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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จดัจ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยหวัหมากทาวน์เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

2 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        40,850.00 องค์การค้าของ สกสค.        40,850.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

3 จดัซื $อเหลก็กั $น ROBIN#417 จมัโบ้  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        42,390.00 องค์การค้าของ สกสค.        42,390.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

4 จดัซื $อตู้ลิ $นชกั 3 ชั $น มีล้อ วางใต้โต๊ะ  - ตกลงราคา
บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั
     102,720.00

บ.เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ 

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั
     102,720.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

5

จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.ใบคําขอ

สนิเชื0อสาํหรับผู้ขอกู้    2.ใบคําขอสนิเชื0อ

สาํหรับผู้ขอกู้ ร่วม 3.หนงัสอืให้ความ

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูเครดิต

 - พิเศษ บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      618,246.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      618,246.00
เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

6 จดัซื $อหนงัยางวงใหญ่  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          8,100.00 องค์การค้าของ สกสค.          8,100.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

7
จดัซื $อตะแกรง ROBIN และถงัขยะเท้า

เหยียบ
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          6,189.00 องค์การค้าของ สกสค.          6,189.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

8 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        44,298.00 องค์การค้าของ สกสค.        44,298.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

9
จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์งานมหกรรม

บ้านธนาคาร 55 จงัหวดัอยธุยา
 - ตกลงราคา

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
         6,955.00

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
         6,955.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10
จดัซื $อเครื0องปรับอากาศสาํหรับห้องพกั

พนกังาน ธนาคารฯ สาขาปราจีนบรุี
 - ตกลงราคา

บ.ประเสริฐมนตรีปราจีนบรุี 

จํากดั
     119,500.00

บ.ประเสริฐมนตรีปราจีนบรุี 

จํากดั
     119,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

11 จดัซื $อผ้าหมกึ P/N 8000015-440  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       20,330.00

บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       20,330.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

12
จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการบ้าน ธอส.-

ธปท. เพื0อผู้ประสบภยั
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        10,496.70 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        10,496.70

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

13
จ้างจดัทําแผน่ CD คูม่ือประมลูขาย

บ้านมือสองครั $งที0 2/2555
 - ตกลงราคา

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จํากดั
       19,260.00

บ.วี พลสั กรุ๊ป (ไทยแลนด์) 

จํากดั
       19,260.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

14 จดัซื $อเครื0องนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

15
จดัซื $อเครื0องรัดธนบตัรชนิดตั $งพื $น 

ยี0ห้อ YULIM
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

16

จดัจ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้าน ธอส.55 จ.

นครศรีธรรมราช

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        64,200.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        64,200.00
เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

17
จดัจ้างพิมพ์ซองจดหมาย 

สาขากําแพงเพชร
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       18,190.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       18,190.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

18 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,115.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,115.00
เป็นร้านที0มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

19 จดัซื $อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

20
จดัซื $อตู้ เซฟนิรภยั ยี0ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

21
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาพระราม 2
- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       10,486.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

22
จดัซื $อ 1.บตัรพลาสติก สาํหรับทําบตัร

รัฐวิสาหกิจ 2.บตัรพลาสติก (สขีาว)
- ตกลงราคา

บ.อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี 

จํากดั
       26,750.00

บ.อินเทค คาร์ด เทคโนโลยี 

จํากดั
       26,750.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

23
จดัจ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้าน ธอส.55 จ.อยธุยา
- ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        56,175.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        56,175.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

24

จ้างปรับปรุงเพิ0มเติม ชดุคอนโซลสาํหรับ

จอคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ชั $น 2 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

- ตกลงราคา
บ.กนกสิน เอ็กสปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
     181,900.00

บ.กนกสิน เอ็กสปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
     181,900.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

25
จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับเงินฝาก

ประจํา
- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       26,750.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       26,750.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

26

จ้างเป็นผู้ดําเนินการพฒันาระบบตั]ว

สญัญาใช้เงินให้รองรับการออกแบบ

ผลติภณัฑ์เงินฝากประเภทใบรับเงิน

ฝากประจํา

- ตกลงราคา
บ.เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม 

จํากดั
     176,550.00

บ.เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม 

จํากดั
     176,550.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



4

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

27
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาพหลโยธิน
- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         2,097.20

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

28
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Strategy+Marketing)
- ตกลงราคา

บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน 

จํากดั
       50,290.00

บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน 

จํากดั
       50,290.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

29
จ้างทํากลอ่งใสใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง 

และกลอ่งใสใส ่ใบฝาก-ถอน
- ตกลงราคา

บ.เอกณศลิป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
       13,054.00

บ.เอกณศลิป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
       13,054.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

30 จดัซื $อถงุใสธ่นบตัร รหสั GR8/SB - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ $ง จกัด        33,170.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ $ง จกัด        33,170.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

31
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจํารถ Mobile Banking พิษณโุลก
- พิเศษ บ.จกัรชยัการ์ด จํากดั      253,000.00 บ.จกัรชยัการ์ด จํากดั      253,000.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นสถานีช่อง Spring news)
-

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สปริง คอร์ปอเรชั0น จํากดั      300,000.00 บ.สปริง คอร์ปอเรชั0น จํากดั      300,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

33

จ้างเหมาตรวจสอบและทําความสะอาด

ระบบไฟฟ้า ณ ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่ อาคาร1

- ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ0ง จํากดั      137,495.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ0ง จํากดั      137,495.00
เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

34
จดัซื $อเครื0องทําลายเอกสาร ยี0ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B22
- ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั        17,976.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั        17,976.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

35
จดัซื $อโทรทศัน์ ขนาด 40 นิ $ว 

ยี0ห้อ SONY LCD รุ่น KLV-40B x 450
- ตกลงราคา หจก.ธาราโทรทศัน์        15,660.00 หจก.ธาราโทรทศัน์        15,660.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ



5

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

36
จดัซื $อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี0ห้อ ฮอนด้า คลกิ 125 ไอ
- ตกลงราคา บ.มิตรยนต์ระยอง จํากดั        46,500.00 บ.มิตรยนต์ระยอง จํากดั        46,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

37
จดัซื $อทีวี LCD ขนาด 42 นิ $ว ยี0ห้อ LG รุ่น

 42LK455c+Wall Mount
- ตกลงราคา บ.เวลิด์ไวด์ ซสิเตม็ส์ จํากดั        43,870.00 บ.เวลิด์ไวด์ ซสิเตม็ส์ จํากดั        43,870.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

38
เช่ารถยนต์เก๋งใหม ่ยี0ห้อ TOYOTA NEW

  VIOS 1.5J AUTO ระบบเบรค ABS
- พิเศษ

บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั 

(มหาชน)
     859,248.00

บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั 

(มหาชน)
     859,248.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

39
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื0อง 

สาขายอ่ยบอ่วิน
- ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

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

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

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

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

40 จดัซื $อซองพลาสติกใสส่มดุคูฝ่าก - ตกลงราคา ร้านศิลปกิจ (1973)        45,475.00 ร้านศิลปกิจ (1973)        45,475.00 เป็นผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

41 จดัซื $อถ่านอลัคาไลน์ AA,AAA - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั        21,828.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั        21,828.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

42
จดัซื $ออปุกรณ์ BROTHER DRUM FOR

 MFC-7450
- ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         6,206.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         6,206.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

43

จ้างซอ่มแซมระบบคิวอตัโนมตัิ 

ของธนาคารฯ ที0ได้รับผลกระทบ

จากอทุกภยั

 - ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     109,140.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     109,140.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

44
จดัซื $อเครื0องเสยีพร้อมอปุกรณ์ 

ยี0ห้อ YAMAHA รุ่น STAGEPAS 300
 - ตกลงราคา

บ.มิวสิค มาเนีย แบนด์ แอก

เซซเซอรีส์ แอนด์ พาร์ทส 

จํากดั

       29,900.00
บ.มิวสิค มาเนีย แบนด์ แอก

เซซเซอรีส์ แอนด์ พาร์ทส 

จํากดั

       29,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

45 เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื0อนที0  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       23,112.00

บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       23,112.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

46
จ้างบริการทําความสะอาด ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา

บ.นิวอินเตอร์เนชั0นแนลเยน

เนอรัล จํากดั
     194,483.32

บ.นิวอินเตอร์เนชั0นแนลเยน

เนอรัล จํากดั
     194,483.32

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

47
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นรายการ ก้าวพอเพียง CSR)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชั0น จํากดั
     500,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชั0น จํากดั
     500,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

48
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นรายการวิทย ุดอกเบี $ยเรดิโอ)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พริ $นท์ติ $ง เฮาส์ 

จํากดั
     288,900.00

บ.พี.เอ.พริ $นท์ติ $ง เฮาส์ 

จํากดั
     288,900.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

49
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นนิตยสาร Money & Wealth)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.แฟมมิลี0 โนฮาว จํากดั      300,000.00 บ.แฟมมิลี0 โนฮาว จํากดั      300,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

50
จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญา

กู้ เงิน
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ0ง จํากดั        85,600.00 บ.จนู พบัลชิชิ0ง จํากดั        85,600.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

51
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 12 

หลกั ยี0ห้อ CASIO รุ่น GX-120S
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          2,700.00 บ.นามทอง จํากดั          2,700.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

52 จดัซื $อนํ $าสบู ่รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
       42,800.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
       42,800.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

53
จดัซื $อตู้ เซฟนิรภยั ยี0ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

54 จดัซื $อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

55
จดัซื $อเครื0องรัดธนบตัรชนิดตั $งพื $น 

ยี0ห้อ YULIM รุ่น YL-203s
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

56 จดัซื $อเครื0องนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

57
จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยหวัหมาก 

ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,795.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,795.00

เป็นร้านที0มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

58 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส
4,940.00

ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส
4,940.00

เป็นร้านที0มีความชํานาญทางด้าน

สิ0งพิมพ์

59
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข 

(สาขายอ่ยธญัญะ ช็อปปิ$ง พาร์ค)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

60
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข 

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

61

จดัซื $อเครื0องบนัทกึเวลา ยี0ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N (สาขายอ่ยธญัญะ 

ช็อปปิ$ง พาร์ค)

 - ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,264.00

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

62

จดัซื $อเครื0องบนัทกึเวลา ยี0ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N 

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)

 - ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,264.00

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

63

จดัซื $อเครื0องโทรสารระบบเลเซอร์ ยี0ห้อ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุ่น MFC-7470D 

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         7,811.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

64

จดัซื $อเครื0องโทรสารระบบเลเซอร์ ยี0ห้อ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุ่น MFC-7470D 

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

65

จดัซื $อเครื0องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี0ห้อ โอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5 (สาขายอ่ยธญัญะ 

ช็อปปิ$ง พาร์ค)

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

66

จดัซื $อเครื0องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี0ห้อ โอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5 

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

67
จ้างจดังานวนัพิธีเปิดสาขายอ่ย

หวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั      178,422.50 บ.ซาด้า-วี จํากดั      178,422.50

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

68

จดัซื $อเครื0องทํานํ $าร้อนนํ $าเย็น 

ยี0ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS  

(สาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ $ง จํากดั        18,190.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ $ง จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

69

จดัซื $อเครื0องทํานํ $าร้อนนํ $าเย็น 

ยี0ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS 

(สาขายอ่ยธญัญะ ช็อปปิ$ง พาร์ค)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ $ง จํากดั        18,190.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ $ง จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

70
จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษบนัทกึ

ข้อความ A4
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        70,620.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        70,620.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

71 จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายการเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       31,458.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       31,458.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

72
จดัจ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาพระนครศรีอยธุยา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       25,123.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       25,123.60

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

73
จ้างพิมพ์แผน่ปลวิประชาสมัพนัธ์การ

เปิดสาขายอ่ยหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั          8,827.50 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั          8,827.50

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

74
จ้างพิมพ์สื0อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยหวัหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์
 - ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั0น 

จํากดั
         4,500.42

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั0น 

จํากดั
         4,500.42

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

75
จดัซื $อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี0ห้อ ฮอนด้า WAVE 110i สตาร์ทมือ
 - ตกลงราคา บ.ฮอนด้าศรีนคร จํากดั        44,000.00 บ.ฮอนด้าศรีนคร จํากดั        44,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

76

จ้างติดตั $งกนัสาดโพลคีาร์บอเนต 

พร้อมยาแนวซิลโิคน ธนาคารฯ 

สาขาสขุาภิบาล 1

 - ตกลงราคา บ.โปรเดคเคอเรชั0น จํากดั      100,000.00 บ.โปรเดคเคอเรชั0น จํากดั      100,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

77
จดัซื $อกล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

Canon รุ่น EOS 1100D
 - ตกลงราคา ร้านเจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์        17,900.00 ร้านเจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์        17,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

78
จดัซื $อกล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

Canon รุ่น SX40HS
 - ตกลงราคา บ.สริิสนิเทรดดิ $ง จํากดั        17,900.00 บ.สริิสนิเทรดดิ $ง จํากดั        17,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

79
จดัซื $อเครื0องเสยีงพร้อมลาํโพงและ

อปุกรณ์
 - ตกลงราคา ร้านชมุพลอีเลค็โทรนิคส์        22,887.30 ร้านชมุพลอีเลค็โทรนิคส์        22,887.30 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

80 จดัทํากระจกปโูต๊ะลกัษณะเจียปลี  - ตกลงราคา คณุเชษฐกิตติ� นามสา          9,500.00 คณุเชษฐกิตติ� นามสา          9,500.00
เป็นผู้ ที0มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

81 จ้างจดัทําสมดุโน๊ต ธอส.  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สยามคลัเลอร์ พริน จํากดั      476,150.00 บ.สยามคลัเลอร์ พริน จํากดั      476,150.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

82

จ้างซอ่มแซมระบบระบายนํ $าและซอ่ม

เปลี0ยนเฟอร์นิเจอร์ ธนาคารฯ 

สาขายอ่ยสระแก้ว

 - ตกลงราคา บ.โชคอนนัต์ธการ จํากดั      150,599.08 บ.โชคอนนัต์ธการ จํากดั      150,599.08
เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

83
จดัจ้างบริการบํารุงรักษาลฟิต์ มิตซูบิชิ 

อาคาร 1 สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
       93,500.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
       93,500.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

84
จดัซื $อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี0ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั0นเนอรี0  จํากดั
       44,405.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั0นเนอรี0  จํากดั
       44,405.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

85 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,155.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,155.00
เป็นร้านที0มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

86
จดัซื $อเครื0องปรับอากาศชนิดติดตั $งผนงั 

Mitsubishi Mr.Slim
 - ตกลงราคา ร้านนรินทร์เครื0องเย็น        28,900.00 ร้านนรินทร์เครื0องเย็น        28,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

87
จดัซื $อเครื0องปั�มนํ $า ยี0ห้อ SAIR 3HP 

380V พร้อมติดตั $ง
 - ตกลงราคา ร้านวิริยะการไฟฟ้า        38,600.00 ร้านวิริยะการไฟฟ้า        38,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

88
จดัซื $อผ้าหมกึ Ribbon P/N 

8000015-901
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       36,000.00

บ.แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลชูั0น

 แอนด์เซอร์วิสเซส จํากดั
       36,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

89
จดัซื $อเครื0องฉีดนํ $าแรงดนัสงู เพื0อใช้งาน

ที0ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.รุจิร คอร์ปอเรชั0น จํากดั        18,468.20 บ.รุจิร คอร์ปอเรชั0น จํากดั        18,468.20 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

90

จดัซื $อเฟอร์นิเจอร์สาํหรับผู้ อํานวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพย์สนิ บริเวณ ชั $น 8 

อาคาร 1

 - ตกลงราคา
บ.อินเดก็ซ์ ลิฟวิ0งมอลล์ 

จํากดั
       64,000.00

บ.อินเดก็ซ์ ลิฟวิ0งมอลล์ 

จํากดั
       64,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

91

จ้างตกแตง่บธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพื $นที0 งานมหกรรมบ้าน

ธนาคาร 55 จ.ระยอง

 - ตกลงราคา บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั      137,867.49 บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั      137,867.49
เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

92
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Who ?)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โซลิค มีเดีย (ประเทศ

ไทย) จํากดั
     350,000.00

บ.โซลิค มีเดีย (ประเทศ

ไทย) จํากดั
     350,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

93

เช่าเครื0องถ่ายเอกสาร ยี0ห้อ RICOH 

รุ่น MP201SPF 

(สาขายอ่ยเพียวเพลสราชพฤกษ์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื0อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื0อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก (สาขายอ่ย

เพียวเพลสราชพฤกษ์)

94

จ้างบริการเครื0องถ่ายเอกสาร 

ยี0ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยเพียวเพลสราชพฤกษ์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก (สาขายอ่ย

เพียวเพลสราชพฤกษ์)

95

เช่าเครื0องถ่ายเอกสาร ยี0ห้อ RICOH 

รุ่น MP201SPF 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื0อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื0อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก (สาขายอ่ย

วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

96

จ้างบริการเครื0องถ่ายเอกสาร 

ยี0ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก (สาขายอ่ย

วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

97

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจําสาขายอ่ยหวัหมาก ทาวน์ 

เซ็นเตอร์

 - พิเศษ
บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี $ 

คอนโทรล จํากดั
     680,400.00

บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี $ 

คอนโทรล จํากดั
     680,400.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

98 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส
4,940.00

ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส
4,940.00

เป็นร้านที0มีความชํานาญทางด้าน

สิ0งพิมพ์

99 จดัซื $อวสัดสุาํนกังาน  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          1,092.75 องค์การค้าของ สกสค.          1,092.75 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

100
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี0ห้อ CASIO
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          2,320.00 บ.นามทอง จํากดั          2,320.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

101 จดัจ้างทําบตัรชําระเงินกู้ติดบาร์โค้ด  - ตกลงราคา
บ.เซ็นเทอร์ การ์ด ซพัพลาย 

จํากดั
       93,625.00

บ.เซ็นเทอร์ การ์ด ซพัพลาย 

จํากดั
       93,625.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

102
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื0องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั      140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซ.ีฟิโนลา่ จํากดั      140,598.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

103
จ้างซอ่มเครื0องปรับอากาศ ธนาคารฯ 

สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั0นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากดั

       53,821.00
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชั0นแนล (ประเทศ

ไทย) จํากดั

       53,821.00
เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

104 เช่ารถยนต์  - ประกวดราคา บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั (มหาชน)   13,175,136.00 บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั (มหาชน)   13,175,136.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

105
จ้างบริการกําจดัปลวก มด แมลงสาบ 

หน ูและยงุ ธนาคารฯ สาขาปทมุธานี
 - ตกลงราคา

บ.แคนนอน เพสท์ เมเนจ

เมนท์ จํากดั
       12,840.00

บ.แคนนอน เพสท์ เมเนจ

เมนท์ จํากดั
       12,840.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



14

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

106

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นโครงการภาพยนตร์ สร้างคน 

สร้างชาติ เรื0อง ซมับาลา)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์

เนชั0นแนล จํากดั
  3,210,000.00

บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์

เนชั0นแนล จํากดั
  3,210,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

107
จ้างติดตั $งมา่นปรับแสงธนาคารฯ

สาํนกังานใหญ่ อาคาร 2 ชั $น 5
 - สอบราคา

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจริญ 

แอนด์ พี.โปรดกัส์
       83,714.34

ห้างหุ้นสว่นจํากดั สือเจริญ 

แอนด์ พี.โปรดกัส์
       83,714.34

เป็นผู้ ที0มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

108

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

เนื0องในโอกาส ครบรอบ 62 ปี 

การสถาปนาหนงัสอืพิมพ์สยามรัฐ

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สยามรัฐ จํากดั      300,000.00 บ.สยามรัฐ จํากดั      300,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

109 จดัซื $อแฟ้มเสนอเซ็นต์ ตราตา  - ตกลงราคา บ.ชยัมั0นคง (1995) จํากดั          4,547.50 บ.ชยัมั0นคง (1995) จํากดั          4,547.50 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

110 จดัซื $อสมดุบญัชีจีนมมุมนั MH  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จํากดั          2,514.50 บ.สหออฟฟิศ จํากดั          2,514.50 เป็นผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

111
จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาพระราม 6
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

112
จดัซื $อเครื0องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ย ณ อาคารชินวตัร 3
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     118,235.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     118,235.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

113

จดัซื $อมอเตอร์สาํหรับเครื0องสง่ลมเย็น 

(AHU) อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
       18,725.00

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
       18,725.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ



15

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

114

จดัซื $อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี0ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125i 

(สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 

 และสาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
     112,000.00

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จํากดั
     112,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

115

จดัซื $อกล้องดิจิตอล ยี0ห้อ CANON 

รุ่น PWS G12 (สาขายอ่ยเพียวเพลส 

ราชพฤกษ์  และสาขายอ่ยวงศ์สวา่ง 

ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ $ง จํากดั        33,598.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ $ง จํากดั        33,598.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

116

จดัซื $อเครื0องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี0ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470 D

(สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์)

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

117

จดัซื $อเครื0องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี0ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470 D 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         7,811.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         7,811.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

118
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการวิทย ุNews Variety)
 - ตกลงราคา

บ.นิวส์ แอนด์ มีเดีย เมคเกอร์

 จํากดั
     120,000.00

บ.นิวส์ แอนด์ มีเดีย เมคเกอร์

 จํากดั
     120,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



16

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

119
จ้างพิมพ์ซองนํ $าตาลขนาด 9" x 12 3/4 

สาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       13,375.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       13,375.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

120

จดัจ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 1.สาขา

ยอ่ยเพียวเพลส รามคําแหง 110   2.

สาขายอ่ยอาคารชินวตัร 3 

3.สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์ 

4.สาขายอ่ยธญัญะ ช็อปปิ$ง พาร์ค

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       20,972.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

121

จดัซื $อเครื0องรัดธนบตัรชนิดตั $งพื $น 

ยี0ห้อ YULIM รุ่น YL-203s 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

122
จดัซื $อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        22,475.14 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

123

จดัซื $อตู้ เซฟนิรภยั ยี0ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823 (สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ 

เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 บ.บางกอกลกักี $เซฟ จํากดั        33,801.30 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

124

จดัซื $อเครื0องบนัทกึเวลา ยี0ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N (สาขายอ่ยเพียวเพลส

ราชพฤกษ์)

 - ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
       16,264.00

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
       16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ



17

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

125

จดัซื $อเครื0องบนัทกึเวลา ยี0ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N (สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง

ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,246.00

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
       16,246.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

126
จดัซื $อเครื0องนบัธนบตัร (สาขายอ่ย

วงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      122,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

127
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร ตลาดบ้านเมือง)
 - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จํากดั        48,150.00 บ.สรรพสาร จํากดั        48,150.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

128
จดัซื $อถงัดบัเพลงิ สาํหรับธนาคารฯ 

สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอ็น.

อาร์.ไฟร์ เซพตี $
       20,544.00

ห้างหุ้นสว่นจํากดั เอ็น.

อาร์.ไฟร์ เซพตี $
       20,544.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

129
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Life and Home)
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากดั        50,000.00 บ.อะโกร มีเดีย จํากดั        50,000.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

130

จ้างทําสปอตวิทยพุร้อมสาํเนาซีดี

ประชาสมัพนัธ์รูปแบบบตัร ATM แบบ

ใหม่

 - ตกลงราคา นางสาวสดุารัตน์ พงษ์สิงโต          8,000.00 นางสาวสดุารัตน์ พงษ์สิงโต          8,000.00
เป็นผู้ ที0ดําเนินงานด้านสื0อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

131 จดัซื $อสมดุทะเบียนสง่หนงัสอืกลาง  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
         6,500.00

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
         6,500.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

132
จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบปะหน้า

มดัธนบตัร
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ0ง จํากดั          3,745.00 บ.จนู พบัลชิชิ0ง จํากดั          3,745.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

133 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,925.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,925.00
เป็นร้านที0มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

134 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        57,780.00 องค์การค้าของ สกสค.        57,780.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

135

จดัจ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เนื0อง 

สาขาลาํพนู 2.แคชเชียร์เช็คตอ่เนื0อง 

สาขาขอนแก่น

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       47,080.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี $ 

พริ $นติ $ง จํากดั (มหาชน)
       47,080.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

136 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ $นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที0มีความชํานาญทางด้าน

สิ0งพิมพ์

137 จดัซื $อวสัดขุองใช้สิ $นเปลอืง  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        10,908.00 องค์การค้าของ สกสค.        10,908.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

138 จดัซื $อวสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        45,045.00 องค์การค้าของ สกสค.        45,045.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

139 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        92,196.00 องค์การค้าของ สกสค.        92,196.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

140 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.      104,715.00 องค์การค้าของ สกสค.      104,715.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

141 จดัซื $อพสัดเุครื0องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.        89,190.00 องค์การค้าของ สกสค.        89,190.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

142
จดัซื $อเครื0องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยธญัญะ ช็อปปิ$ง พาร์ค
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     121,445.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     121,445.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

143
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข 

(สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง ทาวน์ เซ็นเตอร์)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

144
จดัซื $อเครื0องคํานวณเลข 

(สาขายอ่ยเพียวเพลสราชพฤกษ์)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 บ.นามทอง จํากดั        11,796.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

145 จดัซื $ออปุกรณ์ BROTHER DRUM  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั        13,375.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั        13,375.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

146
จดัซื $อเครื0องนบัธนบตัรชนิดตั $งพื $น 

ยี0ห้อ LAUREL รุ่น PV-30
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      150,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      150,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

147 จดัซื $ออปุกรณ์ BROTHER DRUM  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          3,103.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          3,103.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

148 จดัซื $อวสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า  - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ $ง จํากดั      127,233.70 บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิ $ง จํากดั      127,233.70 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

149
จดัซื $อโทรทศัน์ส ีขนาด 32 นิ $ว 

ยี0ห้อ Sony LCD TV32"
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั
       12,733.00

บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จํากดั
       12,733.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

150 จดัจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบแจ้งเงินเดือน  - ตกลงราคา
บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเม้นท์ จํากดั
       69,550.00

บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเม้นท์ จํากดั
       69,550.00

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

151
จดัซื $อเครื0องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื0อติดตั $งใช้งานที0สาขาปราจีนบรุี
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     161,570.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     161,570.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

152
จดัซื $อกระดาษเครื0องจดัระบบบตัรคิว

อตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา

บ.พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จํากดั
         7,276.00

บ.พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จํากดั
         7,276.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

153
จ้างทําปลอกรัดธนบตัรชนิด 1,000 บาท

 รุ่นใหม่
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
       55,640.00

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
       55,640.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

154

จดัซื $อเครื0องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี0ห้อโอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5 (สาขายอ่ยเพียวเพลส

ราชพฤกษ์)

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ
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155

จดัซื $อเครื0องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี0ห้อโอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5 (สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง 

ทาวน์ เซ็นเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

156
จดัซื $อเครื0องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2ภาษา

 ยี0ห้อ โอลมิเปีย รุ่น COMPACT 5
 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,390.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,390.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

157
จดัซื $อกล้องดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

Canon รุ่น EOS 1100D
 - ตกลงราคา ร้านเจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์        17,000.00 ร้านเจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์        17,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

158
จดัซื $อเครื0องทําลายเอกสาร 

ยี0ห้อ KOSTAL รุ่น KS-1245
 - ตกลงราคา ร้านรวมมิตรสรรพสนิค้า        15,500.00 ร้านรวมมิตรสรรพสนิค้า        15,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

159
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ เริ0ด หรู คูเ่วอร์
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พิมพ์ชิน จํากดั      389,480.00 บ.พิมพ์ชิน จํากดั      389,480.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

160
จดัซื $อตะแกรง ROBIN#400 และถงัขยะ

เท้าเหยียบ 10 ลติร
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค.          4,126.00 องค์การค้าของ สกสค.          4,126.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

161
จดัซื $อเครื0องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี0ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 บ.ไทยโอเอ บสิซเินส จํากดั          7,811.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

162
จดัซื $อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F14 

80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
       11,449.00

บ.พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
       11,449.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง



21

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

163
จดัซื $อผ้าหมกึสาํหรับนาฬิกาบนัทกึเวลา 

ริบบอน
 - ตกลงราคา บ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั        56,175.00 บ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั        56,175.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

164
จดัซื $อเครื0อง Black Light รุ่น LD-1 

ตรวจสอบธนบตัร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        55,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        55,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

165 จดัซื $อผงหมกึ BROTHER รุ่น TN-2280  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั        59,706.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั        59,706.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ0าสดุ

166 จดัซื $อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิ $ว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
       20,544.00

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
       20,544.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

167
จดัซื $อผ้าหมกึเครื0องคํานวณเลข มอนโร 

แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        35,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        35,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

168 จดัซื $อกลอ่งเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
       52,965.00

บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จํากดั
       52,965.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ0าสดุ

169
จดัซื $อเครื0องบนัทกึเสยีง ยี0ห้อ SONY 

รุ่น ICD-SX-713
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ $ง จํากดั        12,690.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิ $ง จํากดั        12,690.20 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

170 จดัซื $อผงหมกึ BROTHER รุ่น TN-2025  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั      111,708.00 บ.สหธุรกิจ จํากดั      111,708.00 คณุสมบตัิตรงตามที0ต้องการ

171 จดัซื $อผงหมกึ BROTHER รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั      110,295.60 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั      110,295.60 เป็นผู้ เสนอราคาตํ0าสดุ

172
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร GM BIZ)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)
       52,500.00

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั 

(มหาชน)
       52,500.00

เป็นบริษัทที0ดําเนินงานด้านสื0อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

173 จ้างทําตรายาง สาขาไมตรีจิต  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ 

กรุ๊ป จํากดั
         3,700.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ 

กรุ๊ป จํากดั
         3,700.00

เป็นร้านที0มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

174
จ้างพิมพ์สื0อประชาสมัพนัธ์รูปแบบบตัร 

ATM แบบใหม่
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      106,849.13 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      106,849.13

เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์

175
เช่าเครื0องถ่ายเอกสาร ยี0ห้อ RICOH 

รุ่น MP4002SP (ฝ่ายบริหารสาํนกังาน)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 5,300 บาท/

เครื0อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 5,300 บาท/

เครื0อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายบริหาร

สาํนกังาน

176

จ้างบริการเครื0องถ่ายเอกสาร 

ยี0ห้อ RICOH รุ่น MP4002SP 

(ฝ่ายบริหารสาํนกังาน)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.33 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.33 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายบริหาร

สาํนกังาน

177
เช่ารถยนต์เก๋งใหม ่ยี0ห้อ TOYOTA NEW

 VIOS 1.5J AUTO ระบบเบรค ABS
 - พิเศษ

บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั 

(มหาชน)
     572,832.00

บ.ภทัรลิสซิ0ง จํากดั 

(มหาชน)
     572,832.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

178 จ้างเหมาซอ่มแซมพื $นสนามฟตุซอล  - ตกลงราคา
บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ $ง 

เซอร์วสิ จํากดั
       37,450.00

บ.ออคตากอน มาร์เก็ตติ $ง 

เซอร์วสิ จํากดั
       37,450.00

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

179
จ้างเหมาเปลี0ยนอะไหลล่ฟิต์ หมายเลข 

1-4 อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
       60,701.10

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
       60,701.10

เป็นบริษัทที0มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

180

สั0งจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.ใบคําขอ

เปลี0ยนแปลงการกู้ เงิน 2.ใบรายการ

อปุกรณ์และสิ0งอํานวยความสะดวกฯ 

3.แผนที0ที0พกัอาศยัและแผนที0ตั $งสถาน

ประกอบการ

 - พิเศษ บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      317,790.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั      317,790.00
เป็นบริษัทที0มีความชํานาญ

ทางด้านสิ0งพิมพ์


