบิ๊

กซีรังสติ คลอง6

86

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง6)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ยบิ๊

กซีรังสติ คลอง6
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

87

จดัซือ้เครื่องรัดธนบตัร ยี่ห้อ YULIM 

ให้กบัสาขายอ่ยสพุรีม คอมเพลก็ซ์,

สาขายอ่ยบิ๊กซี รังสติ คลอง 6 ,

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์ และสาขา

ยอ่ยเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 152,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 152,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 134,820.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 134,820.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

89
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยถนนราษฎร์อทุิศ (หาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
12,968.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
12,968.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

90
จดัซือ้กญุแจบานผลกัประตหูนีไฟพร้อม

ติดตัง้ ชัน้ 9 อาคาร 1
 - ตกลงราคา บ.สกลุไทย จํากดั 22,363.00      บ.สกลุไทย จํากดั 22,363.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

91
จ้างจดัทํากระเป๋าที่ระลกึครบรอบ 61 ปี 

ธอส.
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 200,000.00    บ.จิงเฉิง จํากดั 200,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

92

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA  ให้กบัสาขายอ่ยเดอะ

มอลล์ บางแค ,สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา

 พระราม 3

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
110,000.00    

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
110,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

93
จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ห้องทํางาน

ผู้ อํานวยการฝ่ายสือ่สารองค์กร
 - ตกลงราคา บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 100,000.00    บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 100,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94

จ้างบริการพืน้ที่ใน Home Loan & 

Consumer Credit 2014 และงาน NPA

 & Resale

 - พิเศษ สมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 860,280.00    สมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 860,280.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

95

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่ 

พร้อมเครื่อง สาํหรับสาขายอ่ยเปิดใหม่

สงักดัฝ่าย กทม.และปริมณฑล

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
240,000.00    

บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จํากดั
240,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

96
จ้างจดัหาพืน้ที่ออกบธูงานมหกรรมการ

ลงทนุครัง้ที่ 3/2557
 - ตกลงราคา บ.บรูพาทศัน์ (1999) จํากดั 42,800.00      บ.บรูพาทศัน์ (1999) จํากดั 42,800.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

97

จดัซือ้อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ 

พร้อมติดตัง้ ชัน้ 9 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 66,500.00      บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 66,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



15

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

98

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA ให้กบัสาขายอ่ยสพุรีม 

คอมเพลก็ซ์,สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

และสาขายอ่ยบิ๊กซี รังสติ คลอง 6

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
165,000.00    

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
165,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99
จดัซือ้อะไหลอ่ปุกรณ์ ห้องนํา้ชาย/หญิง 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั 5,350.00        บ.คลนีิคสขุภณัฑ์ จํากดั 5,350.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100
จ้างบริการพืน้ที่ออกบธูงานมหกรรม

บ้านธนาคาร 57 จงัหวดัปทมุธานี
 - พิเศษ บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 273,224.50    บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 273,224.50    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

101

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัการโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน

 พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ สาขายอ่ยสพุรีม

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 134,820.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 134,820.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

102

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด และระบบ

ป้องกนัการโจรกรรมและแจ้งเหตฉุกุเฉิน

พร้อมติดตัง้ ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 142,845.00    บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั 142,845.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

103 จ้างพิมพ์นามบตัร ฝ่ายบริหารหนีภ้มูิภาค  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส        46,020.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส        46,020.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

104

จดัจ้างติดตัง้กนัซมึบริเวณผนงัข้าง

อาคารทัง้ 2 ด้าน และรางนํา้ด้านหน้า

อาคาร ธนาคารฯ สาขาบรุีรัมย์

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตีโ้ปรดกัส์ 

จํากดั
198,000.00    

บ.เอเอสพี ควอลิตีโ้ปรดกัส์ 

จํากดั
198,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

105
จ้างผลติเสือ้ยืดโปโลสญัลกัษณ์คา่นิยม 

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

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

106
จดัซือ้เครื่องตดัสติ๊กเกอร์ ยี่ห้อ MIMAKI 

รุ่น CG-60 SRII
 - ตกลงราคา บ.เทคโนโลยี่ 2004 จํากดั 47,000.00      บ.เทคโนโลยี่ 2004 จํากดั 47,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

107

จ้างทําราวบนัไดสแตนเลสพร้อมติดตัง้

และจมกูบนัไดอลมูิเนียมบริเวณบนัได

ทางเชื่อมอาคารจอดรถกบัอาคาร1 และ

อาคาร2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์อลมูิเนียม จํากดั 29,839.63      บ.บรูณรัตน์อลมูิเนียม จํากดั 29,839.63      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

108

จดัซือ้เครื่องบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6 และ

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

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

109

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

และเครื่องคํานวณเลขชนิดไมม่ีกระดาษ 

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6 และ

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 23,592.00      บ.นามทอง จํากดั 23,592.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



17

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

110
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์(รหสั11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

111

จ้างซอ่มเครื่องปรับอากาศ ฝ่ายปฎิบตัิ

การสารสนเทศ ชัน้ 7 อาคาร 2 ธนาคารฯ

 สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
130,000.00    

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
130,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

112 จดัซือ้เครื่องตดักระดาษไฟฟ้า ยี่ห้อ MIT  - ตกลงราคา
บ.แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรด

แอนด์โฮลดิง้ จํากดั
60,000.00      

บ.แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรด

แอนด์โฮลดิง้ จํากดั
60,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

113

จ้างผลติเสือ้และหมวกสาํหรับโครงการ

เสริมความรู้บตุรพนกังานเดือนตลุาคม 

2557

 - ตกลงราคา หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 99,600.00      หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 99,600.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

114 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,720.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,720.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

115
จ้างเหมากําจดัปลวก ของสาขา

เซ็นต์หลยุส์ 3
 - ตกลงราคา บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,700.00      บ.อลักาลาม คอนส์ เซิร์ฟ จํากดั 10,700.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

116
จดัซือ้ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม

สนบัสนนุการให้สนิเชื่อโครงการตา่งๆ
 - ตกลงราคา บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 44,512.00      บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 44,512.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

117

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ

หกัภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ แหง่ประมวล

รัษฎากร)

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00      บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

118

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาฉะเชิงเทรา 2.สาขาปราจีนบรุี 

3.สาขายอ่ยอมตะนคร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
45,389.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
45,389.40      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

119
จดัซือ้ตู้รางเลือ่นพร้อมติดตัง้ตามรูปแบบ

เพื่อใช้งานที่สาขายะลา
 - ตกลงราคา บ.จ.พานิช ปัตตานี 1993 จํากดั 145,000.00    บ.จ.พานิช ปัตตานี 1993 จํากดั 145,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120

จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์สาํนกังาน ชัน้ 11 

อาคาร 2 (บริเวณโถงห้องอบรม

คอมพิวเตอร์ )

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 138,067.45    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากดั 138,067.45    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

121
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร  และตู้ เซฟนิรภยั  

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 56,276.44      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 56,276.44      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

122 จดัซือ้ T Shirt สาํหรับใช้ในงานแถลงขา่ว  - ตกลงราคา The Couple 64,307.00      The Couple 64,307.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

123
จ้างออกแบบและจดัทําบธูงานประจํา

ปี 2557
 - พิเศษ บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 1,449,957.00 บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 1,449,957.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

124

จดัซือ้อปุกรณ์เครื่องใช้สาํนกังาน

ประเภทชดุรับประทานอาหาร ให้แก่

สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง6 และสาขา

ยอ่ยเพลนินารี มอลล์

 - ตกลงราคา ปรวาณิช 6,137.52        ปรวาณิช 6,137.52        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



19

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

125

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็นและตู้ เย็น 

ให้กบัสาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์ และ

สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 25,999.99      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 25,999.99      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

รุ่น MFC-7470D ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซี

รังสติ คลอง 6 และสาขายอ่ยเพลนินารี่ 

มอลล์

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 13,910.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 13,910.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

127
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
170,000.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
170,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

128

จดัซือ้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อโอลมิเปีย

 ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6 และ

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 40,000.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 40,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

129

จดัซือ้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์

 ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง6 และ

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 48,000.00      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 48,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

130

จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารและตู้ เซฟนิรภยั 

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6 และ

สาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 94,833.68      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 94,833.68      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



20

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

131

จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

จ.ขอนแก่น

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 57,780.00      บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 57,780.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

132
จ้างจดัทําสือ่ป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณ

ผนงัด้านข้างอาคาร 2
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
130,540.00    

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
130,540.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

133 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาขายอ่ยสตลู  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 9,095.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 9,095.00        
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

134

จดัซือ้กล้องถ่ายรูปดิจิตอล Samsung 

เพื่อใช้งานที่สว่นจดัการความปลอดภยั 

ฝ่ายบริหารสาํนกังานและกิจการสาขา

 - ตกลงราคา บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 20,000.00      บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 20,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

135

จ้างติดตัง้เครื่องวดัและวิเคราะห์คา่

พลงังานไฟฟ้าสาํหรับเครื่องสง่ลมเย็น 

ห้องโฉนด ชัน้ B อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 37,599.80      บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 37,599.80      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

136
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในวารสารการเงินการธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 48,000.00      บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 48,000.00      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

137
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยสพุรีม คอมเพลก็ซ์
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
176,015.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
176,015.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



21

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

138
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
176,015.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
176,015.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

139
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
172,805.00    

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
172,805.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

140

จดัจ้างงานเดินสายระบบไฟฟ้าและ

สือ่สาร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 และ2 

ฝ่ายพฒันาและบริหารการเรียนรู้ 

ชัน้ 11 อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 200,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 200,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

141 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

142
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรองการ

หกัภาษี ณ ที่จ่าย (สว่นบญัชีคา่ใช้จ่าย)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
31,030.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
31,030.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์



22

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

143

จ้างจดัทํา Roll up และแบนเนอร์ 

ประชาสมัพนัธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 

61 ปี ธอส.

 - ตกลงราคา
บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
19,741.50      

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
19,741.50      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

144

จ้างจดัทําป้ายแบนเนอร์และธงญี่ปุ่ น 

ประชาสมัพนัธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 

61 ปี ธอส.

 - ตกลงราคา บ.มาสเตอร์ ฮบั จํากดั 15,515.00      บ.มาสเตอร์ ฮบั จํากดั 15,515.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

145

จ้างทําโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 

61 ปี ธอส.

 - ตกลงราคา บ.เอ็มเคพี พริน้ติง้ จํากดั 36,594.00      บ.เอ็มเคพี พริน้ติง้ จํากดั 36,594.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

146
จดัซือ้ครุภณัฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรม

สนบัสนนุการให้สนิเชื่อโครงการตา่งๆ
 - ตกลงราคา บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 21,935.00      บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 21,935.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

147
จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์เพื่อใช้ในการ

บํารุงรักษาทรัพย์สนิธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 52,497.41      บ.สมาร์ทแอคเซสซอรีส์ จํากดั 52,497.41      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

148
จดัซือ้กล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ Nikon

 เพื่อใช้งานบริหารหนีส้าขาพทัลงุ
 - ตกลงราคา บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 22,470.00      บ.นิมเบิล คอปอเรชนั จํากดั 22,470.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

149
จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์ งาน

มหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที่ 31
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 34,967.60      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 34,967.60      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

150
จ้างซอ่มเครื่องสบูนํา้ดบัเพลงิอตัโนมตัิ 

อาคาร 1 ธนาคาร ฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.ดบัเบิล้ย.ูไฟร์ ปั๊มเซอร์วิส 

จํากดั
197,639.70    

บ.ดบัเบิล้ย.ูไฟร์ ปั๊มเซอร์วิส 

จํากดั
197,639.70    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

151
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย สาํนกังาน

ใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 85,600.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 85,600.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

152 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

153 จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยบิ๊กซี ราชดําริ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        16,205.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        16,205.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

154
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยเดอะมอลล์ 

บางแค
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,215.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,215.00

เป็นร้านที่มคีวามชํานาญในการ

ทําตรายาง

155

จ้างติดตัง้และรือ้ถอนป้ายแบนเนอร์

ประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม่

 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 3,210.00        บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 3,210.00        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

156

จ้างติดตัง้รือ้ถอนป้ายเเบนเนอร์

ประชาสมัพนัธ์งานมหกรรมการเงิน

อดุรธานี

 - ตกลงราคา บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 3,210.00        บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 3,210.00        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

157 จดัซือ้ถงุกระดาษใสธ่นบตัร GR8/Sb  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั 33,170.00      บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั 33,170.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

158
จดัซือ้กระดาษความร้อนสาํหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
89,880.00      

บ.อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
89,880.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

159
จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ ROTO 

เพื่อใช้งานที่ฝ่ายสอบทานสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 40,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 40,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

160 จ้างทําปลอกรัดธนบตัร ชนิด 20 บาท  - ตกลงราคา บ.โพลพีลาสติก จํากดั 39,376.00      บ.โพลพีลาสติก จํากดั 39,376.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

161
จดัซือ้รถเข็นเอกสาร เพื่อใช้งานที่ฝ่าย

สอบทานสนิเชื่อ
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 11,984.00      บ.เจนบรรเจิด จํากดั 11,984.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

162
จ้างบริการพืน้ที่ออกบธูงานมหกรรมบ้าน

 ธอส.57 จงัหวดัขอนแก่น
 - พิเศษ บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 297,165.75    บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 297,165.75    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

163

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัร เพื่อใช้งานที่

สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ คลอง 6 และสาขา

ยอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - พิเศษ บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 237,520.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 237,520.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

164

จ้างผลติสปอตวิทยพุร้อมสาํเนาซีดี 

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์เงินฝากออม

ทรัพย์ High Savings 2.75%

 - ตกลงราคา บ.คอร์เอทีฟ จํากดั 9,095.00        บ.คอร์เอทีฟ จํากดั 9,095.00        
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

165
จ้างพิมพ์ Inkjet โครงการเงินฝากออม

ทรัพย์ High Savings 2.75%
 - ตกลงราคา

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
132,631.85    

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
132,631.85    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

166
จ้างพิมพ์สิง่พิมพ์โครงการเงินฝากออม

ทรัพย์ High Savings 2.75%
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 135,783.00    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 135,783.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

167
จ้างปรับปรุงห้องประชมุธนาคารฯ 

สาขายอ่ยอตุรดิตถ์
 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง จํากดั 199,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง จํากดั 199,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

168 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสขุาภิบาล 1  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
5,885.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
5,885.00        

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

169
จ้างซอ่มแซมบ้านพกัพนกังาน ธนาคารฯ

 สาขานครสวรรค์
 - สอบราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 935,000.00    บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 935,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

170

จดัซือ้ปั๊มสบูนํา้ดีขึน้แทงค์เก็บพกันํา้ชัน้

ดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังาน

ใหญ่

 - สอบราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
850,000.00    

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
850,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

171

จดัจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 

ฝ่ายบริหารหนีก้ทม.และปริมณฑล 

ชัน้6-7 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - สอบราคา บ.นิชยา จํากดั 858,000.00    บ.นิชยา จํากดั 858,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

172
จดัซือ้เก้าอีท้ํางาน เพื่อใช้งานที่ฝ่าย

สือ่สารองค์กร
 - พิเศษ

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
306,345.00    

บ.บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
306,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

173
จดัซือ้เก้าอีท้ํางาน เพื่อใช้งานที่ฝ่าย

สือ่สารองค์กร
 - พิเศษ บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 36,144.60      บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 36,144.60      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

174

จดัซือ้อปุกรณ์ชดุ Sensor และ Solenoid

 Valve โถปัสสาวะห้องนํา้ชาย ชัน้ 20,21

 อาคาร2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.แซนมาร์ท จํากดั 39,590.00      บ.แซนมาร์ท จํากดั 39,590.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

175

จดัซือ้อปุกรณ์ประเภทชดุรับประทาน

อาหาร ให้แก่สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ 

คลอง6 และสาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - ตกลงราคา
บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั

(มหาชน)
18,462.00      

บ.รอยลั ปอร์ซเลน จํากดั

(มหาชน)
18,462.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

176

จดัซือ้ตะแกรงใสส่ลปิ และถงัขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขายอ่ยบิ๊กซีรังสติ 

คลอง 6 และสาขายอ่ยเพลนินารี่ มอลล์

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 4,153.00        องค์การค้าของ สกสค. 4,153.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

177

จ้างติดตัง้มา่นปรับแสงแนวตัง้และ

ซอ่มแซมมา่นปรับแสงที่ชํารุดเสยีหาย 

ฝ่ายสนบัสนนุสนิเชื่อ ชัน้ 14 อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.ทีม เดคคอร์ จํากดั 7,447.20        บ.ทีม เดคคอร์ จํากดั 7,447.20        
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

178

เช่าเครื่องมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยมกุดาหาร)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,568 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

มกุดาหาร

179

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยมกุดาหาร)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

มกุดาหาร
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

180
จ้างบริการพืน้ที่งาน Thailand Smart 

Money กรุงเทพฯ ครัง้ที่ 5 ปี 2557
 - พิเศษ บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 369,792.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 369,792.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

181
จ้างบริการพืน้ที่งาน Thailand Smart 

Money ขอนแก่น ครัง้ที่ 2 ปี 2557
 - พิเศษ บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 369,792.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 369,792.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

182
จ้างบริการพืน้ที่งาน Thailand Smart 

Money อบุลราชธานี ครัง้ที่ 2 ปี 2557
 - พิเศษ บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 361,660.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จํากดั 361,660.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

183

จดัซือ้ถงั Softener ตวัที่1 ของระบบ

ปรับอากาศ อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - สอบราคา
บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จํากดั
535,000.00    

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จํากดั
535,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

184
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาลใหญ่ขยายข้าง 

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

185
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

186
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ผา่นสือ่ของบริษัท
 - พิเศษ บ.เออาร์ไอพี จํากดั (มหาชน) 535,000.00    บ.เออาร์ไอพี จํากดั (มหาชน) 535,000.00    

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

187

จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม3,

บิ๊กซีรังสติ คลอง6และสาขายอ่ยสพุรีม 

คอมเพลก็ซ์

 - ตกลงราคา
บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
16,595.70      

บ.เจ.ดบับลิว คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
16,595.70      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

188

จ้างผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยเซ็นทรัลพลาซา พระราม3,

บิ๊กซีรังสติ คลอง6และสาขายอ่ยสพุรีม 

คอมเพลก็ซ์

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั  36,594.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั  36,594.00      
เป็นบริษัทที่มคีวามชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

189
จดัซือ้อปุกรณ์เพื่อใช้ในการปฎิบตัิงาน 

(อปุกรณ์คอมพิวเตอร์)
 - ตกลงราคา

บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จํากดั
195,852.80    

บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล 

จํากดั
195,852.80    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

190
จ้างปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน

ธนาคารฯ สาขาพิษณโุลก
 - ตกลงราคา หจก.อลั เพาเวอร์ เซอร์วิส 195,000.00    หจก.อลั เพาเวอร์ เซอร์วิส 195,000.00    

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

191 จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยบิ๊กซี ราขดําริ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        13,065.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        13,065.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

192

จดัซือ้ทีวีส ีLED Samsung 

พร้อมอปุกรณ์ขาแขวน  เพื่อใช้งาน

บริหารหนีส้าขาอยธุยา

 - ตกลงราคา บ.เจริญไพบลุย์ ซิตี ้จํากดั 31,480.00      บ.เจริญไพบลุย์ ซิตี ้จํากดั 31,480.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

193
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยเซ็นทรัล

พลาซา พระราม 3
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 20,740.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 20,740.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

194 จ้างจดัทํากระเป๋ากลอ่งผ้าแคนวาส  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 200,000.00 บ.จิงเฉิง จํากดั 200,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

195 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส          3,510.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส          3,510.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

196
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยสพุรีม 

คอมเพลก็ซ์
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        13,510.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        13,510.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

197

จดัซือ้นํา้ยาล้างคอยแอร์,นํา้ยาขจดั

สิง่อดุตนัในทอ่นํา้ทิง้และนํา้ยากําจดั

ตะกรันในโถปัสสาวะ อาคาร 1,2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 31,030.00      บ.นิวคลีน เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 31,030.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

198
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

199
จ้างพิมพ์แผน่ปลวิประชาสมัพนัธ์ 

จ่ายหนีม้ีลด
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 63,932.50      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 63,932.50      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

200

จดัทําป้ายบอกซื่อฝ่ายงานตามชัน้ 

(Direction Sign) อาคาร 2 สาํนกังาน

ใหญ่

 - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จํากดั 192,600.00    บ.โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จํากดั 192,600.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

201 จ้างพิมพ์นามบตัร ฝ่ายบริหารหนีภ้มูิภาค  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส        17,160.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส        17,160.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์



30

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

202 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 6,800.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 6,800.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

203
จ้างทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 61 ปี ธอส.
 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จํากดั 58,967.70      บ.ยชูสู จํากดั 58,967.70      

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

204

เช่าพร้อมบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

เช่า ริโก้ รุ่น MPC4502

(ฝ่ายทรัพยากรบคุคล)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 
 3,638 บาท/

เครื่อง/เดือน
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั 

 3,638 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล

205 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาพะเยา  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 78,110.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 78,110.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

206
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินชําระ

หนีเ้งินกู้(ตดัแผน่)
 - ตกลงราคา บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จํากดั 134,820.00    บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จํากดั 134,820.00    

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

207
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 

ชนิด A3,B4,F14
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
24,075.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
24,075.00      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

208

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาคอนแวนต์ 

2.สาขาประจวบคีรีขนัธ์ 3.สาขายอ่ยสตลู 

4.สาขาอบุลราชธานี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
13,672.46      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ 

จํากดั (มหาชน)
13,672.46      

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

209
จดัซือ้ตู้ ไม้เก็บเอกสาร เพื่อใช้งานที่ฝ่าย

บริหารโครงการสารสนเทศ
 - ตกลงราคา บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 117,352.25    บ.ร็อกเวิธ จํากดั (มหาชน) 117,352.25    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

210

จ้างทําของชําร่วยที่ระลกึเปิดสาขาใน

สงักดัฝ่ายสาขาภาคตะวนัออกและ

ภาคกลาง

 - พิเศษ บ.จิงเฉิง จํากดั 292,110.00    บ.จิงเฉิง จํากดั 292,110.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

211 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขายโสธร  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 28,890.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 28,890.00      
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

212
จดัซือ้ทีวีส ีLED ยี่ห้อ Samsung พร้อม

อปุกรณ์ขาแขวน  ให้กบัสาขาบอ่วิน
 - ตกลงราคา

หจก.อ้อมใหญ่ อิเลค็ทริค

 (สาขาบอ่วิน)
16,667.00

หจก.อ้อมใหญ่ อิเลค็ทริค

 (สาขาบอ่วิน)
16,667.00 คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ


