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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

1
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตั้ง

ห้องประชุม 503 ช้ัน 5 อาคาร 2
ตกลงราคา บ.เดนกิ เทค จ ากัด       82,390.00 บ.เดนกิ เทค จ ากัด       82,390.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

การให้กู้เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ   

 แก่ลูกค้าช้ันดี

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       10,496.70 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       10,496.70
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

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

ส่ิงพิมพ์

4

จัดซ้ือระบบโทรทัศน์วงจรปดิพร้อม

ติดตั้งใช้งาน ธนาคารฯ สาขาย่อยเมกา

บางนา

ตกลงราคา
บ.อัพ มาสเตอร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด
      90,094.00

บ.อัพ มาสเตอร์ โซลูช่ัน 

จ ากัด
      90,094.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5
จัดซ้ือกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ ์

ยี่ห้อ NIKON รุ่น D7000
ตกลงราคา

บ.นิคส์ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด
    112,100.00

บ.นิคส์ (ไทยแลนด)์ 

จ ากัด
    112,100.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
เช่ารถยนต์เก๋งใหม่ ยี่ห้อ TOYOTA 

NEW  VIOS 1.5J AUTO

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)     676,800.00 บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)     676,800.00 เปน็บริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

7
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เงิน

ฝากประจ าของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         9,897.50 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         9,897.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

8
จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เงินฝาก

ประจ าของธนาคารอาคารสงเคราะห์
ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,523.00

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,523.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9
จ้างท าสปอตวทิยุประชาสัมพันธ์เงิน

ฝากประจ า 10 เดือน แบบขั้นบนัได
ตกลงราคา คุณสุดารัตน์ พงษ์สิงโต         8,000.00 คุณสุดารัตน์ พงษ์สิงโต         8,000.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

10
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00

ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

11

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มี

หน่วยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปยี 

รุ่น COMPACT5

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

12
จัดซ้ือกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ ์

ยี่ห้อ CANON รุ่น PWS G12
ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      16,799.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      16,799.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

13
จ้างย้ายอุปกรณเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ธนาคารฯ สาขาปทุมธานี
ตกลงราคา

บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด
      14,980.00

บ.ไอเอไอ อินเตอร์เนช่ันแนล

 จ ากัด
      14,980.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

14
จ้างบริการเคร่ืองสเปรย์น้ าหอมอัตโนมัติ 

ประจ าส านักงานใหญ ่อาคาร1,2
ตกลงราคา

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      43,750.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      43,750.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

15

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

16
จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS
ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด         5,700.00 บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด         5,700.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



3

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17
จัดซ้ืออุปกรณแ์จ้งเตือนกรณเีกิดเหตุ

หัวสปริงเกอร์แตก
ตกลงราคา บ.นิวศิริ วศิวการ จ ากัด       79,495.65 บ.นิวศิริ วศิวการ จ ากัด       79,495.65 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

18
จ้างด าเนินงานมหกรรมบา้น ธอส.55 

จ.นครศรีธรรมราช

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
    299,693.63

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
    299,693.63

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

19
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ  ชลรัศมีกับวไีอพี)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.งาทวสุีข จ ากัด     693,360.00 บ.งาทวสุีข จ ากัด     693,360.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

20 เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ BMW 320 I SE
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  4,992,000.00 บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  4,992,000.00 เปน็บริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

21
จ้างเปล่ียนกุญแจห้องม่ันคงและเซฟ

เคาน์เตอร์การเงิน ไอที สแควร์
ตกลงราคา

บ. เอฟ บ ี(ประเทศไทย)

 จ ากัด
      30,388.00

บ. เอฟ บ ี(ประเทศไทย)

 จ ากัด
      30,388.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

22
จ้างพิมพ์ซองน้ าตาลใหญข่ยายข้าง 

ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      81,320.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      81,320.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

23
จัดจ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ

 งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ังที่ 12
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       33,437.50 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       33,437.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

24
จ้างผลิตปา้ยแบนเนอร์งานประมูลขาย

ทรัพย์สินธนาคารฯ คร้ังที่ 2/2555
ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
      13,781.60

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
      13,781.60

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

25
จ้างผลิตปา้ยแบนเนอร์งานประมูลขาย

ทรัพย์สินธนาคารฯคร้ังที่ 2/2555
ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,587.20

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,587.20

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ



4

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

26

จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มค าแนะน าวธิี

ปฏิบตัิในการท านิติกรรม และ

ค าแนะน าการช าระเงินงวด

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติช ดีโพสต์ 

จ ากัด
      90,950.00

บ.ไทยบริติช ดีโพสต์ 

จ ากัด
      90,950.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

27

จ้างบ ารุงรักษาระบบน้ าของ Cooling 

Tower อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

ตกลงราคา
บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
    165,000.00

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จ ากัด
    165,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

28

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 135 ซีซี. 

ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น SPARK (ของสาขา

ย่อยเพียวเพลส รามค าแหง 110)

ตกลงราคา
บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จ ากัด
      55,000.00

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จ ากัด
      55,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

29

จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ให้กับสาขาย่อย เพียวเพลส 

รามค าแหง 110

ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

30
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบา้นธนาคาร 55 จ.ขอนแก่น
ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด       52,965.00 บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด       52,965.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

31
จ้างพิมพ์ปา้ยแบนเนอร์งานมหกรรม

บา้นธนาคาร 55 จ.ขอนแก่น
ตกลงราคา

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
        6,955.00

บ.พอทูลาก้า อะเลิท 

จ ากัด
        6,955.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

32

จัดจ้างพิมพ์ตั๋วแลกเงิน และแคชเชียร์

เช็คต่อเนื่อง สาขาแพร่ และสาขาย่อย

น่าน

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      10,989.90

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      10,989.90

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน



5

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

33

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นปลิว 

งานประมูลขายทรัยพ์สินธนาคารฯ 

คร้ังที่ 2/2555

ตกลงราคา บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด       48,150.00 บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด       48,150.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

34
จัดซ้ือเตียงนอนพร้อมที่นอน 

ขนาด 6 ฟุต ยี่ห้อ คอนเซปต์
ตกลงราคา

บ.ก าแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
      15,000.00

บ.ก าแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
      15,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

35
จัดซ้ือชุดห้องนอน Winner 

รุ่น GEO-PLUS
ตกลงราคา

หจก.นพคุณเอ็นจิเนยีร่ิง 

จ ากัด
      18,990.00

หจก.นพคุณเอ็นจิเนยีร่ิง 

จ ากัด
      18,990.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

36

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสารอาคารและที่ดิน Monthly  

และนิตยสารอาคารและที่ดิน Weekly)

ตกลงราคา บ.เยส มีเดีย จ ากัด         9,000.00 บ.เยส มีเดีย จ ากัด         9,000.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

37

จ้างด าเนินการเช่ือมต่อวงจรของเคร่ือง 

ATM ในงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ 

คร้ังที่ 12 Money Expo 2012

ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ ดาต้าเนท็เวอร์ 

คอมมิวนเิคช่ัน จ ากัด
        2,500.00

บ.แอดวานซ์ ดาต้าเนท็เวอร์

คอมมิวนเิคช่ัน จ ากัด
        2,500.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

38

จ้างขนย้ายและติดตั้งเคร่ือง ATM 

พร้อมอุปกรณใ์นงานมหกรรมการเงิน 

กรุงเทพฯ คร้ังที่ 12  Money Expo 2012

ตกลงราคา
บ.เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
      15,515.00

บ.เอ็นซีอาร์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด
      15,515.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

39 จัดซ้ือตลับเมตร 30 เมตร ยี่ห้อ Stanley ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จ ากัด         7,918.00 บ.มิตรอภัย จ ากัด         7,918.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40
จัดซ้ือพาทิช่ัน ช้ัน 9 ให้กับฝ่าย

พัฒนาการตลาดเงินฝาก
ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด       25,674.65 บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ากัด       25,674.65 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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41 จัดจ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 4,805.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 4,805.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

42 จัดจ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 4,440.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 4,440.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

43
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในวารสารกรมบญัชีกลาง ป ี2555)
ตกลงราคา กรมบญัชีกลาง       60,000.00 กรมบญัชีกลาง       60,000.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

44

จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู และยุง ธนาคารฯ 

สาขาราชด าเนิน

ตกลงราคา
บ.แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ 

จ ากัด
      21,400.00

บ.แคนนอน เพสท์ เมเนจเมนท์ 

จ ากัด
      21,400.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

45

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รางวลั

 Bloomberg Business week Thailand 

Awards 2012

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       11,624.48 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       11,624.48
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

46

จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์รางวลั 

Bloomberg Business week Thailand 

Awards 2012

ตกลงราคา
บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,523.00

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        9,523.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

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

ส่ิงพิมพ์

48

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในงานแข่งขันศึกมหกรรมมวยโลก 

ต้านภัยยาเสพติด)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.นิวส์เมคเกอร์ จ ากัด 300,000.00 บ.นิวส์เมคเกอร์ จ ากัด 300,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์
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49 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 4,940.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

50
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น DA-104
ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
        9,142.08

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
        9,142.08 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

51 จัดซ้ือแฟ้มสันกวา้ง ขนาด 2 นิ้ว (655) ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52 จัดซ้ือแฟ้มสันกวา้ง ขนาด 3 นิ้ว (666) ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53
จัดจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ยุง ของสาขารังสิต
ตกลงราคา บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด       10,165.00 บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด       10,165.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

54
จัดจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู  ของสาขาหนองแขม
ตกลงราคา บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด         7,000.00 บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด         7,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

55 จัดซ้ือสติ๊กเกอร์ 18-030 ตราช้าง ตกลงราคา
บ.กลชาญวทิย์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
      10,432.50

บ.กลชาญวทิย์ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
      10,432.50 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

56
จัดซ้ือคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ

ของสาขามหาสารคาม
ตกลงราคา ร้านถีนานนแอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง       20,500.00 ร้านถีนานนแอร์ เอ็นจิเนยีร่ิง       20,500.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

57
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ในเครือมติชน ป ี55)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มติชน จ ากัด (มหาชน)  1,001,520.00 บ.มติชน จ ากัด (มหาชน)  1,001,520.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

58

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในวารสารทางการเงินธนาคาร ภายใน

ป ี2555)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จ ากัด
    436,560.00

บ.มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด 

จ ากัด
    436,560.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์
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59
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการวทิยุ 102 องศาข่าว)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.แม่ปงิ ริเวอร์เฮาส์ 

จ ากัด
    428,000.00

บ.แม่ปงิ ริเวอร์เฮาส์ 

จ ากัด
    428,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

60

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านส่ือวทิยุของบริษัทฯ ในรายการ 

ที่นี่ 102 และรายการ คลีนิกสังคม)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ส่ือสร้างสรรค์สังคม จ ากัด     823,900.00 บ.ส่ือสร้างสรรค์สังคม จ ากัด     823,900.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

61

จ้างบริการจัดหาพ้ืนที่งานมหกรรม

การเงินกรุงเทพฯ คร้ังที่ 12 Money 

Expo 2012

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จ ากัด
 1,819,000.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จ ากัด
 1,819,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

62

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ 

คร้ังที่ 12 Money Expo 2012

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส์ อีเวน้ท ์ออร์กาไนซ

เซอร์ จ ากัด
 2,300,000.00

บ.มันส์ อีเวน้ท ์ออร์กาไนซ

เซอร์ จ ากัด
 2,300,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

63
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร WHO)
ตกลงราคา

บ.โซลิค มีเดีย (ประเทศไทย)

 จ ากัด
      48,685.00

บ.โซลิค มีเดีย (ประเทศไทย)

 จ ากัด
      48,685.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

64
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพ์บา้นเมือง)
ตกลงราคา บ.นวกิจบา้นเมือง จ ากัด       56,175.00 บ.นวกิจบา้นเมือง จ ากัด       56,175.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

65
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

จรรยาบรรณธนาคารฯ
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         9,309.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         9,309.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์
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ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

66
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการ์ดตัวอย่าง

ลายมือช่ือผู้มีอ านาจส่ังจ่ายบญัชีเงินฝาก
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       16,050.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       16,050.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

67
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ทั่วไป
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด       97,370.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด       97,370.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

68
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือสัญญา

จ านองที่ดินเปน็ประกัน (ท.ด.15)
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       79,180.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       79,180.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

69
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราว

ที่ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ตกลงราคา นายสุกิจชัย ใจตุ้ย

 วนัละ 400 

บาท
นายสุกิจชัย ใจตุ้ย

 วนัละ 400 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

70
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค
ตกลงราคา นางสาวสุรีย์ เกิดเรือง

 วนัละ 400 

บาท
นางสาวสุรีย์ เกิดเรือง

 วนัละ 400 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก

ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค

71
จัดซ้ือกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ NIKON 

พร้อมอุปกรณ์
ตกลงราคา

บ.เวลิด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
      90,415.00

บ.เวลิด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
      90,415.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง

ปรับอากาศ ธนาคารฯสาขาสุพรรณบรีุ
ตกลงราคา ร้านฉัตรมงคลแอร์       25,200.00 ร้านฉัตรมงคลแอร์       25,200.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

73
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราว 

ที่ฝ่ายบงัคับคดีและหนี้ส่วนขาด
ตกลงราคา นางสาวรจนวรรณ โมลี

 วนัละ 400 

บาท
นางสาวรจนวรรณ โมลี

 วนัละ 400 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก

ฝ่ายบงัคับคดีและหนี้ส่วนขาด

74
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ส าหรับใช้กับ

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

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

75
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มเพ่ือใช้ปฏิบตัิงานใน

ระบบ ICAS
ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       53,500.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       53,500.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

76 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 2,700.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 2,700.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

77 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 1,900.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส 1,900.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

78 จัดซ้ือปา้ยอะคริลิคใส (แนวตั้ง) VT กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       16,110.00 องค์การค้าของ สกสค.       16,110.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

79

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส่วนบญัชี

เงินกู้ ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ช้ัน1 อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

ตกลงราคา
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โกร กรุ๊ป 

เอ็นจิเนยีร่ิง
      33,000.00

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โกร กรุ๊ป 

เอ็นจิเนยีร่ิง
      33,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

80
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาขาเชียงราย
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      19,260.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      19,260.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

81

เช่าเคร่ืองมัลติฟังก์ช่ันระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย

บิ๊กซี  หัวหมาก

82

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย 

บิ๊กซี หัวหมาก
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

83

เช่าเคร่ืองมัลติฟังก์ช่ันระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อย ณ อาคารชินวตัร 3)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย ณ

 อาคารชินวตัร 3

84

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อย ณ อาคารชินวตัร 3)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย ณ

 อาคารชินวตัร 3

85

เช่าเคร่ืองมัลติฟังก์ช่ันระบบเช่า 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย

ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค

86

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาย่อยธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค)

ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากสาขาย่อย

ธัญญะ ช็อปปิ้ง พาร์ค

87
จัดจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
214,000.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
214,000.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

88 จัดซ้ือกระดาษช าระ
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
577,800.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
577,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

89
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

ธนาคารฯ
ประกวดราคา

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
90,389,088.00

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
90,389,088.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

90
จ้างติดตั้งกันสาดและแก้ไขลูกกรง

เหล็กดัด ธนาคารฯ สาขาปทุมธานี
ตกลงราคา บ.โปรเดคเคอเรช่ัน จ ากัด 36,000.00 บ.โปรเดคเคอเรช่ัน จ ากัด 36,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

91
จัดซ้ือแปน้กดส าหรับเรียกลูกค้า 23 

ฟังก์ช่ัน พร้อมติดตั้ง
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      16,050.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      16,050.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

92 จ้างตัดเย็บชุดเคร่ืองแบบปกติขาว ตกลงราคา
บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จ ากัด
        9,897.50

บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จ ากัด
        9,897.50

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

93
จัดซ้ือที่นอนสปริง ขนาด 3.5 ฟุต 

ยี่ห้อ ZEN
ตกลงราคา ร้านด ารงเฟอร์นิเจอร์ 2       20,000.00 ร้านด ารงเฟอร์นิเจอร์ 2       20,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94 จัดจ้างพิมพ์แคชเชียรเช็ค สาขาย่อยสตูล ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        1,048.60

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

95
จ้างจัดงานวนัพิธีเปดิสาขาย่อยเมกา

บางนา
ตกลงราคา บ.ซาด้า-ว ีจ ากัด     199,956.25 บ.ซาด้า-ว ีจ ากัด     199,956.25

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

96

จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125i 

สตาร์ทมือ ล้อซ่ีลวด

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เวิลด์สปดี เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
    672,000.00

บ.เวิลด์สปดี เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
    672,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

97
จัดซ้ือเคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตั้งพ้ืน 

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

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



13

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

99
จ้างพิมพ์ส่ือประชาสัมพันธ์การเปดิ

สาขาย่อยเมกาบางนา
ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        3,199.30

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
        3,199.30

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

100
จ้างพิมพ์แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์การ

เปดิสาขาย่อยเมกาบางนา
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         7,704.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด         7,704.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

101
จ้างซ่อมแซมยาแนวกระเบื้องปพ้ืูน

ห้องน้ าธนาคารฯ  ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร์ จ ากัด         5,320.00 บ.ทูเมคเกอร์ จ ากัด         5,320.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

102
จัดซ้ือกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น PWS G12
ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      50,397.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
      50,397.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

103 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเก

รส
        5,320.00

ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเก

รส
        5,320.00

เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

104

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านปา้ยประชาสัมพันธ์ด้านหน้า

ราชยานยนต์ฯ)

ตกลงราคา
ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
    100,000.00

ราชยานยนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์
    100,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

105

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การ

ประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ 

คร้ังที่ 2/2555

ตกลงราคา บ.มติชน จ ากัด (มหาชน)       35,310.00 บ.มติชน จ ากัด (มหาชน)       35,310.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

106

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การ

ประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ 

คร้ังที่ 2/2555

ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด       53,928.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด       53,928.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

107

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์การ

ประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ 

คร้ังที่ 2/2555

ตกลงราคา หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง     100,511.52 หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง     100,511.52
เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

108

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านหนังสือพิมพ์ฉบบัพิเศษ เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 32 ป ีวนัสถาปนา

สมาพันธ์ฯ)

ตกลงราคา

สมาพันธ์

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

      30,000.00

สมาพันธ์

นักหนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย

      30,000.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

109
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

110
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน CONGRESS 

HIGH BACK CHAIR
ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
5,344.65

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
5,344.65 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

111
จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการบา้นธอส. 

เพ่ือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       18,190.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       18,190.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

112
จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบตัรแบบตั้งพ้ืน 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น PV-30
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       75,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด       75,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

113
จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B34
ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      36,594.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      36,594.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

114
จ้างพิมพ์แผ่นพับสินเช่ือประเภทแฟลต

ให้เช่า
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด 50,932.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด 50,932.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

115
จัดซ้ืออุปกรณห์มึกเพ่ือใช้กับเคร่ือง

โทรสาร BROTHER รุ่น MFC-260C
ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        4,194.40

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
        4,194.40 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

116
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านส่ือโฆษณาบน Boarding Pass)

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอพี แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด
 2,407,500.00

บ.เอพี แมเนจเม้นท์ 

จ ากัด
 2,407,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

117
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจ ารถ Mobile Banking
ตกลงราคา

บ.เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น

 จ ากัด
    258,940.00

บ.เกรท การ์เดียน นอร์ทเทอร์น

 จ ากัด
    258,940.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

118
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

119
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125I
ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปดี เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
    168,000.00

บ.เวิลด์สปดี เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
    168,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120
จัดจ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว 

สาขาเชียงใหม่
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      24,075.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      24,075.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

121
จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู 

ประจ าสาขากิ่งแก้ว
ตกลงราคา บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด       10,165.00 บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด       10,165.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

122
จ้างติดตั้งม่านม้วนกรองแสงธนาคารฯ 

สาขาย่อยตาก
ตกลงราคา

หา้งหุ้นส่วนก าจัด รุ่งสวัสดิ์ 

การช่าง 54
      45,000.00

หา้งหุ้นส่วนก าจัด รุ่งสวัสดิ์ 

การช่าง 54
      45,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

123

จ้างเหมาตรวจสอบและท าความสะอาด

ระบบไฟฟ้า ณ ธนาคารฯ 

ส านักงานใหญ ่อาคาร 2

ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     152,346.60 บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด     152,346.60
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

124
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ 

ช่ัวคราว (ฝ่ายตรวจสอบ)
ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.46 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.46 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก

ฝ่ายตรวจสอบ

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

ส่ิงพิมพ์

126

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER  

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D  

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      18,190.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      18,190.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

127

จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด       18,190.00 บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จ ากัด       18,190.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

128
จ้างซ่อมเพลาเคร่ืองส่งลมเย็นระบบ

ปรับอากาศธนาคารฯ ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา บ.เนสเทค จ ากัด       40,660.00 บ.เนสเทค จ ากัด       40,660.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

129

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มี

หน่วยความจ า ยี่ห้อ โอลิมเปยี 

รุ่น COMPACT5  

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       18,190.00 บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด       18,190.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

130
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ให้แก่สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    118,235.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

131
จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ

 ธนาคารฯ สาขาสุขสวสัดิ์
ตกลงราคา

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหแอร์ 

แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง 

เพาเวอร์ เซอร์วิส
      40,981.00

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด สหแอร์ 

แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง 

เพาเวอร์ เซอร์วิส
      40,981.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

132
จัดซ้ือตู้เซฟนิรภัย ยี่ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823 (สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)
ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      33,801.30 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

133
จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)
ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,475.14 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

134
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข 

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

135

จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500 N  

(สาขาย่อยบิ๊กซีหัวหมาก)

ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00

ไอ ไทม์ ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วสิ
      16,264.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

136
จ้างพิมพ์คู่มือการประมูลขายบา้นมือ

สองของธนาคาร คร้ังที่ 2/2555
ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด     269,640.00 บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด     269,640.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

137
จัดซ้ือภาชนะเซรามิคส์ PATTERN 

FLORAL GARDEN
ตกลงราคา

บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด

 (มหาชน)
      17,865.00

บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด

 (มหาชน)
      17,865.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

138 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด     237,540.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด     237,540.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

139 เช่าใช้บริการซิม 3G ตกลงราคา
บ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด (มหาชน)
      19,240.20

บ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน

 จ ากัด (มหาชน)
      19,240.20 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

140 เช่าใช้บริการซิม 3G ตกลงราคา บ.เรียล มูฟ จ ากัด       15,388.20 บ.เรียล มูฟ จ ากัด       15,388.20 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

141 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,485.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง 3,485.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

142

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการส ารับข่าว 98 และ

รายการคันข่าวกับฟองสนาน)

ตกลงราคา บ.ดรีมทีม เน็ตเวร์ิค จ ากัด     120,000.00 บ.ดรีมทีม เน็ตเวร์ิค จ ากัด     120,000.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

143

จัดซ้ือสายโทรศัพท์ส าหรับศูนย์ข้อมูล

ติดตามหนี้ของฝ่าย สป. ธนาคารฯ

ส านักงานใหญ่

ตกลงราคา
บ.รุ่งเกษม อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
      18,650.10

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
      18,650.10 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

144
จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซองส าเร็จ 

ส าหรับเปดิสาขา ในสังกัดฝ่าย สป.
ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       27,285.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด       27,285.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

145
จ้างเปล่ียนพรมปพ้ืูนธนาคารฯ

สาขาหาดใหญ่
ตกลงราคา

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
      75,000.00

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
      75,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

146
จ้างเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์ธนาคารฯ

ส านักงานใหญ่
ตกลงราคา

บ.มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    132,547.32

บ.มิตซูบชิิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
    132,547.32

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ


