
1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จดัซื �อกลอ่งฝาครอบ ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
       35,310.00

บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
       35,310.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ&าสดุ

2 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,980.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,980.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

3 จดัซื �อแผน่ DVD+R SONY กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          9,200.00 องค์การค้าของ สกสค.          9,200.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

4
จดัซื �อรถจกัรยานยนต์ 110 ซีซี. ยี&ห้อ

ฮอนด้า เวฟ 110i
ตกลงราคา

บ.ฮอนด้าเกียรติปรีดาอา่งทอง

 จํากดั
       45,000.00

บ.ฮอนด้าเกียรติปรีดาอา่งทอง

 จํากดั
       45,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

5

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสารNATIONALGEOGRAPHIC

 )

ตกลงราคา
บ.อมรินทร์พริ �นติ �งแอนด์

พบัลชิชิ&ง จํากดั (มหาชน)
       46,438.00

บ.อมรินทร์พริ �นติ �งแอนด์

พบัลชิชิ&ง จํากดั (มหาชน)
       46,438.00

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

6
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจําสาขายอ่ย
พิเศษ

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี � 

คอนโทรล จํากดั
  1,977,570.00

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี � 

คอนโทรล จํากดั
  1,977,570.00

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

7 เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื&อนที& ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากดั (มหาชน)
       92,448.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จํากดั (มหาชน)
       92,448.00 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

8
จ้างพิมพ์บตัรอนญุาตเข้า-ออก 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        46,812.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        46,812.50

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

9
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี �

เงินกู้
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
     181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
     181,900.00

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

10 จ้างซอ่มระบบคิว ฝ่ายพิธีการสนิเชื&อ ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
         2,889.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
         2,889.00

เป็นผู้ ที&มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

11 จดัซื �อสติกเกอร์เลเบลตอ่เนื&อง ตกลงราคา
ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอส.วี.

เอส.คอมพิวเตอร์
       48,150.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอส.วี.

เอส.คอมพิวเตอร์
       48,150.00

เป็นผู้ ที&มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

12 จดัซื �อธงชาติและธงสญัลกัษณ์ ตกลงราคา ร้านสมใจ        54,370.00 ร้านสมใจ        54,370.00 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

13

จ้างเหมาเดินงานระบบ DATA+POWER

 พื �นที&ทํางานจําหนา่ยสนิเชื&อ

ที&ไมก่่อให้เกิดรายได้ ชั �น 21 อาคาร 2 

และห้องลลีาศ ชั �น 1 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส์ จํากดั        45,000.00 บ.ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส์ จํากดั        45,000.00
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

14
จดัซื �อเครื&องจดัระบบคิวอตัโนมตัิให้กบั

สาขาพหลโยธิน และสาขาพระราม 2
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     330,000.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     330,000.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

15 จดัซื �อเครื&องเจาะกระดาษ DELTA กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.             675.00 องค์การค้าของ สกสค.             675.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

16
จดัซื �อนํ �ายาล้างจานไลปอนเอฟ 

ขนาด 800 ซีซี.
กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          3,240.00 องค์การค้าของ สกสค.          3,240.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

17 จดัซื �อกระดาษบนัทกึนาฬิกายาม ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
9,737.00        

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
9,737.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

18

จ้างลงโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ 

The Nation ฉบบัพิเศษเนื&องใน

โอกาสครบรอบ 41 ปี

ตกลงราคา
บ.เนชั&น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
83,300.00      

บ.เนชั&น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
83,300.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

19 จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้ ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 98,440.00      บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 98,440.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

20 จดัจ้างพิมพ์แผน่รองนําเสนองาน ตกลงราคา บ.ชยัมั&นคง (1995) จํากดั 41,730.00      บ.ชยัมั&นคง (1995) จํากดั 41,730.00      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

21
จดัจ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลขนาด 10"x15" 

สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
77,040.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 77,040.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

22

จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง

การหกัภาษี ณ ที&จ่าย ตาม ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร

ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00      บ.คอมฟอร์ม จํากดั 48,150.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

23

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบสาํคญัการ

บนัทกึบญัชี 2.แบบฟอร์มคําขอไถ่ถอน

จํานอง

ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 93,625.00      บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 93,625.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

24

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบนําสง่เงินชําระ

หนี �สว่นขาด 2.แบบฟอร์มใบนําสง่คา่

เช่าทรัพย์สนิธนาคาร 3.แบบฟอร์มใบ

เบิกพสัด ุ4.แบบฟอร์ม ท.ด.๑

ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 98,226.00      บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 98,226.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

25

จดัซื �อเครื&องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี&ห้อ SANYO  

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

26

จดัซื �อเครื&องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี&ห้อ SANYO  

(สาขายอ่ยเพียวเพลสราชพฤกษ์)

ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

27 จดัซื �อผงหมกึ Brother Toner TN3290 ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

28 จดัซื �อผงหมกึ Brother Toner TN3290 ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
7,490.00        

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

29
จดัซื �อเครื&องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี&ห้อ SANYO
ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

30 จดัซื �อบตัรชมภาพยนต์ ตกลงราคา บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จํากดั 100,000.00    บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จํากดั 100,000.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

31
จ้างซอ่มแซมเฟอร์นิเจอร์และผนงั

ตกแตง่ห้องผู้บริหารธนาคารฯ
ตกลงราคา

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ&ง 

จํากดั
195,000.00    

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ&ง 

จํากดั
195,000.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32
จ้างบริการซอ่มบํารุงรักษาลฟิต์ 

มิตซูบิชิ  อาคาร 2 สาํนกังานใหญ่
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
421,259.00    

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
421,259.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

33
เช่าเครื&องถ่ายเอกสาร ยี&ห้อ ริโก้ 

(ชั&วคราว)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.46 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.46 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สว่นหลกัทรัพย์

34
จดัซื �อเครื&องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี&ห้อ SHARP
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,440.00        บ.นามทอง จํากดั 3,440.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

35 จดัซื �อเครื&องใช้สาํนกังาน ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 4,710.00        บ.นามทอง จํากดั 4,710.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

36 จดัซื �อเครื&องบนัทกึเสยีง ยี&ห้อ SONY ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 25,380.40      บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 25,380.40      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

37 จดัจ้างพิมพ์ซองเอกสารนิติกรรม ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 99,510.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 99,510.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

38
จดัจ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

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

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

39
จดัจ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 85,600.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 85,600.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

40
จดัจ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ประจํา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

41
จดัจ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก 

ธอส.รักการออม
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

42
จดัจ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

43
จดัจ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ(รหสั 11...)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

44
จดัซื �อถงุขยะสดีํา ขนาด 30x40 นิ �ว และ

 18x20 นิ �ว
ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 33,705.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 33,705.00      เป็นผู้ เสนอราคาตํ&าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

45
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสารบ้านพร้อมอยู่
ตกลงราคา บริษัท โอมบายเออร์ไกด์ จํากดั 58,422.00      บริษัท โอมบายเออร์ไกด์ จํากดั 58,422.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

46 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์

47
จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบฝากเงิน 2.

แบบฟอร์มใบถอนเงิน
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
139,100.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
139,100.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

48
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี �เงินกู้  (ตดัแผน่)
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
134,820.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

49

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มการ์ดตวัอยา่ง

ลายมือชื&อผู้มีอํานาจสั&งจ่าย 2.

แบบฟอร์มใบปะหน้ามดัธนบตัร 3.

แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอํานาจที&ดิน 4.

แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอํานาจห้องชดุ 5.

แบบฟอร์มใบสั&งซื �อนํ �ามนั

ตกลงราคา บ.จนูพบัลชิชิ&ง จํากดั 78,003.00      บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 78,003.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

50
จ้างพิมพ์ซองนํ �าตาลขนาด 9"x12 3/4 

สาํนกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 46,010.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 46,010.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

51
จดัซื �อเครื&องเสยีงพร้อมลาํโพงและ

อปุกรณ์
ตกลงราคา

บ.เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ 

จํากดั
18,775.00      

บ.เพียบพร้อมอิเลคทริคเวิลด์ 

จํากดั
18,775.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

52
จดัซื �อเครื&องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี&ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

53
จดัซื �อตู้ เย็น 2 ประต ูยี&ห้อ TOSHIBA 

รุ่น GR-R41KD(CZ) ให้สาขาไมตรีจิต
ตกลงราคา

 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั
14,231.00      

 บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จํากดั
14,231.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

54
จดัซื �อคอมเพรสเซอร์เครื&องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสกลนคร
ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นจํากดั สงวนแอร์ 156,776.40    ห้างหุ้นสว่นจํากดั สงวนแอร์ 156,776.40    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

55
จดัซื �อ EXTERNAL DISK ขนาด 2.5 นิ �ว

 หนว่ยความจํา 1TB
ตกลงราคา

บ.นิมเบิล คอปอเรชั&น 

จํากดั
3,800.00        

บ.นิมเบิล คอปอเรชั&น 

จํากดั
3,800.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

56
จดัซื �อรถเข็นพื �นเหลก็ชั �นเดียว 

มือจบั 2 ข้าง มีคอกล้อม รุ่น HB-213
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,607.25        บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,607.25        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

57
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด 

ฝ่ายกิจการสาขาภมูิภาค(แถบสเีทา)
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 156,487.50    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 156,487.50    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

58
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี �

เงินกู้
ตกลงราคา บ.จนู พบัลสิซิ&ง จํากดั 181,900.00    บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 181,900.00    

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

59
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั
ตกลงราคา บ.จนู พบัลสิซิ&ง จํากดั 72,225.00      บ.จนู พบัลชิชิ&ง จํากดั 72,225.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

60
จดัซื �อกระดาษ A3/80 แกรม 

ยี&ห้อ Quality Red
ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากดั 9,897.50        บ.เครสเซนโต จํากดั 9,897.50        เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

61 จดัซื �ออปุกรณ์ BROTHER DRUM ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 10,059.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 10,059.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

62
จดัซื �อเครื&องนบัธนบตัรแบบตั �งพื �น 

ยี&ห้อ LAUREL รุ่น PV-30
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 75,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 75,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

63
จดัซื �อเครื&องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
118,235.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
118,235.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

64 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มบตัรลงเวลา ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 8,025.00        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 8,025.00        
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

65 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์

66 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,980.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,980.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

67 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาศรีราชา ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
4,708.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
4,708.00        

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

68

จดัซื �อเครื&องปรับอากาศให้ฝ่ายกิจการ

สาขากทม.และปริมณฑล สาํหรับติดตั �ง

ให้กบัสาขา

ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนี&ยริ&ง 108,000.00    หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนี&ยริ&ง 108,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

69
จดัซื �อโทรศพัท์สาํนกังาน 

ยี&ห้อ Panasonic รุ่น KXT2371MXW
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 17,128.56      บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 17,128.56      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ



9

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

70 จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร ตกลงราคา คณะบคุคล แต้นํ&าไถ่ 2001 57,900.00      คณะบคุคล แต้นํ&าไถ่ 2001 57,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

71
จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

(สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์)
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

72
จดัซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร

 A4/80 แกรม ยี&ห้อ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั
177,620.00    เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

73
จ้างจดัทําโครงการออกแบบ

ตราสญัลกัษณ์ 60 ปี ธนาคารอาคารฯ
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
214,000.00    

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
214,000.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

74
จดัซื �อเครื&องรัดธนบตัรชนิดตั �งพื �น 

ยี&ห้อ YULIM รุ่น YL-203s
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

75
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยเพียวเพลส 

รามคําแหง 110
ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        11,195.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        11,195.00

เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

76
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ยี&ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั        33,801.30 บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั        33,801.30 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

77 จดัซื �อเครื&องนบัธนบตัร ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

78
จดัซื �อเครื&องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี&ห้อ BROTHER รุ่น MFC-8370 DN
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 18,190.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 18,190.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

79

สั&งจ้างซอ่มเครื&องฉายภาพ (Projector) 

ยี&ห้อ Sony FX52L ใช้งานห้องประชมุ 

301 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา บ. พีค เอ็นจิเนียริ&ง จํากดั 33,500.00      บ. พีค เอ็นจิเนียริ&ง จํากดั 33,500.00      
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

80
จ้างจดัโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่น

หนงัสอืพิมพ์ อปท.นิวส์
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อปท.นิวส์ จํากดั 269,640.00    บ.อปท.นิวส์ จํากดั 269,640.00    

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

81
จ้างเหมาก่อสร้างบธูงานมหกรรมบ้าน 

ธอส. 55 จงัหวดัราชบรุี
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 266,269.50    บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 266,269.50    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

82
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื&อสิ&งพิมพ์ของบริษัท
ตกลงราคา

บริษัท สยามสปอร์ต 

ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)
80,250.00      

บริษัท สยามสปอร์ต 

ซินดิเคท จํากดั (มหาชน)
80,250.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

83

จดัซื �อเฟอร์นิเจอร์สาํหรับเลขานกุาร

ผู้บริหารระดบัสงู บริเวณชั �น 9 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ&งมอลล์ จํากดั 29,997.45      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ&งมอลล์ จํากดั 29,997.45      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

84
จ้างบริการรักษาความสะอาด ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยเพียวเพลส รามคําแหง 110
ตกลงราคา

บ.นิวอินเตอร์เนชั&นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
187,628.16    

บ.นิวอินเตอร์เนชั&นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
187,628.16    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

85

จ้างพิมพ์สื&อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยเพียวเพลสรามคําแหง 110 

และสาขายอ่ยอาคารชินวตัร 3

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 13,696.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 13,696.00      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

86

จ้างพิมพ์สื&อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยเพียวเพลสรามคําแหง 110 

และสาขายอ่ยอาคารชินวตัร 3

ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 9,000.84        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 9,000.84        
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

87
จ้างเหมาซอ่มเครื&องปรับอากาศ 

ธนาคารฯ สาขาราชบรุี
ตกลงราคา

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ&ง เพาเวอร์ เซอร์วิส
32,153.00      

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ&ง เพาเวอร์ เซอร์วิส
32,153.00      

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

88
จดัซื �อถงัดบัเพลงิ สาํหรับธนาคารฯ 

สาขาลาํปาง
ตกลงราคา หจก.เอ.บี.ซี.สนัติไฟร์ 15,943.00      หจก.เอ.บี.ซี.สนัติไฟร์ 15,943.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

89

จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยเพียวเพลส 

รามคําแหง 110 และสาขายอ่ยอาคาร

ชินวตัร 3

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บริษัท ซาด้า-วี จํากดั 385,146.50    บ.ซาด้า-วี จํากดั 385,146.50    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

90 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,715.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,715.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

91

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์ธนาคารเนื&องในโอกาส

ครบรอบ 59 ปี

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

92
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร 360 องศา
ตกลงราคา บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 40,600.00      บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 40,600.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

93

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์ Traveler Leisure & 

Business

ตกลงราคา บริษัท เที&ยวไทย จํากดั 85,600.00      บริษัท เที&ยวไทย จํากดั 85,600.00      
เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

94

จดัซื �อเครื&องปรับอากาศให้ฝ่ายกิจการ

สาขากทม.และปริมณฑล สาํหรับติดตั �ง

ในห้อง ผอ.สป.

ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ&ง 59,500.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ&ง 59,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

95

จ้างผลติโรลอพัพร้อมโครงและ

ภาพพิมพ์ ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์

ธนาคารเนื&องในโอกาสครบรอบ 59 ปี

ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 18,190.00      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 18,190.00      
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

96

จ้างพิมพ์ใบปลวิประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์ธนาคารเนื&องในโอกาส

ครบรอบ 59 ปี

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 115,174.80    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 115,174.80    
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

97 จดัจ้างพิมพ์ตั�วแลกเงิน สาขาลาํลกูกา ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,177.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
1,177.00        

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

98 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          7,165.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          7,165.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

99
จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการออกเเบบ

ตราสญัลกัษณ์ 60 ปี ธอส.
ตกลงราคา บ.เกรย์ แมทเทอร์ จํากดั 11,973.30      บ.เกรย์ แมทเทอร์ จํากดั 11,973.30      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

100
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจํารถ Mobile Banking
ตกลงราคา หจก. ขอนแก่นซิเคียว ริตี � การ์ด 174,533.00    หจก. ขอนแก่นซิเคียว ริตี � การ์ด 174,533.00    

เป็นผู้ ที&มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

101
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาเพชรบรูณ์
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 14,980.00      บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 14,980.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

102 จดัซื �อเครื&องใช้สาํนกังาน ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 4,250.00        บ.นามทอง จํากดั 4,250.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

103

จดัซื �อเฟอร์นิเจอร์สาํนกังานให้กบั

สาขาตา่งๆ ในสงักดัฝ่ายกิจการ

สาขากทม.และปริมณฑล

ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ&งมอลล์ จํากดั 108,000.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ&งมอลล์ จํากดั 108,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

104
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ผา่นนิตยสาร Make Money
ตกลงราคา บ.เจ เอ็ม ที พบัลิชชิง จํากดั 112,350.00    บ.เจ เอ็ม ที พบัลิชชิง จํากดั 112,350.00    

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

105
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ในหนงัสอืพิมพ์สยามเศรษฐกิจ
ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั 32,100.00      บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั 32,100.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

106
จ้างเหมาซอ่มแซมรั �วลวดตาขา่ย 

ลานกีฬาฟตุซอล ธอส.
ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 113,000.00    บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 113,000.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

107

จ้างผลติป้ายแบนเนอร์ ประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์ธนาคารเนื&องในโอกาส

ครบรอบ 59 ปี

ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 83,139.00      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 83,139.00      
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

108
จดัซื �อตู้ เย็น ขนาด 6.6 คิว 1 ประต ู

ยี&ห้อ โตชิบา รุ่น GR-B187T
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 5,724.50        บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 5,724.50        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

109

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอื คูม่ือบ้าน อาคาร 

วสัดกุ่อสร้าง และอปุกรณ์ตกแตง่ 2555

ตกลงราคา บ.สง่เสริมพฒันาวิชาการ จํากดั 30,000.00      บ.สง่เสริมพฒันาวิชาการ จํากดั 30,000.00      
เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

110

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร Bloomberg Businessweek

 Thailand

ตกลงราคา บริษัท ไวท์ ไนท์ มีเดีย จํากดั 160,500.00    บริษัท ไวท์ ไนท์ มีเดีย จํากดั 160,500.00    
เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

111
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการสารคดีสั �นชดุ รักนี � ที&บ้านเรา
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.รามายนะ จํากดั 2,667,510.00 บ.รามายนะ จํากดั 2,667,510.00 

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

112

จดัจ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เนื&อง 

สาขาสรุาษฏร์ธานี 2.แคชเชียร์เช็ค

ตอ่เนื&อง สาขาพทัยา

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
37,150.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
37,150.40      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

113
จดัจ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาขาเพชรบรูณ์
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,260.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 19,260.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

114 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์

115
จดัซื �อเครื&องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

12 หลกั ยี&ห้อ CASIO รุ่น DX-120 ST
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 4,320.00        บ.นามทอง จํากดั 4,320.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

116
จดัซื �อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์

 ยี&ห้อ CANON รุ่น EOS 1100D
ตกลงราคา บ.เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จํากดั 17,600.00      บ.เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จํากดั 17,600.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

117
จดัซื �อโทรทศัน์ส ีLCD ขนาด 40 นิ �ว ยี&ห้อ

 SONY รุ่น KLV-40B x 450
ตกลงราคา หจก. ธาราโทรทศัน์ 15,660.00      หจก. ธาราโทรทศัน์ 15,660.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป
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ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

118
จ้างทําเสื �อโปโลสาํหรับงานมหกรรม

การเงินโคราช
ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 53,500.00      บ.จิงเฉิง จํากดั 53,500.00      

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

119 จดัซื �อ PROJECTOR ยี&ห้อ EPSON ตกลงราคา บ.เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จํากดั 44,000.00      บ.เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จํากดั 44,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

120 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,785.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,785.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

121

จ้างจดัทําสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์ธนาคารเนื&องในโอกาส

ครบรอบ 59 ปี

ตกลงราคา คณุสดุารัตน์ พงษ์สงิโต 8,000.00        คณุสดุารัตน์ พงษ์สงิโต 8,000.00        
เป็นผู้ ที&ดําเนินงานด้านสื&อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

122 จ้างพิมพ์นามบตัรกรรมการผู้จดัการ ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 2,140.00        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 2,140.00        
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

123 จดัซื �อเครื&องใช้สาํนกังาน ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 11,980.00      บ.นามทอง จํากดั 11,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

124

จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์

และใบปลวิงาน Home Loan 2012 

และงาน NPA GRAND SALE 2012

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 108,712.00    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 108,712.00    
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

125
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง 

ทาวน์ เซ็นเตอร์
ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 11,720.00      ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 11,720.00      

เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

126 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

127
จดัซื �อเครื&องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 

ยี&ห้อ โอลมิเปีย รุ่น COMPACT 5 BT
ตกลงราคา บ.ออฟฟิช คลบั (ไทย) จํากดั 18,725.00      บ.ออฟฟิช คลบั (ไทย) จํากดั 18,725.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

128
จดัซื �อกล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์

มาตรฐาน ยี&ห้อ แคนนอน รุ่น PWS G12
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)
บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 720,000.00    บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 720,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

129 จ้างทําตรายางสาขายอ่ยอาคารชินวตัร 3 ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 8,775.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 8,775.00        
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

130
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื&อง 

สาขาชยัภมูิ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
26,536.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
26,536.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

131
จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง

การหกัภาษี ณ ที&จ่าย
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
17,655.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
17,655.00      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

132
จดัซื �อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี&ห้อ Double A
ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั 

(มหาชน)

44,405.00      
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

133
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดเลก็ 

ยี&ห้อ KINGDOM รุ่น SA-826
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 14,328.37      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 14,328.37      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

134

จ้างเหมาซอ่มเครื&องปรับอากาศ 

(CHILLER NO.4) อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์

 อินเตอร์เนชั&นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั
87,175.04      

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์

 อินเตอร์เนชั&นแนล 

(ประเทศไทย) จํากดั
87,175.04      

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

135

จ้างเหมางานปรับปรุงห้องทํางาน

ผู้ อํานวยการฝ่ายบงัคบัคดีและ

หนี �สว่นขาด

ตกลงราคา บ.หนึ&งสยามเฟอร์นิชิ&ง จํากดั 46,000.00      บ.หนึ&งสยามเฟอร์นิชิ&ง จํากดั 46,000.00      
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

136

ซื �อเครื&องนบัธนบตัรให้กบัสาขาตา่งๆ 

ในสงักดัฝ่ายกิจการสาขากทม.และ

ปริมณฑล

พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)
บ.อินติเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์ 460,000.00    บ.อินติเกรต ซิสเต็ม (ไทยแลนด์ 460,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

137

จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

ชนิด 2 บานเปิด ยี&ห้อ LUCKY

รุ่น SH-104

ตกลงราคา ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 20,758.00      ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 20,758.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

138
จ้างสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้บริการ

พื �นที&ในงาน รับสร้างบ้าน 2012
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 214,000.00    สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 214,000.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

139

จดัซื �อชดุโคมไฟฟ้าติดตั �งที&ทํางาน

จําหนา่ยสนิเชื&อที&ไมก่่อให้เกิดรายได้ 

ชั �น 21 อาคาร 2 และห้องลลีาศ ชั �น 1 

อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชั&นแนล 

จํากดั
7,704.00        

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชั&นแนล 

จํากดั
7,704.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

140 ซื �อที&ตีเบอร์ MAX#504 กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 2,011.50        องค์การค้าของ สกสค. 2,011.50        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

141

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื&อสถานนีโทรทศัน์รายการ

จตรุัสการเมือง

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มลัติมีเดียเมนเนจเม้น จํากดั 1,250,000.00 บ.มลัติมีเดียเมนเนจเม้น จํากดั 1,250,000.00 

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

142
ซื �อตู้รางเลื&อนพร้อมอปุกรณ์ติดตั �ง 

ให้กบัสาขาอดุรธานี
สอบราคา ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 367,500.00    ร้านรุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์ 367,500.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

143
จ้างจดังานวนัพิธีเปิดสาขายอ่ยวงศ์สวา่ง

 ทาวน์ เซ็นเตอร์
ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั 199,956.25    บ.ซาด้า-วี จํากดั 199,956.25    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

144

จ้างบริการพื �นที&งานมหกรรมการเงิน

โคราช จ.นครราชสมีา ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ครั �งที& 6

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 654,840.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 654,840.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

145
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย

สาขาเพชรบรุี
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

146
จดัซื �อปลั�กไฟ 6 จดุ ยาว 5 เมตร Electan

 กนัไฟ
ตกลงราคา บ.มิตรอภยั จํากดั 13,482.00      บ.มิตรอภยั จํากดั 13,482.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

147
จดัซื �อพสัดเุครื&องเขียนแบบพิมพ์  

(ปากกาตั �งโต๊ะ,ที&เจาะกระดาษ)
กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 21,870.00      องค์การค้าของ สกสค. 21,870.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

148
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื&อง 

สาขาเพชรบรุี
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
5,307.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
5,307.20        

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

149
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์ อปท.นิวส์)
ตกลงราคา บ.อปท.นิวส์ จํากดั 50,000.00      บ.อปท.นิวส์ จํากดั 50,000.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

150
จดัจ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้

กบัเครื&องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

151
จดัซื �อผ้าหมกึสาํหรับเครื&องพิมพ์ 

Passbook Tally รุ่น 5040
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
240,750.00    

บ.กนกสิน เอ็กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
240,750.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

152

จดัจ้างติดตั �งผ้ามา่นห้องรับประทาน

อาหาร บริเวณชั �น 11 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.ดิอินเทรนด์ เดเคอเรชั&น 

จํากดั
23,291.76      

บ.ดิอินเทรนด์ เดเคอเรชั&น 

จํากดั
23,291.76      

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

153
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเป็นการชั&วคราวที&

 ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
ตกลงราคา นางสาววราพรรษ ภิรมย์ภู ่

 เดือนละ 

8,800 บาท
นางสาววราพรรษ ภิรมย์ภู ่

 เดือนละ 8,800

 บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

154
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเป็นการชั&วคราวที&

 ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์
ตกลงราคา นางสาวอทุมุพร พงษ์ไพบลูย์

 เดือนละ 

8,800 บาท
นางสาวอทุมุพร พงษ์ไพบลูย์

 เดือนละ 8,800

 บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก

ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์

155
จดัซื �อเครื&องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี&ห้อ BROTHER รุ่น MFC-8370 DN
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอบิสซิเนส จํากดั 36,380.00      บ.ไทยโอเอบิสซิเนส จํากดั 36,380.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

156
จดัซื �อเครื&องเสยีงพร้อมลาํโพง 

ยี&ห้อ SONY รุ่น HT-M5SW
ตกลงราคา บ.เบสทออดิโอ จํากดั 22,790.00      บ.เบสทออดิโอ จํากดั 22,790.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

157
จ้างพิมพ์สื&อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์เซ็นเตอร์
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,560.00        บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,560.00        

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

158
จ้างพิมพ์สื&อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์เซ็นเตอร์
ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 4,500.42        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 4,500.42        

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

159 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์

160
จดัซื �อเสากั �นทางเดินสแตนเลส 

ชนิดสายดงึ ให้กบัสาขาเทพารักษ์
ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 9,707.04        บ.เจนบรรเจิด จํากดั 9,707.04        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

161
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ในนิตยสาร ROOM
ตกลงราคา

บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ&ง จํากดั 

(มหาชน)

32,100.00      
บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ&ง จํากดั 

(มหาชน)

32,100.00      
เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

162

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.ใบคําขอสนิเชื&อ

สาํหรับผู้ขอกู้   2.ใบคําขอสนิเชื&อผู้ขอกู้

ร่วม 3.หนงัสอืให้ความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมลูเครดิต

พิเศษ บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 406,600.00    บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 406,600.00    
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

163
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสารบ้านและสวน
ตกลงราคา

บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ&ง จํากดั 

(มหาชน)

53,500.00      
บริษัท อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ&ง จํากดั 

(มหาชน)

53,500.00      
เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

164
จดัซื �อ EXTERNAL Hard Disk 

ขนาด 2.5 นิ �ว หนว่ยความจํา 1TB
ตกลงราคา

บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
4,000.00        

บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
4,000.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

165
จดัซื �อโทรทศัน์ จอLED ขนาด 42 นิ �ว 

ยี&ห้อ SONY LED รุ่น KLV-42EX410
ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 19,998.30      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 19,998.30      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

166 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที&มีความชํานาญทางด้าน

สิ&งพิมพ์

167
จ้างพิมพ์จดหมายแผน่พบัประชาสมัพนัธ์

โครงการ GHB Home & Family Plus
ตกลงราคา

บ.ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท 

คอร์ปอเรชั&น จํากดั
199,000.00    

บ.ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท 

คอร์ปอเรชั&น จํากดั
199,000.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

168 จ้างทําตรายาง ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,790.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,790.00        
เป็นร้านที&มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

169 จดัซื �อถ่านอลัคาไลน์ ขนาด AA ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,914.00      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,914.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

170 จ้างทํากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 7,062.00        บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 7,062.00        
เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

171
เช่าเครื&องมลัติฟังก์ชั&นระบบเช่า 

ยี&ห้อ RICOH  (สาขายอ่ย ซีคอน บางแค)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื&อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื&อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

ซีคอน บางแค

172
จ้างบริการเครื&องถ่ายเอกสาร 

ยี&ห้อ RICOH (สาขายอ่ย ซีคอน บางแค)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

ซีคอน บางแค

173

เช่าเครื&องมลัติฟังก์ชั&นระบบเช่า 

ยี&ห้อ RICOH  (สาขายอ่ย แม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื&อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื&อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์



22

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

174

จ้างบริการเครื&องถ่ายเอกสาร 

ยี&ห้อ RICOH (สาขายอ่ย แม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขายอ่ย

แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

175
จดัจ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยสงขลา,สาขาศรีนครินทร์
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
15,910.90      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
15,910.90      

เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

176
จ้างผลติสื&อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยเพียวเพลส รามคําแหง 110
ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 8,560.00        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั&น จํากดั 8,560.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

177

จ้างผลติสื&อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขายอ่ย

เพียวเพลส รามคําแหง 110 และสาขา

ยอ่ยอาคารชินวตัร 3

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 6,420.00        บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 6,420.00        
เป็นบริษัทที&มีความชํานาญ

ทางด้านสิ&งพิมพ์

178
จ้างเปลี&ยนทอ่นํ �าฝนและซอ่มนํ �ารั&วซมึ

อาคาร ธนาคารฯ สาขาสาํโรง
ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 46,000.00      บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 46,000.00      

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

179
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจําสาขายอ่ยธญัญะ ช็อปปิ�ง พาร์ค
พิเศษ

บ.เมโทรโปลิแตน 

เซฟตี � คอนโทรล จํากดั
644,490.00    

บ.เมโทรโปลิแตน 

เซฟตี � คอนโทรล จํากดั
644,490.00    

เป็นบริษัทที&มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

180

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการฟื�นฟปูระเทศไทย 

ป้องกนัภยัประชาชน

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พร็อพเพอร์ตี � ทอล์ค จํากดั 300,000.00    บ.พร็อพเพอร์ตี � ทอล์ค จํากดั 300,000.00    

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

181

จดัซื �อกล้องดิจิตอล ยี&ห้อ CANON 

(สาขายอ่ยซีคอน บางแค,แม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์)

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 30,045.60      บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 30,045.60      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

182

จดัซื �อเครื&องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี&ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION (สาขายอ่ยซีคอน 

บางแค,แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์)

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 14,980.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 14,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

183

จดัซื �อเครื&องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี&ห้อ โอลมิเปีย 

(สาขายอ่ยซีคอน บางแค,แม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์)

ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 36,380.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 36,380.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

184
จดัซื �อเครื&องคํานวณเลข (สาขายอ่ย

ซีคอน บางแค,แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์)
ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 23,592.00      บ.นามทอง จํากดั 23,592.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

185
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Casaviva
ตกลงราคา

บริษัท อินสไพร์ 

เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั
41,730.00      

บริษัท อินสไพร์ 

เอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั
41,730.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

186
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสารธุรกิจก้าวหน้า
ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์สแตนดาร์ดกรุ๊ป 

จํากดั
39,200.00      

บ.แอดวานซ์สแตนดาร์ดกรุ๊ป 

จํากดั
39,200.00      

เป็นบริษัทที&ดําเนินงานด้านสื&อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

187
สั&งซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร 

ยี&ห้อ Double A ขนาด A4/80 แกรม
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั
1,154,530.00 

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั&นเนอรี& จํากดั
1,154,530.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

188

จ้างเปลี&ยนทอ่นํ �าในระบบบอ่บําบดั

นํ �าเสยี อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซสิเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
179,742.88    

บ.88 คอนโทรลซสิเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
179,742.88    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

189

จ้างเปลี&ยนทอ่นํ �าในระบบบอ่บําบดั

นํ �าเสยี อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซสิเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
8,000.00        

บ.88 คอนโทรลซสิเต็ม 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
8,000.00        คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

190

จดัซื �อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี&ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125i 

สตาร์ทมือ ล้อซี&ลวด

ตกลงราคา บ.เวิลด์สปีด เซลส์ เซอร์วิส จํากดั 112,000.00    บ.เวิลด์สปีด เซลส์ เซอร์วิส จํากดั 112,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

191
จดัซื �อเครื&องปรับอากาศให้กบับ้าน

พกัพนกังาน สาขาเชียงใหม่
ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 81,000.00      บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 81,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

192
จดัซื �อตู้รางเลื&อน ยี&ห้อ LUCKY 

รุ่น IEM-100
ตกลงราคา

บ.ลกักี � คิงด้อมเซ็นเตอร์ 

(เชียงใหม)่ จํากดั
150,803.00    

บ.ลกักี � คิงด้อมเซ็นเตอร์ 

(เชียงใหม)่ จํากดั
150,803.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

193
จดัซื �อเครื&องนบัธนบตัรชนิดตั �งพื �น 

ยี&ห้อ YULIM รุ่น YL-203s
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

194 จดัซื �อเครื&องนบัธนบตัร ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที&ต้องการ

195
ตอ่สญัญาเช่าพื �นที&เพื&อติดตั �งเครื&องATM 

ห้างบิ�กซี ดาวคะนอง
พิเศษ

บ.บิ�กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

จํากดั (มหาชน)
312,141.96    

บ.บิ�กซี ซเูปอร์เซ็นเตอร์ 

จํากดั (มหาชน)
312,141.96    

ผา่นการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ


