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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขากระบี่
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,061.10        บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,061.10        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

2 จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,369.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,369.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในงาน Investment  Expo)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 

(มหาชน)
535,000.00    

บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 

(มหาชน)
535,000.00    

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

4
จางพิมพโปสเตอรโครงการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยอัตราพิเศษป 2555
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด 9,897.50        บ.ฟูลพอยท จํากัด 9,897.50        

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

5
จัดจางบริการรักษาความสะอาด 

ธนาคารฯสาขายอยบิ๊กซีนวนคร
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.นิวอินเตอรเนชั่นแน

ลเยนเนอรัล จํากัด
224,696.78    

บ.นิวอินเตอรเนชั่นแน

ลเยนเนอรัล จํากัด
224,696.78    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

6
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการ เชาขาวขน คนขาวเชา)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนดเซอรวิส

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
1,350,000.00 

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนดเซอรวิส

เอ็นเตอรไพรส จํากัด
1,350,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

7
จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคารฯ 

(ผานสถานีวิทยุ FM94.5 MHz)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิรค 

จํากัด
2,354,000.00 

บ.พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิรค 

จํากัด
2,354,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

8

จัดจางเหมาบริการกําจัดปลวก มด หนู 

แมลงสาบ และยุง ธนาคารฯ สํานักงาน

ใหญ อาคาร 1

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 37,450.00      บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 37,450.00      
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

9 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรถยนต  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค. 22,392.00      องคการคาของสกสค. 22,392.00      เปนการสนับสนุนสวนราชการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

10
ตออายุสัญญาเชาอาคารราชพัสดุ 

ของสํานักงานธนารักษพื้นที่นครราชสีมา
 - กรณีพิเศษ ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา 544,697.00 ธนารักษพื้นที่นครราชสีมา 544,697.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

11
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธการเปด

สาขายอยบิ๊กซีนวนคร
 - ตกลงราคา

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         8,988.00

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
         8,988.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12
จางจัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธการ

เปดสาขายอยบิ๊กซีนวนคร
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด          7,704.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด          7,704.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

13
จางจัดทําสปอตประชาสัมพันธการเปด

สาขายอยบิ๊กซีนวนคร
 - ตกลงราคา คุณสุดารัตน พงษสิงโต          8,000.00 คุณสุดารัตน พงษสิงโต          8,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

14
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        95,160.00 บ.นามทอง จํากัด        95,160.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

15
จางยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ 

ธนาคารฯ สาขาพระราม 6
 - ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 

เอ็นจิเนียริ่ง
         9,630.00

หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 

เอ็นจิเนียริ่ง
         9,630.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

16

จางปรับปรุงหองประชุม หองอบรม 

และหองอบรมคอมพิวเตอร ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล บริเวณชั้น 11 

อาคาร 2 (ในสวนงานเฟอรนิเจอร

ลอยตัวและเกาอี้)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
     210,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
     210,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

17

จางปรับปรุงหองประชุม หองอบรม 

และหองอบรมคอมพิวเตอร ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล บริเวณชั้น 11 

อาคาร 2 (ในสวนงานสถาปตยและงาน

ระบบประกอบอาคาร)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
     260,000.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
     260,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด
2,135.00

บ.ทริงเค็ท แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด
2,135.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

19
จัดซื้อเกาอี้สํานัก LIOC01-298-BK PVC

 CONGRESS/MB
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
     200,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
     200,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20

เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH  รุน

 MP200L2 (สาขายอยเซ็นทรัล

พลาซา อุดรธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

21

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP200L2 (สาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
 0.35 บาท/แผน

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
 0.35 บาท/แผน

ผานการคัดเลือกจาก สาขายอย

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

22
จางจัดงานวันพิธีเปด 

สาขายอยบิ๊กซีนวนคร
 - ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด      194,740.00 บ.ซาดา-วี จํากัด      194,740.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23
จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล 

ยี่หอ CANON G12 พรอมอุปกรณ
 - ตกลงราคา บ.นฤมิต เทรดดิ้ง จํากัด        45,000.00 บ.นฤมิต เทรดดิ้ง จํากัด        45,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

24

จัดจางพิมพ 1.แคชเชียรเช็ค สาขา

ขอนแกน  2.แคชเชียรเช็ค สาขา

กําแพงเพชร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       11,534.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       11,534.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

25
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข มอนโร 

แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        70,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        70,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

26
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ Sony 

รุน ICD-UX523F
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,959.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด          3,959.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27

จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคารฯ 

(ผานงานสัมมนา เรื่อง วิเคราะห

สถานการณตลาดที่อยูอาศัย)

 - ตกลงราคา บ.โฮมบรอดคาสท จํากัด        25,000.00 บ.โฮมบรอดคาสท จํากัด        25,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

28
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N ใหกับสาขาเพชรบูรณ
 - ตกลงราคา

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       16,264.00

I-Time SUPPLY & 

SERVICE
       16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29

จางพิมพแผนปลิวขนาด A4 

ประชาสัมพันธงานมหกรรรมการเงิน 

หาดใหญ ครั้งที่ 2

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 5,457.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 5,457.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

30
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31
จัดซื้ออุปกรณที่ใชกับเครื่องโทรสาร 

Panasonic รุน KX-FLB3882
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด        54,400.00 บ.นามทอง จํากัด        54,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

32
จัดซื้ออุปกรณที่ใชกับเครื่องโทรสาร 

BROTHER
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       19,153.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       19,153.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

33
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งพื้น 

ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        68,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        68,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

34
จัดซื้อผาหมึกเครื่องบันทึกเวลา 

ยี่หอ AMANO BX-1500
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
         2,033.00

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
         2,033.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

35
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สยามรัฐ จํากัด 1,000,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด 1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

36
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

(ในหนังสือพิมพอีคอนนิวส)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 

จํากัด
535,000.00

บ.หนังสือพิมพอีคอนนิวส 

จํากัด
535,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

37

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท ฯ 

ในนิตยสาร Chicbiz Magazine)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ชิคบิซ บุคกาซีน จํากัด 350,000.00 บ.ชิคบิซ บุคกาซีน จํากัด 350,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

38

จัดจางบริการวิเคราะหคาน้ําทิ้งของ

ระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เทสท เทค จํากัด        24,396.00 บ.เทสท เทค จํากัด        24,396.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          8,360.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          8,360.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

40
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ใหกับสาขา

ยอยเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,928.00 บ.นามทอง จํากัด          7,928.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        11,400.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        11,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       16,264.00

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

44
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ขนาดกลาง 

ยี่หอ Kingdom รุน SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        16,264.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

45 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

46

จัดจางพิมพ 1.แคชเชียรเช็ค สาขา

คอนแวนต 2.แคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขาลพบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       30,388.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       30,388.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

47 จัดจางพิมพแผนรองนําเสนองาน  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด        20,330.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด        20,330.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

48

เชาระบบโทรทัศนวงจรปด ณ 

ศูนยบริการ OSS ที่วาการอําเภอเมือง 

จ.มุกดาหาร

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        23,646.49 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        23,646.49
เปนผูใหเชารายเดิมที่ทางธนาคาร

เชาใชบริการอยูกับสาขาตางๆ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

49
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50 จัดซื้อเสื้อกันหนาวไหมพรม  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ไทยเซาทอีส นิตติ้ง 

จํากัด
     481,500.00

บ.ไทยเซาทอีส นิตติ้ง 

จํากัด
     481,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

51
จัดซื้อผงหมึก BROTHER TONER 

TN2280 FOR MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       18,190.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       18,190.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

52
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-8370DN
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       18,190.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       18,190.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53

ขอเชาพื้นที่อาคารราชพัสดุของ

สํานักงานธนารักษพื้นที่สุรินทร เพื่อ

ติดตั้งตู ATM

 - กรณีพิเศษ คุณสุกิจ เที่ยงมนีกุล        92,300.00 คุณสุกิจ เที่ยงมนีกุล        92,300.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

54
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสถานีชอง Spring news)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สปริง คอรปอเรชั่น 

จํากัด
     300,000.00

บ.สปริง คอรปอเรชั่น 

จํากัด
     300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

55
จัดซื้ออุปกรณหมึกเพื่อใชกับเครื่อง

โทรสาร BROTHER รุน MFC-260C
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,338.40

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,338.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56 จัดซื้อสติกเกอรเลเบลตอเนื่อง  - ตกลงราคา
หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 

จํากัด
         4,815.00

หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร 

จํากัด
         4,815.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

57
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน SECURIO B22
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       17,976.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       17,976.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

58

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศน รายการฟนฟูประเทศ

ไทย)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เคทีพี(โอวี) เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด
     834,600.00

บ.เคทีพี(โอวี) เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด
     834,600.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

59

จัดจางพิมพสื่อประชาสัมพันธโครงการ 

ธอส. เปนตัวแทนการใหบริการรับคําขอ

ตรวจสอบขอมูลเครดิตของ NCB

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        77,371.70 บ.ฟูลพอยท จํากัด        77,371.70
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

60

จัดซื้อ TV LCD ขนาด 32 นิ้ว 

ยี่หอ Sony รุน KDL-32 CX520 

พรอมอุปกรณขาตั้งลอเลื่อน

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
       18,618.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
       18,618.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่พรอม

หมายเลขและรับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) หรือ AIS

 832,032 บาท/24

 เดือน/หมายเลข

บ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

จํากัด (มหาชน) หรือ AIS

 832,032 บาท/24 

เดือน/หมายเลข
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

62
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด

แมลงสาบ หนู ธนาคารฯ สาขาพระราม 2
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,770.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,770.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63
จัดจางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาตรัง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         6,805.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         6,805.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

64

จางผลิตสื่อประชาสัมพันธโครงการ 

ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยขาราชการ 

ครั้งที่ 8

 - ตกลงราคา
บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     114,618.40

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     114,618.40

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในเว็บไซด www.thaipublica.org )
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพับลิกา จํากัด      500,000.00 บ.ไทยพับลิกา จํากัด      500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

66
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน GENERATION 

MEDIUM BACK CHAIR
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
         8,827.50

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
         8,827.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67

จางพิมพโปสเตอร และแผนพับโครงการ

บาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัย

ขาราชการ ครั้งที่ 8

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด      199,993.70 บ.ฟูลพอยท จํากัด      199,993.70
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

68

จางจัดทําสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

โครงการบาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัย

 ขาราชการ ครั้งที่ 8

 - ตกลงราคา คุณสุดารัตน พงษสิงโต          6,000.00 คุณสุดารัตน พงษสิงโต          6,000.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

69 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        24,473.04 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        24,473.04 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

70 สั่งเชารถยนต  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
  1,033,200.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
  1,033,200.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

71
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

วิสัยทัศนใหมของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด          8,891.70 บ.ฟูลพอยท จํากัด          8,891.70

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

72 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยก 858 A4  - ตกลงราคา
บ.แม็กซไอเดียอินเตอรเทรด

แอนดโฮลดิ้ง จํากัด
         8,346.00

บ.แม็กซไอเดียอินเตอรเทรด

แอนดโฮลดิ้ง จํากัด
         8,346.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73
จัดจางพิมพคูมือการประมูลขายบาน

มือสอง ของธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2555
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ  จํากัด      226,840.00 บ.บพิธการพิมพ  จํากัด      226,840.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

74

จัดซื้อ TV LCD ขนาด 32 นิ้ว 

ยี่หอ Sharp รุน Lc-32 M450M 

พรอมอุปกรณติดตั้ง

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

75 จัดจางพิมพแฟมเจาะออนสีสม  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด      237,540.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด      237,540.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

76

จัดจางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศของสาขา

พระนครศรีอยุธยา

 - ตกลงราคา หนึ่งอิเล็กทรอนิกส        52,400.00 หนึ่งอิเล็กทรอนิกส        52,400.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

77

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ

 RICOH รุน MP 201 SPF (เคานเตอร

การเงิน หางเดอะมอลล

บางกะป)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจากเคานเตอร

การเงินหางเดอะมอลลบางกะป

78

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF(

เคานเตอรการเงิน หางเดอะมอลล

บางกะป)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจากเคานเตอร

การเงินหางเดอะมอลลบางกะป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

79
จางพิมพโปสเตอร อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

และซุปเปอรออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,993.40 บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,993.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

80
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธของธนาคาร

อาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       16,799.00

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       16,799.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

81
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่หอ HONDA รุน WAVE 125i สตารทมือ
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด

 เซอรวิส จํากัด
       56,000.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด

 เซอรวิส จํากัด
       56,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่หอ

 RICOH รุน MP 201 SPF (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคา

บิ๊กซีบางนา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคา

บิ๊กซีบางนา)

83

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF

(เคานเตอรการเงิน หางสรรพสินคา

บิ๊กซีบางนา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคา

บิ๊กซีบางนา)



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

84

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201 SPF 

(เคานเตอรการเงิน หางเดอะมอลล

งามวงศวาน)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางเดอะมอลล

งามวงศวาน)

85

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF(

เคานเตอรการเงิน หางเดอะมอลล

งามวงศวาน)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางเดอะมอลล

งามวงศวาน)

86

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา ยี่หอ 

RICOH รุน MP 201 SPF (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคาบิ๊กซีแจงวัฒนะ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคาบิ๊กซี

แจงวัฒนะ)

87

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201SPF(

เคานเตอรการเงิน หางสรรพสินคา

บิ๊กซีแจงวัฒนะ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคาบิ๊กซี

แจงวัฒนะ)
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

88

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201 SPF 

(สาขายอยศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (สาขายอย

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ)

89

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF(สาขา

ยอยศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (สาขายอย

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ)

90

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201 SPF 

(เคานเตอรการเงิน หางเดอะมอลล

บางแค)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคาบิ๊กซี

บางแค)

91

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF(

เคานเตอรการเงิน หางเดอะมอลล

บางแค)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก(เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคาบิ๊กซี

บางแค)
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

92

เชาเครื่องมัลติฟงกชั่นระบบเชา 

ยี่หอ RICOH รุน MP 201 SPF 

(เคานเตอรการเงิน หางสรรพสินคา

ฟวเจอรพารครังสิต)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคา

ฟวเจอรพารครังสิต)

93

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP 201SPF 

(เคานเตอรการเงิน หางสรรพสินคา

ฟวเจอรพารครังสิต)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก (เคานเตอร

การเงิน หางสรรพสินคา

ฟวเจอรพารครังสิต)

94
ขอสั่งซื้อเครื่องดูดฝุนดูดน้ํา 

ยี่หอ STARMIX รุน GS1032HK
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        11,400.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        11,400.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

95
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      524,400.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      524,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

96
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

(ในหนังสือพิมพฉบับพิเศษ บานสูน้ํา)
 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        90,000.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด        90,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

97
จัดซื้อเครื่องโทรสารเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       54,677.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       54,677.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือรายงานกิจการประจําป 2554)
 - ตกลงราคา

สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

นครหลวง จํากัด

         4,000.00

สหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา

นครหลวง จํากัด

         4,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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99

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพ TRAVELLER 

LEISURE & BUSINESS)

 - ตกลงราคา บ.เที่ยวไทย จํากัด        53,500.00 บ.เที่ยวไทย จํากัด        53,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

100 จัดจางพิมพซองจดหมาย สาขาตาก  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
       18,190.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
       18,190.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

101
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Home & Decor)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด

 (มหาชน)
     139,200.00

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด

 (มหาชน)
     139,200.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

102
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
       88,810.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
       88,810.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

103

จัดจางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน (ลูกคาเดิมเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ย)

 - ตกลงราคา
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
       37,450.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
       37,450.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

104
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพ พิมพไทยรายวัน)
 - ตกลงราคา

บ.หนังสือพิมพ พิมพไทย

รายวัน จํากัด
       75,000.00

บ.หนังสือพิมพ พิมพไทย

รายวัน จํากัด
       75,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

105

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพฉบับพิเศษ เกียรติ

ประวัตินักธุรกิจไทย-จีน แหงป 

ใตรมพระบารมีจักรีวงศ ฉลอง 230 ป 

กรุงเทพมหานคร)

 - ตกลงราคา สํานักพิมพ กูด มีเดีย        25,000.00 สํานักพิมพ กูด มีเดีย        25,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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106
จัดซื้อผงหมึก BROTHER TONER 

TN3290 FOR MFC-8370
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,584.50

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,584.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน 2820
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         5,000.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         5,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด      160,500.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด      160,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

109
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          5,028.00 บ.นามทอง จํากัด          5,028.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน MS-120 MS
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          2,700.00 บ.นามทอง จํากัด          2,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จัดจางพิมพตั๋วแลกเงิน สาขายอย 

บิ๊กซี นวนคร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,145.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,145.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

112
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ @ FIVE Diary เลม4)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มังกี้ อีที จํากัด   1,999,937.00 บ.มังกี้ อีที จํากัด   1,999,937.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

113 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด คอนเทนเนอร 

จํากัด
       34,240.00

บ.ไดมอนด คอนเทนเนอร 

จํากัด
       34,240.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

114 จัดจางพิมพแฟมเจาะออนสีสม  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด        83,139.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด        83,139.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

115 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 3,064.50 องคการคาของสกสค. 3,064.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

116 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 6,135.00 รานเรืองศิลปตรายาง 6,135.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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117
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศนของบริษัทฯ)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 

(มหาชน)
  1,200,000.00

บ.โพสต พับลิชชิง จํากัด 

(มหาชน)
  1,200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

118
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสถานีโทรทัศน Creative Living)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย พร็อพเพอรตี้ 

เน็ตเวิรค จํากัด
  1,200,000.00

บ.มีเดีย พร็อพเพอรตี้ 

เน็ตเวิรค จํากัด
  1,200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

119

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานเว็บไซตออนไลน 

www.isnhotnews.com)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินไซต สเตชั่น 

เน็ตเวิรค จํากัด
     898,800.00

บ.อินไซต สเตชั่น 

เน็ตเวิรค จํากัด
     898,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

120
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        11,400.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        11,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121 จดัซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.        77,175.00 องคการคาของสกสค.        77,175.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

122 จัดซื้อคัดเตอร CLOVER  - กรณีพิเศษ องคการคาของสกสค.          2,160.00 องคการคาของสกสค.          2,160.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

123
จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ

 ธนาคารฯสาขาสยามสแควร
 - ตกลงราคา

หางหุนสวนจํากัด สหแอร 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

       45,582.00

หางหุนสวนจํากัด สหแอร 

แอนด เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

       45,582.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

124
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการ แพรวพราว)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอส เอ พี มีเดีย เน็ทเวิรค 

จํากัด
  2,000,900.00

บ.เอส เอ พี มีเดีย เน็ทเวิรค 

จํากัด
  2,000,900.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

125 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 6,080.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 6,080.00
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ
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126
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่หอ DAHLE รุน 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        40,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        40,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จัดซื้อหมึกพิมพสําเนาสีดํา 

รุน INKJP-12C
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
       48,150.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
       48,150.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

128 จางทําหมวกแกปสีสม พรอมปกโลโก  - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัด นิเกล 

(ดีไซนอิทสยู)
       58,850.00

หางหุนสวนจํากัด นิเกล 

(ดีไซนอิทสยู)
       58,850.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

129 เชารถยนตเกง  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
     338,400.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
     338,400.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

130
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 1,000 บาท 

รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
       25,680.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
       25,680.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

131
จางเหมาติดตั้งผนังกระจกดานหนา 

ธนาคารฯสาขาบางเขน
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
       41,837.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
       41,837.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

132
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       16,264.00

ไอ ไทม ซัพพลาย แอนด 

เซอรวิส จํากัด
       16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

133
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        39,900.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด        39,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

134 จัดซื้อหลอดแบล็คไลท 6W BLB  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด          7,864.50 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด          7,864.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

135
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Marketeer)
 - ตกลงราคา บ.มารเก็ตเธียร จํากัด        53,500.00 บ.มารเก็ตเธียร จํากัด        53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

136
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานโครงการ ธอส.ขอบอก)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โกล มีเดีย จํากัด   2,500,000.00 บ.โกล มีเดีย จํากัด   2,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

137 จัดซื้อรถเข็นเอกสาร  - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด        17,146.75 บ.เจนบรรเจิด จํากัด        17,146.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

138 จัดซื้อ TV LCD ยี่หอ SONY  - ตกลงราคา
หจก.ศรีเพชรการไฟฟา 

เซลลแอนดเซอรวิส
       45,890.00

หจก.ศรีเพชรการไฟฟา 

เซลลแอนดเซอรวิส
       45,890.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

139
จัดจางพิมพแคชเชียรเช็ค 

สาขาพุทธมณฑล
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         4,194.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         4,194.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

140

จัดจางพิมพแบบฟอรมคําแนะนําวิธี

ปฏิบัติในการทํานิติกรรม และคําแนะนํา

การชําระเงินงวด

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        14,766.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        14,766.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

141

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานปายประชาสัมพันธ ดานหนา

ราชยานยนตสมาคมแหงประเทศไทยฯ)

 - ตกลงราคา

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

     100,000.00

ราชยานยนตสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ

     100,000.00
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

142
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท)
 - ตกลงราคา

บ.เออารไอพี จํากัด 

(มหาชน)
       53,500.00

บ.เออารไอพี จํากัด 

(มหาชน)
       53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

143
จัดซื้อเครื่อง Black Light ตรวจสอบ

ธนบัตร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        22,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        22,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

144
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่หอ DAHLE รุน 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        80,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        80,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

145
จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอม

ไสกรองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
 - ตกลงราคา

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
       40,035.12

บ.คัมมิ่นส ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากัด
       40,035.12

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

146
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
  4,000,000.00

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
  4,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

147
จัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ขา 6 จุด สายยาว 

5 เมตร ยี่หอ Toshino
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด        15,729.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด        15,729.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

148 จัดซื้อถานอัลคาไลน AAA,AA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด        21,828.00 บ.ลีกา บิสซิเนส จํากัด        21,828.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

149

จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร ยี่หอ AMROTEC 

รุน AM-60 CSD แบบรวมอะไหล

 - ตกลงราคา
บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด
       74,900.00

บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด
       74,900.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

150
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         7,811.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

151
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร 

ยี่หอ Double A ขนาด A4/80 แกรม
 -

สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
  1,420,960.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด สเตชั่น

เนอรี่ จํากัด
  1,420,960.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

152

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ทางสถานีโทรทัศน Modernine TV 

และเครือขาย)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อสมท จํากัด (มหาชน)   4,000,000.00 บ.อสมท จํากัด (มหาชน)   4,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

153 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (อุปกรณไฟฟา)  -
สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด      232,016.13 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด      232,016.13
คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ และ

เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

154

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศนรายการ จตุรัสขาวและ

สื่อวิทยุในเครือ)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน

 จํากัด
  1,000,000.00

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน

 จํากัด
  1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

155

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ 

TAXI BACK AD )

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สนัพโพ แอดเวอรไทซิง

 จํากัด
4,050,000.00 

บ.สนัพโพ แอดเวอรไทซิง

 จํากัด
4,050,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

156 เชารถยนตเกง  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
676,800.00    

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
676,800.00    เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

157
จัดจางพิมพแบบฟอรมใบชําระคาบริการ

รับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
21,400.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
21,400.00      

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

158
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      บ.นามทอง จํากัด 15,600.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



22

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

159

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่หอ HONDA รุน Scoopy I Prestige 

Guy ระบบหัวฉีด PGM-F1 4 จังหวะ

 - ตกลงราคา บ.พี.พี.มอเตอรเวย จํากัด 48,500.00      บ.พี.พี.มอเตอรเวย จํากัด 48,500.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

160 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา  - ตกลงราคา บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด 10,730.00      บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด 10,730.00      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

161
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 

ยี่หอ CANON รุน G12
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,561.60      บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,561.60      คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

162
จาง Owandelle Co.,Ltd เปนผู

ใหบริการหองพักโรงแรม เอวาซอน หัวหิน
 - ตกลงราคา Owandelle Co.,Ltd 1,006,800.00 Owandelle Co.,Ltd 1,006,800.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

163

จางจัดหาศิลปนพรอมอุปกรณ

เครื่องเสียง งานสัมมนารวมกับสื่อ

มวลชนประจําป 2555 ณ โรงแรม 

เอวาซอน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากัด (มหาชน)
112,350.00    

บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 

จํากัด (มหาชน)
112,350.00    

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

164

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศนรายการสารคดี 

สุดหลาฟาเขียว และ ปองพลเปดโลก)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เนกซ สเตป จํากัด   3,210,000.00 บ.เนกซ สเตป จํากัด   3,210,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

165

สั่งจางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ธนาคารฯ 

สาขาบางเขน และสาขาไมตรีจิต

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        20,886.80 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        20,886.80
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



23

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

166
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

โครงการซุปเปอรออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        10,496.70 บ.ฟูลพอยท จํากัด        10,496.70

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

167 จัดจางทํากลองใส ใสโบชัวร 3 ชอง  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
         7,062.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
         7,062.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

168
จางจัดทําแผน CD คูมือประมูลขาย

บานมือสองครั้งที่ 1/2555
 - ตกลงราคา

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
       14,980.00

บ.วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) 

จํากัด
       14,980.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

169
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     119,840.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     119,840.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

170
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ NIKON 

รุน D-7000
 - ตกลงราคา บ.นิคส (ไทยแลนด) จํากัด        43,500.00 บ.นิคส (ไทยแลนด) จํากัด        43,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

171

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศนรายการ ฟนฟูประเทศ

ไทย เยียวยาหัวใจประชาชน)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พร็อพเพอรตี้ ทอลค 

จํากัด
     800,000.00

บ.พร็อพเพอรตี้ ทอลค 

จํากัด
     800,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

172
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการ กาวพอเพียง CSR)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     500,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
     500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

173
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

(ผานรายการ Business Smart)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดียฮารท จํากัด      722,250.00 บ.มีเดียฮารท จํากัด      722,250.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



24

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

174

สั่งจางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ธนาคารฯ 

สาขาบางเขน

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,886.80 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,886.80
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

175

สั่งจางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 

แมลงสาบ และหนู ธนาคารฯ 

สาขาไมตรีจิต

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด        11,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

176 จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร รุน TN-2150  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด      105,159.60 บ.โฟนิกซ จํากัด      105,159.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

177 จัดซื้อผงหมึก BROTHER รุน TN-2280  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       87,205.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็นเตอร 

จํากัด
       87,205.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

178 จัดจางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบุญศิริ  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,145.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
         3,145.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

179
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่หอ DAHLE รุน 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        35,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด        35,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

180 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        26,332.27 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        26,332.27 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

181
จัดจางพิมพซองหนาตาวขาว 

สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
       16,050.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
       16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



25

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

182 จัดจางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด        14,980.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด        14,980.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

183

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพในหนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง และนิตยสาร BUSINESS 

HIGHLIGHT)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

หางหุนสวนจํากัด หนังสือ

พิมพไฮไลทการเมือง
  1,797,602.62

หางหุนสวนจํากัด หนังสือ

พิมพไฮไลทการเมือง
  1,797,602.62

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

184
จัดซื้อเครื่องโทรสาร 

ยี่หอ HP#CLJCM1415FNW
 - ตกลงราคา

บ.ออฟฟซ คลับ (ไทย) 

จํากัด สาขาพระราม 2
       42,780.00

บ.ออฟฟซ คลับ (ไทย) 

จํากัด สาขาพระราม 2
       42,780.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

185
จัดซื้อกลองถายรูป DSLR CANON 

EOS550DEF18-55
 - ตกลงราคา

บ.เพาเวอร บาย จํากัด 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
       23,900.00

บ.เพาเวอร บาย จํากัด 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 2
       23,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

186

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท และสื่อวิทยุ

ในเครือของบริษัท)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00 บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

187
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพขาวสด)
 - ตกลงราคา บ.ขาวสด จํากัด        58,800.00 บ.ขาวสด จํากัด        58,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

188
จัดซื้ออุปกรณ BROTHER DRUM 

DR2025
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,099.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         6,099.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

189
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพแนวหนา)
 - ตกลงราคา

บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด
     100,000.00

บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด
     100,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



26

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห

190
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH  รุน

 MP3352SP(ฝายสื่อสารองคกร)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,000 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 5,000 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจากฝาย 

สื่อสารองคกร

191

จางบริการเครื่องถายเอกสาร 

ยี่หอ RICOH  รุน MP3352SP

(ฝายสื่อสารองคกร)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.33 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.33 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝาย 

สื่อสารองคกร


