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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขาพัทลุง

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       10,614.40 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       10,614.40
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

2
จางพิมพบัตรเงินกูติดบารโคด
(GHB Pay Card)

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       53,500.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       53,500.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

3
จัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร 
ยี่หอ ROTO เพ่ือใชงานท่ีฝายบริหาร
สํานักงานและกิจการสาขา

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        35,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        35,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

4
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง ใหกับ
สํานักพระราม 9

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        13,980.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        13,980.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

5
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง เพ่ือใชงานท่ี
ฝายบริหาร NPA

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          7,832.40 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          7,832.40 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

6
จัดซื้อเคร่ืองเลเซอรพร้ินเตอรพรอม
ผงหมึก เพ่ือใชงานท่ีฝายธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด          9,715.60 บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด          9,715.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

7
จางติดตั้งและร้ือถอนปายเเบนเนอร
ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน
พัทยา คร้ังท่ี 5

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเตด จํากัด          3,210.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเตด จํากัด          3,210.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

8
จางติดตั้งและร้ือถอนปายเเบนเนอร
ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน
หาดใหญ คร้ังท่ี 5

 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเตด จํากัด          3,210.00 บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเตด จํากัด          3,210.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

9
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
ฝายพิธีการสินเชื่อ

                176,550.00 ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

     176,550.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

     176,550.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

10
จางเหมาบริการบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ของสาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

       80,000.00
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

       80,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

11
จัดซื้อพัดลม เคร่ืองทํานํ้ารอนนํ้าเย็น 
และกลองถายรูปดิจิตอลพรอมอุปกรณ 
เพ่ือใชงานท่ีฝายสํานักพระราม 9

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        32,284.60 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        32,284.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

12
จางทําสติ๊กเกอรติดรถยนตเชา
ของธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.ไทยโพรดักส พลัส จํากัด        21,828.00 บ.ไทยโพรดักส พลัส จํากัด        21,828.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

13
จัดซื้อผาหมึกเคร่ืองพิมพดีดไฟฟา 
รุน Compact 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        15,999.71 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        15,999.71 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

14

จางพิมพ 1.แบบฟอรมหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ. ท่ีจายและรายละเอียด
การจายดอกเบ้ียและเงินตน 
2.แบบฟอรมใบรับเงินฝากประจํา

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       50,825.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       50,825.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

15
จางปรับปรุงพ้ืนท่ีดานหนาและงาน
ระบบปายสัญลักษณ ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

             7,470,000.00 ประกวดราคา บ.ไตตงอลูมินั่ม แอนด 
เดคคอร จํากัด

  2,893,622.40 บ.ไตตงอลูมินั่ม แอนด 
เดคคอร จํากัด

  2,893,622.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

16
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยเลย)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอยเลย

17
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยเลย)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอยเลย
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

18
จัดซื้อเคร่ืองเขาเลมเอกสาร เพ่ือใชงาน
ท่ีฝายประเมินผลองคกร

 - ตกลงราคา บ.ครีเอตุส คอรฺโปเรช่ัน จํากัด          3,210.00 บ.ครีเอตุส คอรฺโปเรช่ัน จํากัด          3,210.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

19
จัดซื้อ External Harddisk 1TB  และ
กลองถายรูปดิจิตอล  เพ่ือใชงานท่ีฝาย
ประเมินผลองคกร

 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        31,779.00 บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        31,779.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

20
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง ขนาด 4 GB 
พรอม Sony Micor SD CARD  
เพ่ือใชงานท่ีฝายประเมินผลองคกร

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          4,504.70 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          4,504.70 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

21
จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษ และเคร่ือง
ทําลายเอกสาร เพ่ือใชงานท่ี
ฝายประเมินผลองคกร

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        48,150.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด        48,150.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

22
จางพิมพ 1.ซองหนาตางขาว 7"x10" 
ฝายการตลาดเเละพันธมิตร 
2.ซองหนาตางขาว สาขาสมุทรสาคร

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        32,635.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        32,635.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

23
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขายอยแมสาย 2.สาขานครสวรรค

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       37,150.40 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       37,150.40
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

24
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ
เคร่ืองบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด        96,300.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด        96,300.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ



5

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

25 จางทําตรายาง สาขายอยมีนบุรี  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        11,980.00 รานเรืองศิลปตรายาง        11,980.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

26
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ฝายบริหารความเส่ียง)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 5,671 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบริหาร
ความเส่ียง

27
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ฝายบริหารความเส่ียง)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายบริหาร
ความเส่ียง

28
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง สาขาปทุมธานี

 - ตกลงราคา บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด          9,630.00 บ.กูด เพสท คอนโทรล จํากัด          9,630.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

29
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือพิมพมติชน

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        48,150.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        48,150.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

30
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย เพ่ือใช
งานท่ีสํานักพระราม 9

 - ตกลงราคา บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

       19,773.60 บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

       19,773.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

31
จัดซื้อโทรทัศนสี ยี่หอ SAMSUNG LED 
40 น้ิว พรอมขาตั้ง LED TV เพ่ือใชงาน
ท่ีสํานักพระราม 9

 - ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียร่ิง จํากัด        72,310.60 บ.อินโนจิเนียร่ิง จํากัด        72,310.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป
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32
จางจัดทําแผน CD คูมือประมูลขาย
บานมือสองของธนาคาร คร้ังท่ี 1/2558

 - ตกลงราคา บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 
จํากัด

         9,844.00 บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 
จํากัด

         9,844.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

33
จางออกเเบบและจัดพิมพ GHBank 
Newsletter ประจําป 2558

                431,000.00 พิเศษ บ.สตรอง มีเดีย จํากัด      426,930.00 บ.สตรอง มีเดีย จํากัด      426,930.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

34
จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืนฮาตาริ ขนาด 18 น้ิว 
เพ่ือใชงานท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,499.99 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,499.99 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

35
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานเปด เพ่ือใช
งานท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        13,867.20 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        13,867.20 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

36
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลข 12 หลัก  เพ่ือ
ใชงานท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          1,380.00 บ.นามทอง จํากัด          1,380.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

37
จัดซื้อExternal Hard disk 1 TB เพ่ือใช
งานท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,708.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,708.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

38 จางจัดทํากระเปาอเนกประสงค  - ตกลงราคา บ.ชีววัฒน กรุป จํากัด        72,000.00 บ.ชีววัฒน กรุป จํากัด        72,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

39
จางเหมาดูแลรักษาสนามหญาและตนไม
 ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

                180,000.00 ตกลงราคา นายกฤษฎ นวลเมือง      180,000.00 นายกฤษฎ นวลเมือง      180,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ
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40 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        29,640.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        29,640.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

41
จัดจางดําเนินการตัดตนโพธิ์ในบริเวณ
ทรัพยของธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คช่ัน 
จํากัด

       58,850.00 บ.มารีน แอซเซ็ท โปรเท็คช่ัน 
จํากัด

       58,850.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

42
จางทําส่ือประชาสัมพันธรูปแบบ Digital
 Media งานประมูลขายทรัพยสิน
ธนาคาร คร้ังท่ี 1/2558

 - ตกลงราคา บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด        42,800.00 บ.ไพรม เซิรฟ จํากัด        42,800.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

43
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาเพชรบูรณ 2.สาขาสุราษฎรธานี

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       42,457.60 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       42,457.60
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

44 จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ รุน L-FOLD                 635,580.00 พิเศษ บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      635,580.00 บ.วินเนอร เปเปอร จํากัด      635,580.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

45
จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว 
ประชาสัมพันธการประมูลขายทรัพยสิน
ธนาคารฯ คร้ังท่ี 1/2558

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        29,960.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        29,960.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

46 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          6,240.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          6,240.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

47 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม  - ตกลงราคา บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตช่ันเนอรี่ จํากัด

       20,330.00 บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตช่ันเนอรี่ จํากัด

       20,330.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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48 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด2 1/4 น้ิว  - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 บ.วิน เปเปอร โปรดักส จํากัด        20,544.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

49
จางพิมพซองจดหมายขาว สาขาถนน
นิมมานเหมินทร

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        10,700.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        10,700.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

50
จางพิมพแบบฟอรมใบแจงขอมูลการ
ฝาก-ถอน

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด          3,852.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด          3,852.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

51
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ศูนยบริการเดอะมอลลงามวงศวาน)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ
เดอะมอลลงามวงศวาน

52
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ศูนยบริการเดอะมอลลงามวงศวาน)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ
เดอะมอลลงามวงศวาน

53
เชาเคร่ืองพรอมจางบริการเคร่ืองถาย
เอกสาร ใหแกฝายส่ือสารองคกร

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 5,350 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 5,350 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายส่ือสาร
องคกร

54
จัดซื้อ DRUM เคร่ืองโทรสาร 
ยี่หอ Brother เพ่ือใชงานท่ีฝาย
บริหารหน้ีภูมิภาค

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         9,309.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         9,309.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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55 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        14,615.00 รานเรืองศิลปตรายาง        14,615.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

56
จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคารฯ
 สาขาเทพารักษ

                190,000.00 ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      190,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด      190,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

57
จางเดินสายระบบจัดการความปลอดภัย
 ธนาคารฯ สาขาสยามสแควร (แหงใหม)

 - ตกลงราคา บ.ศรีไทย คลาสสิคโฮม จํากัด        89,000.00 บ.ศรีไทย คลาสสิคโฮม จํากัด        89,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

58
จางตรวจสอบอาคาร ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ ประจําป 2558 
(อาคาร1,2)

                154,080.00 ตกลงราคา บ.แอซเซ็ท เพอฟอรแมนซ 
โซลูช่ัน จํากัด

     154,080.00 บ.แอซเซ็ท เพอฟอรแมนซ 
โซลูช่ัน จํากัด

     154,080.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

59
จัดซื้อตูรางเล่ือนพรอมติดตั้ง เพ่ือใชงาน
ท่ีสาขายอยนิคมอุตสาหกรรม 304

 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง        99,800.00 หจก.เบ เต็ก ลง        99,800.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

60
เชาอาคารพาณิชย 3 ชั้นคร่ึง เพ่ือเปนท่ี
จัดเก็บเอกสารแฟมสินเชื่อของสาขา
กําแพงเพชร

 - พิเศษ คุณเปมิกา พุมสุข        60,000.00 คุณเปมิกา พุมสุข        60,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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61
จัดซื้อเส้ือโปโลสีมวง ตราสัญลักษณ
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

             3,420,000.00 พิเศษ รานภูฟา   2,736,000.00 รานภูฟา   2,736,000.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

62
จางบริทประเมินราคาทรัพยของลูกหน้ี
ประเภทแฟลต เพ่ือจัดตั้งสํารองหน้ี

 - ตกลงราคา บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด          8,560.00 บ.1989 คอนซัลแทนส จํากัด          8,560.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

63
จางทําส่ือประชาสัมพันธอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษไตรมาสท่ี 1 ประจําป 2558 
สําหรับลูกคารายยอย

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        92,958.39 บ.ฟูลพอยท จํากัด        92,958.39
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

64 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        13,965.00 รานเรืองศิลปตรายาง        13,965.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

65
จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารฯ สาขาเพชรบูรณ

                450,000.00 สอบราคา หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส      404,000.00 หจก.สือเจริญ แอนด พี.โปรดักส      404,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

66
จัดซื้อตูรางเล่ือนพรอมติดตั้ง เพ่ือใชงาน
ท่ีสาขาตรัง

 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง        98,750.00 หจก.เบ เต็ก ลง        98,750.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

67
จางแปลรายงานของผูสอบบัญชีและงบ
การเงินประจําป 2557

 - ตกลงราคา บ.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
 สอบบัญชี จํากัด

       70,000.00 บ.ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
 สอบบัญชี จํากัด

       70,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

68
จางผลิตปายแบนเนอร งานประมูลขาย
ทรัพยสินธนาคารฯ คร้ังท่ี 1/2558

 - ตกลงราคา บ.เจ.ดับบลิว คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด

       33,063.00 บ.เจ.ดับบลิว คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด

       33,063.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

69
จัดซื้อ PLATINUM PHOTO GLOSSY 
PAPAER 150 Gsm.

 - ตกลงราคา บ.ปภาวิน จํากัด          2,327.25 บ.ปภาวิน จํากัด          2,327.25 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

70
จางบริการจัดหาพ้ืนท่ีในงานมหกรรม
บานและคอนโด คร้ังท่ี 32

                915,920.00 พิเศษ สมาคมธุรกิจบานจัดสรร      173,340.00 สมาคมธุรกิจบานจัดสรร      173,340.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

71 จางบริการจัดเก็บเช็คในระบบ ICAS                 900,000.00 พิเศษ บ.ทรัพยศรีไทยคลังสินคา 
จํากัด (มหาชน)

 วงเงิน 
900,000 บาท

บ.ทรัพยศรีไทยคลังสินคา 
จํากัด (มหาชน)

 วงเงิน 
900,000 บาท

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

72
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาขอนแกน 2.สาขายอยชุมแพ 
3.สาขายอยเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       55,426.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       55,426.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

73
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สํานักงาน
ใหญ

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

74
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ศูนยบริการบ๊ิกซี บางนา)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ
บ๊ิกซี บางนา
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

75
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(ศูนยบริการบ๊ิกซี บางนา)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก ศูนยบริการ
บ๊ิกซี บางนา

76
จางพิมพแคชเชียรเช็คกระเเสรายวัน 
ชนิด 20 ฉบับ สาขากาฬสินธุ

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

            362.73 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

            362.73
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

77
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง 
สาขายอยสมุทรสงคราม

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

         5,307.20 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

         5,307.20
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

78
จางพิมพซองจดหมาย สาขาขอนแกน,
สาขาพระนครศรีอยุธยา

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        25,145.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        25,145.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

79
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขขนาดเล็ก 12 
หลัก ยี่หอ CASIO

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        12,150.00 บ.นามทอง จํากัด        12,150.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

80 จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน พานาโซนิค  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        50,183.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        50,183.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

81
จางออกแบบและจัดทําบูธงานมหกรรม
การเงิน ไตรมาส 1 ประจําป 2558

                800,000.00 พิเศษ บ.มายด เอ็กซซิบิท จํากัด      699,849.55 บ.มายด เอ็กซซิบิท จํากัด      699,849.55
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

82
จัดซื้อบัตรพลาสติก สําหรับทําบัตร
รัฐวิสาหกิจ

 - ตกลงราคา บ.อินเทค การด เทคโนโลยี 
จํากัด

       23,540.00 บ.อินเทค การด เทคโนโลยี 
จํากัด

       23,540.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

83

จางพิมพสมุดรายการทรัพย
ประชาสัมพันธงานมหกรรมการเงิน
หาดใหญ คร้ังท่ี 5 Money Expo Hat Yai
 2015

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        19,902.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        19,902.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

84
จางทําส่ือประชาสัมพันธอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษ ไตรมาส 1 ป 2558 
สําหรับลูกคา 5 กลุม

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        93,552.24 บ.ฟูลพอยท จํากัด        93,552.24
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

85
จางพิมพซองนํ้าตาลใหญขยายขาง 
สํานักงานใหญ

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

86 จางทําตรายาง สาขาเพชรบุรี  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          7,260.00 รานเรืองศิลปตรายาง          7,260.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

87
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยฟวเจอรพารค รังสิต)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอยฟว
เจอรพารค รังสิต
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

88
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยฟวเจอรพารค รังสิต)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอยฟว
เจอรพารค รังสิต

89
จางพิมพ inkjet โครงการอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษ ไตรมาส 1 สําหรับลูกคาราย
ยอย

 - ตกลงราคา บ.มาสเตอรฮับ จํากัด          2,189.22 บ.มาสเตอรฮับ จํากัด          2,189.22
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

90
จัดซื้อโปรเจคเตอร พรอมอุปกรณ และ
จอภาพ เพ่ือใชงานท่ีสํานักพระราม 9

 - ตกลงราคา บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        31,886.00 บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด        31,886.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

91 จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขายะลา  - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       24,797.25 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       24,797.25
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

92
เชาเคร่ืองถายเอกสาร รุน MPC 4503SP
 ใหแก ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก ฝายพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

93 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        43,290.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        43,290.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

94
จางทํากระเปาเคร่ืองเขียนสีสมพิมพลาย
 พรอมบรรจุอุปกรณเคร่ืองเขียน

                700,000.00 พิเศษ บ.เพ่ิมพูนอินเตอรเทรด จํากัด      699,780.00 บ.เพ่ิมพูนอินเตอรเทรด จํากัด      699,780.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

95
จางพิมพสมุดรายการทรัพย
ประชาสัมพันธงานมหกรรมบาน
และคอนโด คร้ังท่ี 32

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        38,049.20 บ.ฟูลพอยท จํากัด        38,049.20
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

96

เชาเคร่ืองพรอมจางบริการเคร่ือง
มัลติฟงกชั่นระบบเชา ยี่หอ ซีร็อกซ 
รุน DC4C3370S-WRM 
(สาขายอยฟวเจอรพารค รังสิต)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอยฟว
เจอรพารค รังสิต

97
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(สาขาภาคเหนือ)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขา
ภาคเหนือ

98
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(สาขาภาคใตและตะวันตก)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขาภาคใต
และตะวันตก

99
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(สาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขาภาค
ตะวันออกและภาคกลาง

100
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(สาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขาภาค
ตะวันออกและภาคกลาง
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

101
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(ฝายสาขากทม.และปริมณฑล 2)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก ฝายสาขา
กทม.และปริมณฑล 2

102
เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ ซีร็อกซ
(สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 - ตกลงราคา บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.56 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

103
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(เคานเตอรการเงินเดอะมอลลบางกะป)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร
การเงินเดอะมอลลบางกะป

104
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(เคานเตอรการเงินเดอะมอลลบางกะป)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก เคานเตอร
การเงินเดอะมอลลบางกะป

105
จางทําลายเทปบันทึกขอมูลท่ีไมไดใช
งานของฝายปฎิบัติการสารสนเทศ

 - ตกลงราคา วงษพาณิชย        18,000.00 วงษพาณิชย        18,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

106
จางซอมประตูกระจกบานเปลือย 
โถงสินเชื่อ สํานักพระราม 9 ชั้น 1 
อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เอ็น.เค.อลูมิน่ัม แอนด กลาส
 จํากัด        12,000.00 บ.เอ็น.เค.อลูมิน่ัม แอนด กลาส

 จํากัด        12,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

107
จางทําส่ือประชาสัมพันธอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษ ไตรมาส 1 ป 2558 สําหรับ
ลูกคา 5 กลุม

 - ตกลงราคา บ.เจ.ดับบลิว คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด

         5,617.50 บ.เจ.ดับบลิว คอมมิวนิเคช่ัน 
จํากัด

         5,617.50
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

108
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขาสงขลา )

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,568 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขาสงขลา

109
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขาสงขลา )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขาสงขลา

110
จางจัดกิจกรรมโครงการเสริมความรู
บุตรพนักงาน ภาคฤดูรอน ป 2558

             1,400,000.00 พิเศษ โรงเรียนสุขุมวิทเพ่ือการศึกษา   1,220,000.00 โรงเรียนสุขุมวิทเพ่ือการศึกษา   1,220,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

111
จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล
ขายทรัพยสินธนาคารฯ คร้ังท่ี 1/2558 
ในหนังสือพิมพมติชน

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        52,965.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        52,965.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

112
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาบอวิน 2.สาขาแพร

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       37,150.40 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       37,150.40
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล
ขายทรัพยสินธนาคารฯ คร้ังท่ี 1/2558 
ในหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 
(มหาชน)

       86,456.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 
(มหาชน)

       86,456.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

114
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขาราชบุรี

 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          7,062.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

115 จัดซื้อกระดาษชําระมวนเล็ก  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        62,060.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        62,060.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

116
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย(รหัส15..)

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       53,500.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       53,500.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

117
จางโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล
ขายทรัพยสินธนาคารฯ คร้ังท่ี 1/2558 
ในหนังสือพิมพไทยรัฐ

                200,000.00 ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง      192,426.66
เปนผูท่ีดําเนินงานดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

118
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยเดอะมอลลบางแค)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
เดอะมอลลบางแค

119
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยเดอะมอลลบางแค)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
เดอะมอลลบางแค
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

120

จัดซื้อเคร่ือเจาะเขาเลมเอกสาร 
พรอมแผนใสและสันหวง ใหกับ
ศูนยความมั่นคงปลอดภัยดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.อิบีโก-อินโฟดาตา จํากัด        26,964.00 บ.อิบีโก-อินโฟดาตา จํากัด        26,964.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

121 จัดซื้อกรวยนํ้าดื่ม PANDA มอก.  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        77,575.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        77,575.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

122
จัดซื้อแบตเตอร่ีกลองถายรูป Canon 
ใหกับฝายสนับสนุนสินเชื่อ

 - ตกลงราคา บ.อินโนจิเนียร่ิง จํากัด          2,193.50 บ.อินโนจิเนียร่ิง จํากัด          2,193.50 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

123

จางรักษาความปลอดภัยประจําสาขา
หรือหนวยงานยอยของสํานักงานเขต 1 
สระบุรี ฝายสาขาภาคตะวันออกและ
ภาคกลาง

 - ประกวดราคา
บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป 
จํากัด

  9,048,000.00
บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป 
จํากัด

  9,048,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

124
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ ใน
นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน

             1,200,000.00 พิเศษ บ.ดอกเบ้ีย จํากัด   1,181,280.00 บ.ดอกเบ้ีย จํากัด   1,181,280.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

125
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานหนังสือพิมพอีคอนนิวส

                500,000.00 พิเศษ บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 
จํากัด

     500,000.00 บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 
จํากัด

     500,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ



20

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

126
จัดซื้อเคร่ืองดูดฝุน-ดูดนํ้า ใหกับฝาย
ปฎิบัติการสารสนเทศ

 - ตกลงราคา บ.คลีนเวิลด โปรดักส แอนด 
ซัพพลาย จํากัด

       16,050.00 บ.คลีนเวิลด โปรดักส แอนด 
ซัพพลาย จํากัด

       16,050.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

127
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก และชั้นเก็บ
แฟม เพ่ือใชงานท่ีฝายสาขากทม.และ
ปริมณฑล 1

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        73,773.50 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        73,773.50 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

128

จัดซื้อชุดโซลินอยด วาลว โถปสสาวะ 
หองนํ้าชาย ชั้น 7 อาคาร 1 และชั้น 11 
อาคารจอดรถ ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.แซนมารท จํากัด        13,910.00 บ.แซนมารท จํากัด        13,910.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

129
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขายอยตราด 
2.สาขายอยนราธิวาส 3.สาขาบานฉาง

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       18,746.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       18,746.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

130
จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาราชบุรี,
สาขานาน

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        27,285.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        27,285.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

131
จัดซื้อรถเข็นเอกสาร เพ่ือใชงานท่ีฝาย
ทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด          7,918.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          7,918.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

132
จัดซื้อเกลือเพ่ือใชในการลางถังกรอง
นํ้าออน อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เกลือเจริญ อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด

       10,807.00 บ.เกลือเจริญ อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด

       10,807.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

133
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยตาก )

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
ตาก

134
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยตาก )

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
ตาก

135
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
ใหกับสาขาปราจีนบุรี

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          5,028.00 บ.นามทอง จํากัด          5,028.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

136

จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟาแบบมี
กระดาษ ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO 
เพ่ือใชงานสาขาตางๆ ของฝายสาขา
กทม.และปริมณฑล 2

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        78,400.00 บ.นามทอง จํากัด        78,400.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

137
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ใหกับสาขายอยบ๊ิกซี 
นวนคร

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        15,836.54 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        15,836.54 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

138
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลขไฟฟา 14 หลัก 
แบบมีกระดาษ และแบบไมมีกระดาษ 
ใหกับสาขาสงขลา

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 บ.นามทอง จํากัด          8,508.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

139 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง          4,470.00 รานเรืองศิลปตรายาง          4,470.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

140
จัดซื้อProjector พรอมอุปกรณ และ
External Hard disk เพ่ือใชงานท่ีฝาย
ทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        29,050.50 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        29,050.50 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

141
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียงโซน่ี ขนาด 4GB 
เพ่ือใชงานท่ีฝายทรัพยากรบุคคล

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,916.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,916.20 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

142
เชาเคร่ืองมัลติฟงกชั่นระบบเชา 
ยี่หอ RICOH รุน MP 3353SP 
(สาขายอยสระแกว)

 - ตกลงราคา บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 1,605 บาท/
เคร่ือง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
สระแกว

143
จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร 
ยี่หอ RICOH รุน  MP 3353SP 
(สาขายอยสระแกว)

 - ตกลงราคา บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด
 แผนละ 0.37 

บาท
บ.ริโก (ประเทศไทย)จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย
สระแกว

144
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
1.สาขาเชียงราย 2.สาขากําแพงเพชร 
3.สาขารอยเอ็ด

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       17,136.05 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
จํากัด (มหาชน)

       17,136.05
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

145
จัดซื้อนิตยสารดอกเบ้ียและหนังสือพิมพ
ดอกเบ้ียธุรกิจ

 - ตกลงราคา บ.ดอกเบ้ีย จํากัด        55,800.00 บ.ดอกเบ้ีย จํากัด        55,800.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

146
จัดซื้อเคร่ือง DVD-RW ของฝายบริหาร 
NPA

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,815.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด          4,815.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

147
จางเปล่ียนโชคอัพประตูกระจกบานเปด
คู บริเวณโถงลิฟตและทางเดิน ชั้น G 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.นิชยา จํากัด        18,125.80 บ.นิชยา จํากัด        18,125.80
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

148 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม                 158,360.00 ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00 บ.ชัยมั่นคง(1995) จํากัด      158,360.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดั
บท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2558
ธนาคารอาคารสงเคราะห

149
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน และเกาอี้รับลูกคา 
เพ่ือใชงานท่ีฝายสาขากทม.และ
ปริมณฑล 1

                168,000.00 ตกลงราคา บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

     138,160.00 บ.บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

     138,160.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

150
จางเปล่ียนอุปกรณระบบลิฟต อาคาร 2 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

       56,000.00 บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

       56,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

151
จัดซื้อแบตเตอร่ีสําหรับเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟาสํารอง อาคาร1,2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

                117,700.00 ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง      117,700.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง      117,700.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

152 จางทํากรอบปายอะคริลิคใส                 136,000.00 ตกลงราคา บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 
จํากัด

     132,680.00 บ.ต เอกณศิลป อลูมิเนียม 
จํากัด

     132,680.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ


