
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จางพิมพนามบัตร   - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        13,650.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        13,650.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

2
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ ชอง 5 ขาวเที่ยง
           12,000,000.00 พิเศษ บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00 บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

3
ตอสัญญาเชาเครื่องถายเอกสารของ

สาขาแพร
  - ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร

 3,000บาท/

เครื่อง/เดือน
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร

 3,000บาท/

เครื่อง/เดือน
เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

4
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสารคดีชุดสั้น รักนี้ที่บานของเรา
             2,300,000.00 พิเศษ บ.รามายนะ จํากัด   2,300,000.00 บ.รามายนะ จํากัด   2,300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

5

จางเปลี่ยนทอจายน้ําดีแนวนอนบริเวณ

หองเก็บน้ํา ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

                200,000.00 ตกลงราคา
บ. 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด

 เซอรวิส จํากัด
     198,500.00

บ. 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด

 เซอรวิส จํากัด
     198,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

6
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือวันนักขาว 2558
  - ตกลงราคา

สมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศ

ไทย

       53,500.00

สมาคมนักขาว

นักหนังสือพิมพแหงประเทศ

ไทย

       53,500.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

7
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคารฯ 

สาขายอยศาลายา
  - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด        77,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด        77,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

8 จัดซื้อหลอดแบล็คไลท   - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด          4,280.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด          4,280.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

9
จางพยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล

 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
                288,000.00 พิเศษ น.ส.พัชรินทร จันทะวัตร      264,000.00 น.ส.พัชรินทร จันทะวัตร      264,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

10
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานหนังสือพิมพบางกอกทูเดย
  - ตกลงราคา บ.ลีฟส แอนด ริช จํากัด        74,900.00 บ.ลีฟส แอนด ริช จํากัด        74,900.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

11

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF 

(ฝายประเมินผลองคกร)

  - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 3,959บาท/

เครื่อง/เดือน
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 3,959บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝาย

ประเมินผลองคกร

12

จัดจางซอมงานระบบทอสงลมเย็นและ

ทอสงลมกลับ ฝายสื่อสารองคกร ชั้น 2 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

                200,000.00 ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      180,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง      180,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

13
จางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง และ

กลองใส ใสใบฝากถอน
  - ตกลงราคา

บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
       26,643.00

บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
       26,643.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

14 จัดซื้อผงหมึก Brother รุน TN-2280   - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        79,715.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        79,715.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

15
จางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
  - ประกวดราคา บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด   8,735,000.00 บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด   8,735,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

16
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

17
จัดจางซอมแซมอาคารสํานักงาน 

ธนาคารฯ สาขาขอนแกน
                970,000.00 สอบราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด      840,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด      840,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

18

จัดซื้อภาพพระสาทิสลักษณ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี(ตนฉบับ)

                187,250.00 ตกลงราคา บ.เวริ์คแอคชวลลี่ จํากัด      187,250.00 บ.เวริ์คแอคชวลลี่ จํากัด      187,250.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       10,165.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

20 จัดซื้อแผน DVD-R (พรอมกลอง)   - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด        26,750.00 บ.โฟนิกซ จํากัด        26,750.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA   - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        22,256.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        22,256.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

22 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง   - กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
       19,500.00

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
       19,500.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

23
จางพิมพซองจดหมายขาว สํานักงาน

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

24

จางพิมพ1.แบบฟอรมหนังสือใหความ

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิต 

2.แบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อสําหรับ

ผูขอกูรวม 3.แบบฟอรมใบรายการ

อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก

  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        81,320.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        81,320.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

25 จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินทั่วไป   - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        97,370.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        97,370.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

26 จางพิมพแผนรองนําเสนอ   - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        64,200.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        64,200.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

27
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู (ตัดแผน)
                134,820.00 ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 

จํากัด
     134,820.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

28
จางพิมพ 1.แบบฟอรมกระดาษบันทึก

ขอความ A4 2.แบบฟอรมบัตรลงเวลา
  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        79,180.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        79,180.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

29 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ   - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       47,347.50

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
       47,347.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        43,200.00 องคการคาของสกสค.        43,200.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

31 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        56,880.00 องคการคาของสกสค.        56,880.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

32 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        49,932.00 องคการคาของสกสค.        49,932.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

33 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        41,956.25 องคการคาของสกสค.        41,956.25 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

34 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        61,761.75 องคการคาของสกสค.        61,761.75 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

35 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        69,417.00 องคการคาของสกสค.        69,417.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

36

จัดซื้อรถจักรยายนต ยี่หอ HONDA 

WAVE เพื่อใชปฏิบัติงานที่สาขายอย

สะเดา-ดานนอก

  - ตกลงราคา บ.พิธานพาณิชย จํากัด        45,250.00 บ.พิธานพาณิชย จํากัด        45,250.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

37
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย
                181,900.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

38

จางพิมพ 1.แบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน 2.แบบฟอรม

ใบนําสงคาเชาทรัพยสินธนาคาร

  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        92,555.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        92,555.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

39 จางพิมพซองนิติกรรม   - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        99,510.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        99,510.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

40

จางพิมพ 1.แบบฟอรมแผนที่ตั้งสถานที่

ประกอบการ 2.แบบฟอรมใบคําขอ

เปลี่ยนแปลงการกูเงิน

  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        80,250.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        80,250.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

41 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู   - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,440.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,440.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

42 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        86,553.00 องคการคาของสกสค.        86,553.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

43 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        65,700.00 องคการคาของสกสค.        65,700.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

44 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        54,522.00 องคการคาของสกสค.        54,522.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

45 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        75,222.00 องคการคาของสกสค.        75,222.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

46 จัดซื้อกรอบใบประกาศนียบัตร DB651   - ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        10,946.00 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด        10,946.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

47

จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด 

ยี่หอ LUCKY เพื่อใชงานที่ฝาย

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส

  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด          4,622.40 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด          4,622.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48 จัดซื้อดินสอกด   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        17,100.00 องคการคาของสกสค.        17,100.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

49

จางซอม Overhaul Motor Pump 

ระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

  - ตกลงราคา
บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
       85,600.00

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม 

จํากัด
       85,600.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

50
จางเปลี่ยนอุปกรณระบบไฟฟา อาคาร1

และ2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
                176,000.00 ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      170,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      170,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

51 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        84,456.00 องคการคาของสกสค.        84,456.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

52 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง   - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        31,338.00 องคการคาของสกสค.        31,338.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

53
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม ยี่หอ 

Double A (ฝายปฏิบัติการสารสนเทศ)
  - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       44,405.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       44,405.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

54
จางพิมพซองน้ําตาลใหญขยายขาง 

สํานักงานใหญ
  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        81,320.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        81,320.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

55

จางพิมพ 1.แบบฟอรมการดตัวอยาง

ลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย 

2.แบบฟอรมใบปะหนามัดธนบัตร 

3.แบบฟอรมคําขอจดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม(ท.ด.1)

  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        96,567.50 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        96,567.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

56
จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอสินเชื่อ

สําหรับผูขอกู
                147,660.00 ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      147,660.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด      147,660.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

57 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม                 158,360.00 ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

58 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา                 181,900.00 ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

59
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

60 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

61

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย (ม.50 ทวิ แหง

ประมวลรัษฎากร)

  - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด        48,150.00 บ.คอมฟอรม จํากัด        48,150.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

62 จางผลิตซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก   - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด        37,450.00 บ.ไอเดียเอชั่น พลัส จํากัด        37,450.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63

จัดซื้อ Drum เครื่องโทรสาร ยี่หอ 

Brother รุน MFC7470D  เพื่อใชงานที่

ฝายธุรกรรมการเงิน

  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          5,457.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          5,457.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64 จางทําตรายางประเภทตางๆ   - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          3,220.00 รานเรืองศิลปตรายาง          3,220.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

65
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน เพื่อใชงานที่ฝาย

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
  - ตกลงราคา บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด        35,310.00 บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร จํากัด        35,310.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

66

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือมอบ

อํานาจที่ดิน 2.แบบฟอรมขอตกลง

ตอทายสัญญาจํานองหองชุดเปนประกัน

 3.แบบฟอรมใบสั่งซื้อน้ํามัน

  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,868.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        98,868.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

67 จางพิมพซองใสโฉนด ฝายสาขาภูมิภาค                 125,190.00 ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      125,190.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      125,190.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

68
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สะสมทรัพย
  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       96,300.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

69
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้

ธนาคารฯ
  - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ พรอพเพอรตี้ 

แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
       13,910.00

บ.แอดวานซ พรอพเพอรตี้ 

แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
       13,910.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

70
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้

ธนาคารฯ
  - ตกลงราคา บ.เบล เซอรเวย จํากัด        23,000.00 บ.เบล เซอรเวย จํากัด        23,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

71
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้

ธนาคารฯ
  - ตกลงราคา

บ.กรุงสยามประเมินคา

ทรัพยสิน จํากัด
         7,500.00

บ.กรุงสยามประเมินคา

ทรัพยสิน จํากัด
         7,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

72

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ Business Line&Life ชีวิต 

ธุรกิจ ความสุข

             1,540,800.00 พิเศษ
บ.บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ 

จํากัด
  1,540,800.00

บ.บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ 

จํากัด
  1,540,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

73
จางจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวที 

สําหรับงานปใหม 2558
  - พิเศษ

บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน)
  5,850,000.00

บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด 

(มหาชน)
  5,850,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

74
จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ RAPID R2 

ใหกับฝายบัญชี
  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          1,752.50 องคการคาของสกสค.          1,752.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

75

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก

14 หลัก แบบไมมีกระดาษ และเครื่อง

คํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 หลัก 

แบบมีกระดาษ  ใหกับฝายการบัญชี

  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          3,354.00 บ.นามทอง จํากัด          3,354.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานรายการ คนหลังขาว
             1,800,000.00 พิเศษ บ.มารคอม ลิ้งค จํากัด   1,800,000.00 บ.มารคอม ลิ้งค จํากัด   1,800,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

77
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  และ External 

Hard disk  เพื่อใชงานที่ฝายการบัญชี
  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        18,520.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        18,520.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78

จดซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบมีจอภาพ 

ขนาดเล็ก 14 หลัก ยี่หอ CASIO ใหกับ

ฝายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล

  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        20,800.00 บ.นามทอง จํากัด        20,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 

ยี่หอ TRUE TRUST เพื่อใชงานที่ฝาย

ธุรกรรมการเงิน

  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        55,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80
จางพิมพซองน้ําตาล ขนาด 9x12 3/4 

สํานักงานใหญ
  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        46,010.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        46,010.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

81
จางบริษัทภายนอกเพื่อจัดสงขอมูล

ขาวสารผานทาง E-Mail ใหแกลูกคา
                200,000.00 ตกลงราคา บ.เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด      199,983.00 บ.เอ ไอ ซิสเต็ม จํากัด      199,983.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร A3 และเครื่อง

เจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมเอกสาร 

เพื่อใชงานที่ฝายการตลาดเเละพันธมิตร

  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        36,808.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        36,808.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาบอวิน 2.สาขายอยทุงสง 

3.สาขาตรัง

  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       23,582.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       23,582.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

84

จางพิมพ 1.ซองหนาตางเหลือง 

สาขาสุพรรณบุรี 2.ซองจดหมายธุรกิจ

ตอบรับ

  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        19,474.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        19,474.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

85

จางพิมพ 1.แบบฟอรมแบบขอไถถอน

จํานอง 2.แบบฟอรมคําขอจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิ

ในหองชุดประเภท จํานองเปนประกัน

(อ.ช.26) 3.แบบฟอรมใบเบิกพัสดุ

  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        95,230.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        95,230.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

86 จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน   - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       69,550.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

87
จางซอมแซมปาย Banner หนาธนาคาร

ฯ สาขายอยสิงหบุรี
  - ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        64,000.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด        64,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

88
จัดซื้อExternal Harddisk  เพื่อใชงานที่

ฝายการตลาดเเละพันธมิตร
  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,815.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,815.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89

จัดซื้อกลองดิจิตอล แคนนอน 

(พรอมอุปกรณ) เพื่อใชงานที่ฝาย

การตลาดเเละพันธมิตร

  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        24,610.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        24,610.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

90

จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขาสุขสวัสดิ์ 

2.สาขาลําปาง 3.สาขายอยมีนบุรี

  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       18,243.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       18,243.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

91
จางออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เงินฝาก

ประจํา 14 เดือน Step up
  - ตกลงราคา บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด        37,450.00 บ.เอ็มเคพี พริ้นติ้ง จํากัด        37,450.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

92
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ 

เงินฝากประจํา 14 เดือน Step up
  - ตกลงราคา ปรวาณิช        11,600.00 ปรวาณิช        11,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

93
จางพิมพ Inkjet ประชาสัมพันธ เงินฝาก

ประจํา14 เดือน Step up
  - ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         4,718.70

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         4,718.70

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

94
จัดซื้ออุปกรณ Chiller ตัวที่1 พรอมติดตั้ง

 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
  - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

       50,290.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

       50,290.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

95
จางเปลี่ยนอุปกรณระบบลิฟต ตัวที่1-4 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
                193,000.00 ตกลงราคา บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด      179,000.00 บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร จํากัด      179,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน

คาธรรมเนียม(ขามเขต)
  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       40,125.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       40,125.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

97
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดินเปนประกัน(ท.ด.15)
  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        77,040.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        77,040.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

98
จางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญการบันทึก

บัญชี GL
  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        70,620.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

99
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

เงินกู
                181,900.00 ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
     181,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

100

จางเปลี่ยนวาลวและอุปกรณบอสูบ

ตะกอนยอนกลับในระบบบําบัดน้ําเสีย 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

  - ตกลงราคา บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด        72,658.35 บ.ฮารทเทคโนเซอรวิส จํากัด        72,658.35
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101

จางเหมาดูแลบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ สาขา

หาดใหญ

                149,800.00 ตกลงราคา บ.นิคสแอร จํากัด      149,800.00 บ.นิคสแอร จํากัด      149,800.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

 LIVE FM.104.25 MHz
  - ตกลงราคา

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด
       53,500.00

บ.เมกกะมีเดียแอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด
       53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

103
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ใน

นิตยสารโฮมบายเออรไกด (เชียงใหม)
                119,000.00 ตกลงราคา

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
     119,000.00

บ.โฮมบายเออรไกด 

(เชียงใหม) จํากัด
     119,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองเปนประกัน

(อ.ช.16)

  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        39,590.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        39,590.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

105
จางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธีปฎิบัติ

ในการทํานิติกรรม
  - ตกลงราคา

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง

 จํากัด
       74,365.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้พริ้นทติ้ง

 จํากัด
       74,365.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

106 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655)   - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        69,336.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        69,336.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว   - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขานครปฐม
  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       26,536.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       26,536.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

109
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง

คิว รุน QMS
  - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
       89,880.00

บ.อินฟนิท เทคโนโลยี 

คอรปอเรชั่น จํากัด
       89,880.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาแมฮองสอน
  - ตกลงราคา บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)        83,203.20 บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)        83,203.20

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

111
สมัครสมาชิกขอมูลบุคคลออนไลน 

Business Online
  - ตกลงราคา

บ.บิซิเนส ออนไลน จํากัด 

(มหาชน)
       50,022.50

บ.บิซิเนส ออนไลน จํากัด 

(มหาชน)
       50,022.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

112
จางบริษัทจัดงานพิธีเปดสาขายอย

สันทราย
  - ตกลงราคา บ.Pro-flex Production จํากัด        90,000.00 บ.Pro-flex Production จํากัด        90,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาลําปาง
  - ตกลงราคา N.P.MEDIA        36,000.00 N.P.MEDIA        36,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

114
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาถนนนิมมานเหมินทร
  - ตกลงราคา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
       60,000.00

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
       60,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

115 จางทําสายรัดธนบัตร ชนิด 1,000 บาท   - ตกลงราคา บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส จํากัด        55,640.00 บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส จํากัด        55,640.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

116 จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร เบอร 8   - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด        41,462.50 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด        41,462.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

สื่อทองถิ่นของสาขาลําพูน
  - ตกลงราคา บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)        50,000.00 บ.อสมท. จํากัด (มหาชน)        50,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

118 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)   - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        69,336.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด        69,336.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119 จางพิมพนามบัตร   - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        29,250.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        29,250.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

120 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม                 888,100.00 พิเศษ
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     888,100.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     888,100.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

121 จางพิมพนามบัตร   - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        24,570.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        24,570.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

122

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบ

กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ casio  

ใหกับฝายบริหาร NPA.

  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        15,084.00 บ.นามทอง จํากัด        15,084.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

123
จางพิมพโปสเตอรโครงการเงินฝาก

ประจํา 7 เดือน ขั้นบันได
  - ตกลงราคา ปรวาณิช        20,000.00 ปรวาณิช        20,000.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

124
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

และเครื่องมัดธนบัตร แบบรวมอะไหล
             1,808,000.00 พิเศษ บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด   1,808,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด   1,808,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

125
จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องวัดพลังงาน 

อาคาร 1,2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
  - สอบราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1,810,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด   1,810,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

126

จัดซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่หอ Brother 

เพื่อใชในกิจการธนาคาร ณ หองรอง

กรรมการผูจัดการ กลุมงานสินเชื่อ

  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          4,568.90 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด          4,568.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จางพิมพ Injet โครงการเงินฝากประจํา 7

 เดือนขั้นบันได
  - ตกลงราคา

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         8,399.50

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         8,399.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

128
จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว เพื่อใช

งานฝายลูกคาสัมพันธ
  - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          2,996.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          2,996.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

129
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ เพื่อใชงานที่ฝายลูกคาสัมพันธ
  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        12,570.00 บ.นามทอง จํากัด        12,570.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



16

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

130 จางทําตรายาง สาขาเพชรบุรีตัดใหม   - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          7,260.00 รานเรืองศิลปตรายาง          7,260.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

131
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก 12 

หลัก เพื่อใชงานที่ฝายธุรกรรมการเงิน
  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด             920.00 บ.นามทอง จํากัด             920.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132
จัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว เพื่อใช

งานที่ฝายธุรกรรมการเงิน
  - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,992.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          5,992.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

133

จางทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ

ธนาคารแหงป 2557 BANK OF THE 

YEAR 2014

  - ตกลงราคา
บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       24,642.10

บ.เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       24,642.10

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

134 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาบอวิน   - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด          9,095.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

135

จางผลิตสปอตวิทยุพรอมสําเนา CD 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝากประจํา

 7 เดือน

  - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด        40,665.35 บ.ยูชูส จํากัด        40,665.35
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

136

จางบริการกําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง และหมัด ประจําสํานักงานใหญ 

อาคาร1,2

  - ตกลงราคา
บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       79,500.00

บ.อัลกาลาม คอนส แอนด 

เซิรฟ จํากัด
       79,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

137
จางติดตั้งสาย Power อาคาร 2 ชั้น 18 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
  - ตกลงราคา

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
       27,000.00

บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 

จํากัด
       27,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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138
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ของสาขาบางเขน
  - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        12,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        12,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

139
จัดซื้อเครื่อง Black-Light ตรวจสอบ

ธนบัตร
  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        44,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        44,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140

จางทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

โครงการเงินฝากประจํา 14 เดือน 

แบบขั้นบันได

  - ตกลงราคา บ.ยูชูส จํากัด        40,665.35 บ.ยูชูส จํากัด        40,665.35
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

141

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขไฟฟาแบบมี

กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO  

เพื่อใชงานที่สํานักพระราม 9

  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        17,598.00 บ.นามทอง จํากัด        17,598.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

142

จางพิมพสมุดรายการทรัพยงาน

มหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 Money 

Expo Pattaya 2015

  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        25,594.40 บ.ฟูลพอยท จํากัด        25,594.40
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

143

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 

(ฝายจัดหาและการพัสดุ)

  - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,350 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,350 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายจัดหา

และการพัสดุ

144

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน  MP 3353SP 

(ฝายจัดหาและการพัสดุ)

  - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายจัดหา

และการพัสดุ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

145
จางพิมพตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอยฉลอง 2.สาขารอยเอ็ด
  - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       12,698.22

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด (มหาชน)
       12,698.22

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

146
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใชงานที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,000.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

147
จัดซื้อแผนกรองเครื่องฟอกอากาศ  

เพื่อใชงานที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
  - ตกลงราคา

บ.เอกลักษณ เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด
         5,680.00

บ.เอกลักษณ เซอรวิส แอนด 

ซัพพลาย จํากัด
         5,680.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

148 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ (หลอดไฟ)   - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        73,295.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        73,295.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

149

จางซักพรมปูพื้นบริเวณทางเดิน ชั้น 3 

และหองประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ของ

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ ประจําป 2558

                130,000.00 ตกลงราคา บ.ดีอีเอ็มเอ จํากัด      120,000.00 บ.ดีอีเอ็มเอ จํากัด      120,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

150
จางผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณดานการพัสดุ
  - พิเศษ นายอํานวย ศรีพูนสุข      300,000.00 นายอํานวย ศรีพูนสุข      300,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

151 จางจัดทําขาวออนไลน                 282,480.00 พิเศษ บ.อินโฟเควสท จํากัด      282,480.00 บ.อินโฟเควสท จํากัด      282,480.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

152 จางทําตรายางประเภทตางๆ   - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          8,365.00 รานเรืองศิลปตรายาง          8,365.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

 วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เปนบริษัทที่ดําเนินงาน

ดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2558

ธนาคารอาคารสงเคราะห

153

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรมัลติฟงคชั่น 

ยี่หอ Brother และตลับหมึก เพื่อใชงาน

ที่ฝายลูกคาสัมพันธ

  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        32,528.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        32,528.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 

(สาขากระบี่)

  - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน
ผานการคัดเลือกจาก สาขากระบี่

155

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน  MP 3353SP 

(สาขากระบี่)

  - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท
ผานการคัดเลือกจาก สาขากระบี่

156
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80 แกรม

 ยี่หอ Double A
                177,620.00 ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     177,620.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
     177,620.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

157 จัดทํา Photo Book CSR                 133,750.00 ตกลงราคา บ.พรีโม มีเดีย จํากัด      133,750.00 บ.พรีโม มีเดีย จํากัด      133,750.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

158

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 

(เคานเตอรการเงิน ไอที สเเควร)

  - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร

การเงิน ไอที สเเควร

159

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน  MP 3353SP 

(เคานเตอรการเงิน ไอที สเเควร)

  - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

 แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร

การเงิน ไอที สเเควร


