
1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 6,840.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 6,840.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

2
จ้างผลิตป้ายแบนเนอร์งานประมลูขาย

ทรัพย์สินธนาคารฯ ครัง้ที3่/2555
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 25,615.80      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 25,615.80      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

3
เช่าพืน้ที่เพ่ือติดตัง้เคร่ือง ATM 

ห้างเทสโก้ โลตสั สาขาพระราม 2
 - พิเศษ

บ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 

ซิสเทม จ ากดั
18,985.00      

บ.เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ 

ซิสเทม จ ากดั
18,985.00      

ผ่านการพิจารณาคดัเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

4

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจ านองห้องชดุเป็นประกัน 2.

แบบฟอร์มหนงัสือรับรองการหกัภาษี 

ณ ที่จ่าย

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
62,060.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
62,060.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

5

จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์ การปลอ่ย

สินเช่ือใหมข่องธนาคารได้ตาม

เป้าหมายปี 2555

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 22,191.80      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากัด 22,191.80      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

6

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และ

สาขาย่อยแฟชัน่ไอส์แลนด์

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
11,770.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
11,770.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

7
จ้างพนกังานรักษาความสะอาด 

ประจ าสาขาย่อยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา

บ.นิวอินเตอร์เนชัน่แนล

เยนเนอรัล จ ากดั
263,349.60    

บ.นิวอินเตอร์เนชัน่แนล

เยนเนอรัล จ ากดั
263,349.60    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8
จดัซือ้ตู้ รางเลื่อนพร้อมติดตัง้ 

ให้กับสาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา บ.ภมีเชษฐ์ จ ากัด 266,430.00    บ.ภมีเชษฐ์ จ ากัด 266,430.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

9
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ ช่วยกันคิด กับ วีระ ธรภทัร
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.ช่วยกันคิด 400,000.00    หจก.ช่วยกันคิด 400,000.00    

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

10
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS-G12
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 56,656.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 56,656.50      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

11

จ้างพิมพ์แผ่นปลิว และโปสเตอร์ 

โครงการประมลูขายทรัพย์สิน

ธนาคารฯ ครัง้ที่ 3/2555

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 30,709.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 30,709.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

12
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โครงการเงินฝาก

ออมทรัพย์เพ่ือหกัช าระหนี ้
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 11,556.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 11,556.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

13

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS 

สาขาย่อยฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 - ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากัด 5,700.00        บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากัด 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

14

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมมี่

หนว่ยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปีย 

รุ่น COMPACT 5 สาขาย่อยแฟชัน่

ไอส์แลนด์และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 36,380.00      บ.โอลิมเปียไทย จ ากัด 36,380.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



3

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15
จ้างจดัท าโครงการ บ้านปันน า้ใจ 

จากใจ ธอส.
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จริงใจ ครีเอชัน่ จ ากัด 3,000,000.00 บ.จริงใจ ครีเอชัน่ จ ากัด 3,000,000.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

16 จดัซือ้แก้วน า้ใส ROCK พร้อมสกรีนโลโก้  - ตกลงราคา
บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
4,684.03        

บ.โอเชียนกลาส จ ากดั 

(มหาชน)
4,684.03        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

17 จดัซือ้จานรองแก้ว  - ตกลงราคา คณะบคุคล สายรุ้ง เบญจรงค์ 4,541.08        คณะบคุคล สายรุ้ง เบญจรงค์ 4,541.08        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

18

จดัซือ้ชดุกาแฟ พร้อมสกรีนโลโก้

ธนาคารฯ ให้กับสาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ 

และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 - ตกลงราคา
บ.รอยลั ปอร์ซเลน 

จ ากดั (มหาชน)
7,680.00        

บ.รอยลั ปอร์ซเลน 

จ ากดั (มหาชน)
7,680.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

19

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.แผนที่ตัง้สถานประกอบการ 

2.ใบค าขอเปลี่ยนแปลงการกู้ เงิน

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 80,250.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 80,250.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

20 จดัซือ้กลอ่งกระดาษใสเ่อกสาร (ครุุสภา)  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด์ พี 

คาร์ตัน้ จ ากดั
75,568.75      

บ.เอส วี แอนด์ พี 

คาร์ตัน้ จ ากดั
75,568.75      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

21
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านสื่อโทรทศัน์ รายการ รักนี.้.ที่บ้านเรา
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.รามายนะ จ ากัด 1,481,950.00 บ.รามายนะ จ ากัด 1,481,950.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

22
จ้างบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขซ่อมแซม

เคร่ืองนบัธนบตัร แบบรวมอะไหล่
 - พิเศษ บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 867,800.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากัด 867,800.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

23 จ้างด าเนินการขนสง่พสัดภุณัฑ์  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร์ 

แอนด์ ซี จ ากดั

 วงเงินประมาณ 

1,500,000 บาท

บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร์ 

แอนด์ ซี จ ากดั

 วงเงินประมาณ 

1,500,000 บาท

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

24

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาอตุรดิตถ์ 

2.สาขาสโุขทยั 3.สาขาพิจิตร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
126,313.50    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
126,313.50    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

25
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือสญัญา

จ านองที่ดินเป็นประกัน (ท.ด.15)
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 79,180.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 79,180.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

26
จ้างจดังานพิธีเปิดสาขาถนน

นิมมานเหมินทร์
 - ตกลงราคา

บ.เอ๊กซ์ เรดิโอ แอนด์ 

อีเวนท์ จ ากัด
222,132.00    

บ.เอ๊กซ์ เรดิโอ แอนด์ 

อีเวนท์ จ ากัด
222,132.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

27 จดัซือ้กระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิว้  - ตกลงราคา บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จ ากดั 10,272.00      บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ จ ากดั 10,272.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

28

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE  125i 

สาร์ทมือ ล้อซ่ีลวด (สาขาย่อยแฟชัน่

ไอส์แลนด์และสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
112,000.00    

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

29

จดัซือ้ตู้ เย็น 1 ประต ูขนาด 6.6 คิว 

ยี่ห้อโตชิบา รุ่น GR-B187T  

ให้กับสาขาย่อยเพียวเพลสราชพฤกษ์

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 5,700.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

30 จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิว้ (655)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      บ.ชยัมั่นคง (1995) จ ากัด 67,410.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



5

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

31 จดัซือ้พสัดเุคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 45,144.00      องค์การค้าของสกสค. 45,144.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

32 จดัซือ้คดัเตอร์ clover  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,376.00        องค์การค้าของสกสค. 2,376.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

33
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการ คยุกันทนัข่าว
 - ตกลงราคา บ.แมส มี เดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด 90,000.00      บ.แมส มี เดีย เมเนจเม็นท์ จ ากัด 90,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

34
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร S+M
 - ตกลงราคา บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จ ากดั 70,000.00      บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จ ากดั 70,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

35

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ ครัง้ที่ 3/2555 

ในหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซ่ิง 100,511.52    หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซ่ิง 100,511.52    
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

36

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ ครัง้ที่ 3/2555 

ในหนงัสือพิมพ์มติชน

 - ตกลงราคา บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 35,310.00      บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 35,310.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

37

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ ครัง้ที่ 3/2555 

ในหนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด 53,928.00      บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด 53,928.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

38
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านโครงการ วิมานดิน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โมด อิมเมจ จ ากัด 3,000,000.00 บ.โมด อิมเมจ จ ากัด 3,000,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

39
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ Guest's House by ธอส.
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย ไอ แอม จ ากัด 2,250,000.00 บ.มีเดีย ไอ แอม จ ากัด 2,250,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

40

จดัจ้างท าโต๊ะท างานพร้อมฉากกัน้ให้กับ

เลขานกุารผู้บริหารระดบัสงู ชัน้ 6 อาคาร

 2

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 24,979.15      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 24,979.15      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

41
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิให้กับ

สาขาย่อยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
115,025.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
115,025.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

42
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กับสาขาราชบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
199,555.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
199,555.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

43

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในโครงการจดัท าหนงัสือคู่มือเตือนภยั 

ฉบบั เงิน เงิน เงิน

 - ตกลงราคา บ.เอ็น ซี อาร์ แอสโซสิเอท จ ากัด 32,100.00      บ.เอ็น ซี อาร์ แอสโซสิเอท จ ากัด 32,100.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

44

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Business+ฉบบัพิเศษ 

Business+TOP 1000

 - ตกลงราคา บ.เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 53,500.00      บ.เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 53,500.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

45 สัง่เช่ารถยนต์  - ประกวดราคา บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 21,564,000.00    บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 21,564,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

46
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร THE COMPANY
 - ตกลงราคา

บ.ไทยคณู-แบรนด์เอจ

 โฮลดิง้ จ ากดั
53,500.00      

บ.ไทยคณู-แบรนด์เอจ

 โฮลดิง้ จ ากดั
53,500.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

47

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA คลิ๊กไอ 125 ล้อซ่ีลวด 

รุ่น TUNE UP

 - ตกลงราคา หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ 48,500.00      หจก.เอสเอ็มดี มอเตอร์ 48,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

48

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านโครงการจดัท าปฏทินิครอบครัวข่าว

 3 ปี 2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วิช 106 จ ากัด 642,000.00    บ.วิช 106 จ ากัด 642,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

49

จ้างท าป้ายแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์

การขยายระยะเวลาการด าเนินการ  

โครงการบ้าน ธอส.เพ่ือที่อยู่อาศยั

แหง่แรก 0% 3ปี

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 85,000.00      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 85,000.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

50

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในวารสารประกันภยัและประกันชีวิต 

2555

 - ตกลงราคา บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

51
จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูสาขาลาดพร้าว
 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 8,500.00        บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 8,500.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

52

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านหนงัสือ น า้ แผ่นดิน ถ่ินที่ตัง้และผงั

เมืองของเรา

 - ตกลงราคา บ.กระเเสธุรกิจ จ ากัด 40,660.00      บ.กระเเสธุรกิจ จ ากัด 40,660.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

53
จ้างซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า อาคาร 1,2 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 124,400.00    บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 124,400.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

54
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านป้ายบริเวณด้านหน้าราชยานยนต์ฯ
 - ตกลงราคา

ราชยานยนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00    
ราชยานยนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00    
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

55
จดัซือ้อปุกรณ์เพ่ือใช้กับเคร่ือง Access 

Control ห้อง BAHTNET
 - ตกลงราคา บ.ดาต้ารูท จ ากัด 4,173.00        บ.ดาต้ารูท จ ากัด 4,173.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

56
จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM อาคาร 2 ชัน้ 1 

และอาคาร 2 ชัน้ 2
 - ตกลงราคา หจก.โกมลเทรดดิง้ 6,000.00        หจก.โกมลเทรดดิง้ 6,000.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

57

จดัจ้างเปลี่ยน Pressure Tank และ 

Booster Pump อาคาร 1 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
192,118.50    

บ.88 คอนโทรลสซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
192,118.50    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

58
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินช าระ

หนีเ้งินกู้  (ตดัแผ่น)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
134,820.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

59

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขาพะเยา 2.สาขาหนองบวัล าภ ู3.

สาขาบงึกาฬ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
126,313.50    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
126,313.50    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

60
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสือพิมพ์ อปท.นิวส์
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อปท.นิวส์ จ ากัด 269,640.00    บ.อปท.นิวส์ จ ากัด 269,640.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

61 จดัซือ้อปุกรณ์เคร่ืองใช้ส านกังาน  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 6,136.00        องค์การค้าของสกสค. 6,136.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

62
จ้างติดตัง้โปรแกรม Adaptation 

เวอร์ชัน่ใหมข่องเคร่ืองนบัธนบตัร
 - ตกลงราคา

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
16,050.00      

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
16,050.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

63
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 

A4/80 แกรม ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
177,620.00    เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

64
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าสง่ช าระหนี ้

เงินกู้
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

65
จ้างพิมพ์หนงัสือคู่มือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้าน ธอส. 55 จ.นครราชสีมา
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 47,080.00      บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 47,080.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

66
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาบ้านฉาง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
15,921.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
15,921.60      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

67
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 110i สาร์ทมือ
 - ตกลงราคา หจก.ไทยงามยานยนต์สิงห์บรีุ 45,000.00      หจก.ไทยงามยานยนต์สิงห์บรีุ 45,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

68

จ้างผลิตสปอตวิทยพุร้อมส าเนา CD 

ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์เงินฝากออม

ทรัพย์เพ่ือหกัช าระหนี ้

 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากัด 34,956.90      บ.ยชูสู จ ากัด 34,956.90      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

69
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ ฮอนด้า CLICK 125i
 - ตกลงราคา บ.ฮอนด้า สนามจนัทร์ จ ากดั 47,000.00      บ.ฮอนด้า สนามจนัทร์ จ ากดั 47,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

70 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 12,920.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 12,920.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

71 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        12,710.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        12,710.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

72 จ้างจดังานพิธีเปิดสาขาพะเยา  - ตกลงราคา ร้าน Media Monster 185,500.00    ร้าน Media Monster 185,500.00    
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

73

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลขให้กับ

คณะกรรมการพิจารณาการจ าหนา่ยหนี ้

สญูจากบญัชีลกูหนี ้

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 6,964.00        บ.นามทอง จ ากัด 6,964.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

74 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา
บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่แนล

(ไทยเเลนด์) จ ากดั
12,840.00      

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่แนล

(ไทยเเลนด์) จ ากดั
12,840.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

75
จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงปิดรางน า้ชัน้

ใต้ดิน ธนาคารฯ สาขาแจ้งวฒันะ
 - ตกลงราคา หจก.ณภทัร แลนด์ 37,985.00      หจก.ณภทัร แลนด์ 37,985.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

76
จ้างพิมพ์แผ่นปลิวประชาสมัพนัธ์ในการ

เปิดสาขาย่อยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 8,560.00        บ.ฟลูพอยท์ จ ากัด 8,560.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

77 จดัซือ้ตู้ลิน้ชกัล้อเลื่อน รุ่น Unofrom  - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 3,991.10        บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 3,991.10        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

78

จ้างเหมาซ่อมแซมประตกูระจกและ

เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ธนาคารฯ 

สาขาพระราม 6

 - ตกลงราคา บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 64,000.00      บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 64,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

79
จ้างซ่อมตู้จ่ายน า้ดบัเพลิง ชัน้ 8A 

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.88 คอนโทรลสซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
34,240.00      

บ.88 คอนโทรลสซิสเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั
34,240.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

80

จดัจ้างซ่อมระบบสขุาภบิาลส าหรับ

ห้องน า้ชาย ชัน้ 1 อาคาร 1 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 75,429.65      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 75,429.65      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

81
จ้างจดัสวนบริเวณรอบธนาคารฯ 

สาขาสระบรีุ
 - ตกลงราคา ร้านฐิติรัตน์ การ์เด้น 51,000.00      ร้านฐิติรัตน์ การ์เด้น 51,000.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

82

จ้างพิมพ์เช็คกระแสรายวนั ชนิด 20 

ฉบบั 

ของสาขาในสงักัดฝ่าย สป.

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
49,434.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
49,434.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

83

จ้างพิมพ์ 1x-Benter 

2.โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์เปิดสาขาย่อย

ถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,885.62        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,885.62        
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

84
จดัซือ้กล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

ยี่ห้อ CANON รุ่น PWS-G15
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 22,118.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 22,118.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

85
จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร

สาขาย่อยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 18,386.88      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 18,386.88      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86 จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ของสาขาพะเยา  - ตกลงราคา
บ.บญุมามฟูอิงแอนด์สโตเรจ 

จ ากัด
10,802.50      

บ.บญุมามฟูอิงแอนด์สโตเรจ 

จ ากัด
10,802.50      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

87
จ้างขนย้ายและติดตัง้เคร่ือง ATM 

ของสาขาสพุรรณบรีุ
 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิง้ 6,000.00        หจก.โกมล เทรดดิง้ 6,000.00        

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

88
จ้างขนย้ายและติดตัง้เคร่ือง ATM 

ของสาขาราชบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.บญุมามฟูอิงแอนด์สโตเรจ 

จ ากัด
6,702.50        

บ.บญุมามฟูอิงแอนด์สโตเรจ 

จ ากัด
6,702.50        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

89
จดัซือ้โคมไฟติดผนงั อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากัด
50,846.40      

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากัด
50,846.40      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านสื่อตา่งๆของบริษัท
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โอเค แมส จ ากัด 250,000.00    บ.โอเค แมส จ ากัด 250,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

91

จ้างพิมพ์หนงัสือแจ้งข้อมลูเครดิตรายปี 

2555 และรายเดือน2556 

และหนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ข้อเทจ็จริงที่บง่ชีถ้ึงตวัลกูค้ารายเดือนปี

2556

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
1,669,200.00 

บ.ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
1,669,200.00 

เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

92
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ แพรวพราว
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ซิกซ์-ทเวลฟ์ โซลชูัน่ จ ากดั 2,000,000.00 บ.ซิกซ์-ทเวลฟ์ โซลชูัน่ จ ากดั 2,000,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

93
จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บโฉนด 

ธนาคารฯ สาขากาฬสินธุ์
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 277,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 277,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

94
จ้างท ากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง 

และกลอ่งใส ใสใ่บฝากถอน
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 16,585.00      บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 16,585.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ ของสาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

70,000.00      
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั

70,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

96
จดัซือ้อปุกรณ์เพ่ือใช้กับเคร่ือง Access 

Control ห้อง BAHTNET
 - ตกลงราคา บ.ดาต้ารูท จ ากัด 10,000.00      บ.ดาต้ารูท จ ากัด 10,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

97
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการเหลี่ยมกฏหมาย
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ช.ช้างแฝด มีเดีย จ ากัด 321,000.00    บ.ช.ช้างแฝด มีเดีย จ ากัด 321,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

98
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากัด 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากัด 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99

จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ส าเร็จรูปพร้อมติดตัง้

ใช้งานที่มีฐานข้อมลู ฝ่ายปฏบิตัิการ

สารสนเทศ ชัน้ 7 อาคาร 2

 - ตกลงราคา
บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
80,000.00      

บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั
80,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100

เช่าเคร่ืองมลัติฟังก์ชัน่ระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 2000L2

ให้แก่ สาขาย่อยลพบรีุ

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,247บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,247บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยลพบรีุ

101

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP  2000L2

สาขาย่อยลพบรีุ

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผ่นละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจาก 

สาขาย่อยลพบรีุ

102
จ้างซ่อมแซมแก้ไขน า้ร่ัวซึมอาคาร

ส านกังานธนาคารฯ สาขาสระบรีุ
 - ตกลงราคา บ.สเป็คคอน (ประเทศไทย) จ ากัด 181,900.00    บ.สเป็คคอน (ประเทศไทย) จ ากัด 181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

103

จ้างซ่อมแซมอาคารที่เกิดจากน า้ร่ัวซึม 

และงานซ่อมแซมอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้ตามปกติดงัเดิม ธนาคารฯ สาขา

ห้าแยกปากเกร็ด

 - ตกลงราคา บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 90,000.00      บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 90,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

104

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น WAVE 110i สตาร์ทมือ

ดิสก์เบรก (สาขาย่อยทุ่งสง)

 - ตกลงราคา บ.นครปิยะกลการ จ ากัด 43,500.00      บ.นครปิยะกลการ จ ากัด 43,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

105
จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง

ปรับอากาศ สาขาอบุลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ 

จ ากดั
21,600.00      

บ.สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ 

จ ากดั
21,600.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

106
จดัซือ้เคร่ืองกรองน า้พร้อมติดตัง้ 

ยี่ห้อ Coway รุ่น CHP-08AR
 - ตกลงราคา

บ.วงจิน โคเวย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
28,000.00      

บ.วงจิน โคเวย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
28,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

107
จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูและยงุ สาขาปทมุธานี
 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 9,630.00        บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 9,630.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

108
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร 7 Heavens
 - ตกลงราคา

บ.เอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด
32,100.00      

บ.เอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด
32,100.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

109 จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 13,281.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 13,281.70      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

110
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาแมส่าย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,908.93      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,908.93      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

111 จ้างพิมพ์กระดาษบนัทกึข้อความ  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 70,620.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 70,620.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

112
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข ขนาดใหญ่ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 10,056.00      บ.นามทอง จ ากัด 10,056.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

113
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากัด 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากัด 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

114
จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิน้ชกั 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น D-743
 - ตกลงราคา ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 11,957.00      ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 11,957.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

115
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 85,600.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 85,600.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

116
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินคา่

เช่าทรัพย์สินธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
53,500.00      

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
53,500.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

117

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบเบกิพสัด ุ

2.แบบฟอร์มใบน าสง่เงิน คา่เช่า

ทรัพย์สินธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 20,116.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 20,116.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

118
จ้างเหมาดแูลรักษาสนามหญ้า

และต้นไม้ ของสาขาหาดใหญ่
 - ตกลงราคา นายสพีุ ติดตองรัมย์ 30,000.00      นายสพีุ ติดตองรัมย์ 30,000.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

119
จ้างพิมพ์ใบเสร็จช าระเงินกู้  

ด้วยระบบ Sealer พร้อมสง่ไปรษณีย์
 - กรณีพิเศษ บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั  6,548,400.00 บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั  6,548,400.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

120

จดัซือ้หลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง พร้อมติดตัง้

บริเวณอาคารจอดรถและโคมไฟถนน 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
934,126.00    

บ.พีอีเอ เอ็นคอม 

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
934,126.00    คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

121
จ้างตรวจสอบโครงสร้างอาคารทรัพย์สิน

ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา

บ.เอ็น.เอส.พลสั 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั
8,000.00        

บ.เอ็น.เอส.พลสั 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั
8,000.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

122
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 110i
 - ตกลงราคา บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 43,000.00      บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด 43,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

123
จดัซือ้เคร่ืองฉาพภาพ Panasonic LCD 

Projector PT-LB3
 - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 31,993.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 31,993.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

124

จดัจ้างติดตัง้ประตกูระจกเปิด-ปิด

เคาน์เตอร์การเงินเดอะมอลล์ 

งามวงศ์วาน

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 103,790.00    บ.ทเูมคเกอร์ จ ากัด 103,790.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

125
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเสียง ขนาด 4GB 

ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-SX713
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,345.10        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 6,345.10        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126 จดัซือ้ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 26,609.62      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากัด 26,609.62      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

127

จดัจ้างติดตัง้กันสาดบริเวณหน้าตู้  ATM 

และราวบนัไดบริเวณหน้าอาคาร 

สาขาส าโรง

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 47,000.00      บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 47,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

128

จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หนหูมดั และยงุ ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่ อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 60,000.00      บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 60,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

129 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

130

จ้างด าเนินการปรับเปลี่ยนขยาย

ระยะเวลาในสปอตโทรทศัน์โครงการ

บ้านหลงัแรก ดอกเบีย้ 0%นาน 3ปี

 - ตกลงราคา บ.เอ็มโฟร์ จ ากัด 93,625.00      บ.เอ็มโฟร์ จ ากัด 93,625.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

131
จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM 

ของสาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิง้ 13,000.00      หจก.โกมล เทรดดิง้ 13,000.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

132
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาสมทุรสาคร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
26,536.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
26,536.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

133
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์ (รหสั11..)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

134

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบนัทกึตอ่ท้าย

สญัญากู้ เงินลกูค้าเดิมเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบีย้

 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 74,900.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 74,900.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



18

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

135 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

136
จ้างผลิตสปอตวิทย ุโครงการบ้าน

หลงัแรก 0%นาน 3 ปี
 - ตกลงราคา น.ส สดุารัตน์ พงษ์สิงโต 8,000.00        น.ส สดุารัตน์ พงษ์สิงโต 8,000.00        

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

137

จ้างแก้ไขปรับเปลี่ยนสปอตโฆษณา

โทรทศัน์ชดุ เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์

พิเศษ ชดุ SALON

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 58,850.00      บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 58,850.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

138 จดัซือ้โทรศพัท์ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 71,369.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 71,369.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

139
จ้างโฆษณาประสมัพนัธ์ธนาคาร 

ในรายการคยุโขมงข่าวเช้า
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โกล มีเดีย จ ากัด 1,000,000.00 บ.โกล มีเดีย จ ากัด 1,000,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

140

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE 110i สตาร์ทมือ 

ดิสเบรกหน้า

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.มอเตอร์ส (1994) จ ากดั 45,000.00      บ.เอ็ม.มอเตอร์ส (1994) จ ากดั 45,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

141 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทัว่ไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 97,370.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 97,370.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

142
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร CASAVIVA
 - ตกลงราคา

บ.อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด
41,730.00      

บ.อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

จ ากัด
41,730.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

143
จ้างปรับปรุงพืน้ที่อาคารจอดรถ ชัน้ G 

เป็นห้องเก็บอปุกรณ์
 - ตกลงราคา บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 108,000.00    บ.เอสวี กรุ๊ป จ ากัด 108,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



19

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

144

จ้างติดตัง้มา่นบงัตา ประตกูระจก และ

ผนงักระจกนิรภยั บริเวณห้องโถงบริการ

สินเช่ือ ส านกัพระราม 9 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่ อาคาร 1 ชัน้ 1

 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 120,000.00    บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากดั 120,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

145
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ในนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
79,608.00      

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
79,608.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

146
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร my home
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
46,224.00      

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
46,224.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

147
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสารบ้านและสวน
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
53,500.00      

บ.อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)
53,500.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

148
จดัซือ้ LCD TV LG รุ่น 42CS460 

พร้อมขาแขวนชนิดติดผนงั
 - ตกลงราคา หจก.นพคณุเอ็นจิเนียร่ิง 16,900.00      หจก.นพคณุเอ็นจิเนียร่ิง 16,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

149

จ้างบริการจดัหาพืน้ที่งาน Thailand 

smart Money Smart Udon..East 

Meets West ถนนทกุสายมุ่งสูอ่ดุร

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จ ากดั 321,000.00    บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮาส์ จ ากดั 321,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

150
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสือครบรอบ 33 ปี ของสมาคมฯ
 - ตกลงราคา

สมาคมผู้สื่อข่าวและชา่งภาพ

อาชญากรรมแหง่ประเทศไทย
25,000.00      

สมาคมผู้สื่อข่าวและชา่งภาพ

อาชญากรรมแหง่ประเทศไทย
25,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

151
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร MBA
 - ตกลงราคา บ.สื่อดี จ ากัด 40,000.00      บ.สื่อดี จ ากัด 40,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

152
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

153
จ้างบริษัทภายนอกจดัสง่ข้อมลูข่าวสาร

ของธนาคาร ผ่านทาง e-mail ให้แก่ลกูค้า
 - ตกลงราคา บ.ไว้ส์ทาร์เก็ต จ ากัด 21,400.00      บ.ไว้ส์ทาร์เก็ต จ ากัด 21,400.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

154
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 

ข้ามเขต
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

155
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ผ่านนิตยสาร Stock Review
 - ตกลงราคา

บ.บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ 

ไลฟ์ จ ากดั
60,000.00      

บ.บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ 

ไลฟ์ จ ากดั
60,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

156

จดัซือ้ตู้ เย็น ขนาด 6.6 คิว ยี่ห้อ โตชิบา 

1 ประต ูรุ่น GR-B187T 

ให้กับสาขาย่อยถนนทรงวาด 

และสาขาย่อยแฟชัน่ไอส์แลนด์

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 11,399.99      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากัด 11,399.99      คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

157
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบส าคญัการ

บนัทกึบญัชี GL
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 70,620.00      บ.จนู พบัลิชช่ิง จ ากัด 70,620.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

158

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภาย

ในงาน Thailand smart Money Smart 

Udon ..East Meet west 

ถนนทกุสายมุ่งสูอ่ดุร

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จ ากัด
596,362.36    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จ ากัด
596,362.36    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

159 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 14,820.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 14,820.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

160
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าฝากเช็ค 

(ส าหรับหนว่ยงานภายใน)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
18,725.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
18,725.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

161

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลขไฟฟ้าแบบมี

จอภาพและกระดาษบนัทกึ 14 หลกั 

1 แมมโมร่ี ยี่ห้อ CASIO

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        บ.นามทอง จ ากัด 7,542.00        คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

162

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสือรับรอง

การหกัภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฏากร)

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 32,100.00      บ.คอมฟอร์ม จ ากัด 32,100.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

163

จดัซือ้กระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A 

(ฝ่ายปฏบิตัิการสารสนเทศ)

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

164
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาสพุรรณบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
5,307.20        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

165
จ้างผลิตร่มสนาม 2 ขนาด 

จ านวน 1,300 คนั และขาตัง้ร่ม
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ไทยโอเช่ียนอตุสาหกรรม 

จ ากัด
1,978,002.00 

บ.ไทยโอเช่ียนอตุสาหกรรม 

จ ากัด
1,978,002.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ


