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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

1

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น SPACY-I 

พร้อมทะเบยีน+พรบ.

ตกลงราคา บ.ป.ออโต้เซลส์ จ ากัด 42,600.00 บ.ป.ออโต้เซลส์ จ ากัด 42,600.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 14,440.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 14,440.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

3
จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 

ยี่ห้อ มิตซูบชิิ รุ่น W16-GQ
ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
    120,399.89

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
    120,399.89 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

4
จัดซ้ือโต๊ะ SLIP 1 ด้าน ให้กับสาขา

ย่อยบางบวัทอง
ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
        9,041.50

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
        9,041.50 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขาหาดใหญ่
ตกลงราคา หจก.เค.ที.เค.ซัพพลาย       90,000.00 หจก.เค.ที.เค.ซัพพลาย       90,000.00

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

6

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ ช่วยกันคิด กับ วรีะ ธีร

ภัทร)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.ช่วยกันคิด  1,200,000.00 หจก.ช่วยกันคิด  1,200,000.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

7

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ หมุนตามโลก และรายการ

 CEO ซ้ีปึ๊ก)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ 

จ ากัด
 1,998,000.00

บ.เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ 

จ ากัด
 1,998,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

8

เช่าเคร่ืองมัลติฟังก์ช่ันระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยมีนบรีุ)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

มีนบรีุ)

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยมีนบรีุ)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

มีนบรีุ)

10 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,750.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,750.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

11

จ้างตกแต่งบธูและประชาสัมพันธ์ 

พร้อมบริการเช่าพ้ืนที่ งานมหกรรมบา้น

ธนาคาร 55 จ.ขอนแก่น

ตกลงราคา
บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
138,850.56

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
138,850.56

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

12

จ้างตกแต่งบธูและประชาสัมพันธ์ 

พร้อมบริการเช่าพ้ืนที่ งานมหกรรมบา้น

ธนาคาร 55 จ.ขอนแก่น

ตกลงราคา
บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
128,317.74

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
128,317.74

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

13 จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 146,000.00 บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด 146,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

14
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ให้กับสาขาฉะเชิงเทรา
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

15
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัล อุดรธานี
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    124,655.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    124,655.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

16 จัดซ้ือไฟแฟลช ยี่ห้อ NIKON รุ่น SB-910 ตกลงราคา
บ.นิคส์ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด
      17,000.00

บ.นิคส์ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด
      17,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

17 จัดซ้ือสายรัดพลาสติก 15 มม. สีเขียว ตกลงราคา
บ.ปเีตอร์  พอล  แอนด์ แมร่ี 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
        8,474.40

บ.ปเีตอร์  พอล  แอนด์ แมร่ี 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
        8,474.40 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

18
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าส่งเงิน

ค่าเช่าทรัพย์สินธนาคาร
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       11,128.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       11,128.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

19
จัดจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย(์รหัส 111...)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

20
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร ตลาดบา้นเมือง)
ตกลงราคา บ.สรรพสาร จ ากัด         9,630.00 บ.สรรพสาร จ ากัด         9,630.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

21 จัดซ้ืออุปกรณ ์Brother Drum  DR-2025 ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        9,148.50

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        9,148.50 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

22
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณ ขนาดเล็ก 12 หลัก

 ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-120 D
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด         5,520.00 บ.นามทอง จ ากัด         5,520.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

23

จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองพร้อม

อุปกรณข์องระบบปรับอากาศ 

อาคาร1,2  ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอหน์สัน คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    332,551.19

บ.จอหน์สัน คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    332,551.19

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

24
จัดซ้ือถุงขยะสีด า ขนาด 30x40 นิ้ว 

และถุงขยะสีด า ขนาด 18x20 นิ้ว
ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       26,964.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       26,964.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

25
จ้างเหมาเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ หมายเลข 

1-6 อาคาร 2  ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา

บ.มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      74,900.00

บ.มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      74,900.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

26
จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการสินเช่ืออัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษป ี2555
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       10,496.70 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       10,496.70

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

27
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

(กระดาษต่อเนื่อง)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      34,240.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      34,240.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

28
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

สาขาฉะเชิงเทรา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      23,540.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

29
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP201SPF (สาขาย่อยเมกา บางนา)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

เมกา บางนา)

30

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเมกา บางนา)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

เมกา บางนา)

31

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP201SPF (สาขาย่อยเพียวเพลส 

รามค าแหง 110)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

เพียวเพลส รามค าแหง 110)

32

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยเพียวเพลส รามค าแหง 110)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก (สาขาย่อย

เพียวเพลส รามค าแหง 110)

33 จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบตัร ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     122,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



5

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

34

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มี

หน่วยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปยี 

รุ่น Compact 5

ตกลงราคา บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       18,190.00 บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       18,190.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

35
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข 

(ของสาขาย่อยเมกาบางนา)
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       11,796.00 บ.นามทอง จ ากัด       11,796.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

36
จัดซ้ือตู้เซฟนิรภัย ยี่ห้อ Kingdom 

รุ่น SA-823
ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

37 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตกลงราคา
บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

38
จ้างเหมาตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ของธนาคารฯ
ตกลงราคา

บ.เอ็น.เอส.พลัส.เอ็นจิเนยีร่ิง

 จ ากัด
        8,000.00

บ.เอ็น.เอส.พลัส.เอ็นจิเนยีร่ิง

 จ ากัด
        8,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

39
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-UX523F
ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40

จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ 

2.แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับ

ภาษี

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       19,527.60 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       19,527.60
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

41
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ขนาดใหญ ่

14 หลัก ยี่ห้อ CASIO รุ่น DR-240 TM
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       20,112.00 บ.นามทอง จ ากัด       20,112.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

42
จัดซ้ือกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15" x 11"

 ชนิด 1 ช้ัน 60 แกรม
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
      10,486.00

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
      10,486.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์



6

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

43
จัดจ้างบริการท าความสะอาดและ

บ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีด
ตกลงราคา บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       25,441.18 บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       25,441.18 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

44
จัดซ้ือเคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตั้งพ้ืน 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       38,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

45 จัดซ้ือกรวยยางจราจร ตกลงราคา บ.สมาร์ท เบสทบ์ายส์ จ ากัด       54,998.00 บ.สมาร์ท เบสทบ์ายส์ จ ากัด       54,998.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

46
จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด         5,700.00 บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด         5,700.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

47

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER  

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        7,811.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        7,811.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

48 จัดซ้ือวสัด/ุอุปกรณ์ ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล

 จ ากัด
    197,361.50

บ.เอส แอนด์ เอส เจอเนอรัล

 จ ากัด
    197,361.50 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

49
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเวลา  ยี่ห้อ  AMANO

 รุ่น EX 3500N
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00

ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

50
จ้างผลิตบตัรช าระเงินกู้ติดบาร์โค้ด 

(GHB pay card)
ตกลงราคา

บ.อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด
    125,896.20

บ.อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี 

จ ากัด
    125,896.20

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

51 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 5,700.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 5,700.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

52

จ้างเหมาติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 

ห้อง 617 ช้ัน 6 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านักงานใหญ่

ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         9,675.85 บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด         9,675.85 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53 จัดจ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 1,825.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 1,825.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

54
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ให้แก่สาขาย่อยเมกาบางนา
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

55
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เบนติ้า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด     481,500.00 บ.เบนติ้า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด     481,500.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

56
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ คนหลังข่าว)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มาร์คอม ล้ิงค์ จ ากัด  2,700,000.00 บ.มาร์คอม ล้ิงค์ จ ากัด  2,700,000.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

57 จ้างท าพัดลมอเนกประสงค์
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จิงเฉิง จ ากัด  1,420,000.00 บ.จิงเฉิง จ ากัด  1,420,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

58
จัดจ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน  

สาขาย่อยเมกาบางนา
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

59 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตกลงราคา
บ.โฮมเฟอร์นเิจอร์ คลาส 

จ ากัด
    107,580.00

บ.โฮมเฟอร์นเิจอร์ คลาส 

จ ากัด
    107,580.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



8

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

60
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติให้กับ

สาขาย่อยบิ๊กซีนวนคร
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    105,395.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    105,395.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

61
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าส่งช าระ

หนี้ด้วยเช็ค
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      58,850.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

62 จัดซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน ตกลงราคา
บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      71,369.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      71,369.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

63
จัดซ้ือกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G12
ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      16,799.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      16,799.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

64
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ Guest's House by ธอส.)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย ไอ แอม จ ากัด  4,500,000.00 บ.มีเดีย ไอ แอม จ ากัด  4,500,000.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

65
จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล Sony 

รุ่น DSC-TX 100V พร้อมอุปกรณ์
ตกลงราคา บ.เด่นชัยเทรดดิ้ง จ ากัด       12,990.00 บ.เด่นชัยเทรดดิ้ง จ ากัด       12,990.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

66 จัดซ้ือกระเปา๋ใส่มือถือแบบ 1 ชิป พิเศษ คุณวลัยลักษณ ์ศิลาตระกูล     200,000.00 คุณวลัยลักษณ ์ศิลาตระกูล     200,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67
จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      96,300.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      96,300.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

68

จัดจ้างท าบตัรบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(ATM) รูปแบบใหม่ 4 แบบ พร้อมพิมพ์

ตัวนูน

พิเศษ
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    256,800.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    256,800.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

69
จัดจ้างพิมพ์ซองรหัสบตัรบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
ตกลงราคา

บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั

 ฟอร์ม จ ากัด
      43,816.50

บ.ดาต้าโปรดักส์ ทอปปงั

 ฟอร์ม จ ากัด
      43,816.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

70

จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

เพ่ือติดตั้งใช้งานที่บริเวณ ช้ัน 6 ช้ัน 7 

อาคาร 1 ฝ่ายบริหารหนี้ กทม.และ

ปริมณฑล

ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    199,876.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    199,876.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71
เช่าเคร่ืงถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP3352SP (ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจาก (ฝ่ายพิธีการ

สินเช่ือ)

72

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก (ฝ่ายพิธีการ

สินเช่ือ)

73 จัดซ้ือวสัด/ุอุปกรณ์ ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จ ากัด         4,896.00 บ.มิตรอภัย จ ากัด         4,896.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

74 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       33,300.00 องค์การค้าของ สกสค.       33,300.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

75

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 135 ซีซี. 

ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น SPARK สตาร์ทมือ

ล้อซ่ีลวด พร้อมทะเบยีน+พรบ.

ตกลงราคา
บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จ ากัด
      55,000.00

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จ ากัด
      55,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

76
จัดซ้ือตู้เซฟนิรภัย ยี่ห้อ Kingdom 

รุ่น SA-823
ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

77
จัดซ้ือเคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตั้งพ้ืน 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       38,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



10

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

78

วา่จ้างใช้บริการพ้ืนที่ห้องเก็บของ 

(Storage) เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ ์ส าหรับ

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังที่ 12

ตกลงราคา
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จ ากัด
      21,400.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จ ากัด
      21,400.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตกลงราคา
บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

80 จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบตัร ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     122,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

81 จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       11,796.00 บ.นามทอง จ ากัด       11,796.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82
จ้างบริการบ ารุงรักษาและแก้ไข

ซ่อมแซมเคร่ืองนับธนบตัร
ตกลงราคา

บ.คอลล่ีย์ อินเตอร์แนชช่ัน

แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด
      82,390.00

บ.คอลล่ีย์ อินเตอร์แนชช่ัน

แนล (ไทยแลนด์) จ ากัด
      82,390.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

83
จัดจ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่บตัรบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ (ATM)
ตกลงราคา

บ.ไอเดียเอช่ัน พลัส 

จ ากัด
      20,897.10

บ.ไอเดียเอช่ัน พลัส 

จ ากัด
      20,897.10

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

84
จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ส าหรับใช้

กับเคร่ืองบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด     140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด     140,598.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

85
จ้างผลิตปา้ยแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังที่ 12
ตกลงราคา

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จ ากัด
      26,750.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จ ากัด
      26,750.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

86
จ้างผลิตปา้ยแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังที่ 12
ตกลงราคา

บ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จ ากัด
      22,470.00

บ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จ ากัด
      22,470.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

87

จ้างบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบอาคาร

อัตโนมัติ ธนาคารฯ ส านักงานใหญ ่

อาคาร 2

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ 

จ ากัด
    231,120.00

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ 

จ ากัด
    231,120.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนเมษายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

88
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านนิตยสาร Condo Guide)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พร็อพเพอร์ตี้ ชานเนล

 จ ากัด
    256,800.00

บ.พร็อพเพอร์ตี้ ชานเนล

 จ ากัด
    256,800.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

89 เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS
      23,112.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS
      23,112.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

91 เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS
77,040.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS
77,040.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

92 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

93 จัดซ้ือแท่นตัดกระดาษ AROMA 1512 A กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,656.00 องค์การค้าของ สกสค. 1,656.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

94 จ้างท าตรายาง สาขาย่อยเมกาบางนา ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 8,525.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 8,525.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

95 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,575.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,575.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

96

จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาย่อยเมกาบางนา

พิเศษ
บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแน

ลเยนเนอรัล จ ากัด
    205,654.68

บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแน

ลเยนเนอรัล จ ากัด
    205,654.68

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

97
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจ าสาขาย่อยเมกา บางนา
ตกลงราคา

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
      57,780.00

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
      57,780.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ




