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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

1
จัดจ้างพิมพ์ซองใส่โฉนด ส่วนหลักทรัพย์

 (แถบสีชมพู)  -
ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
42,693.00     

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
42,693.00      

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

2
จัดจ้างพิมพ์ตั๋วแลกเงิน สาขาส่ีแยก

บา้นแขก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
2,097.20       

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
2,097.20        

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

3

จัดจ้างเปล่ียนเคร่ืองส่งลมเย็น (AHU) 

ช้ัน 8,9 อาคาร1 และเปล่ียนหัวจ่ายลม

แนวยาวแบบร่องเปน็แบบส่ีเหล่ียม

พร้อมเพ่ิมหัวดูดลมกลับ ช้ัน 9 อาคาร1 

ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
894,000.00    

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
894,000.00    

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

4

จ้างซ่อมเปล่ียนชุดเคร่ืองกวาดตะกอน 

ตัวที่ 1,2 ของระบบบ าบดัน้ าเสีย อาคาร

 2 ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วสิ 

จ ากัด
1,091,400.00 

บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วสิ 

จ ากัด
1,091,400.00 

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

5 จัดซ้ือซองพลาสติกใส่สมุดคุ่ฝาก  - ตกลงราคา ร้านศิลปกิจ       45,475.00 ร้านศิลปกิจ       45,475.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

6
จัดจ้างท ากล่องใสใส่โบชัวร์ 3 ช่อง  

และกล่องใสใส่ ใบฝาก-ถอน
 - ตกลงราคา

บ.เอกณศิลป ์อลูมิเนียม

 จ ากัด
      13,054.00

บ.เอกณศิลป ์อลูมิเนียม

 จ ากัด
      13,054.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

7
จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
    160,500.00

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
    160,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8
จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการวทิยุมุมเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญต้นกล้า       40,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญต้นกล้า       40,000.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

9 จัดซ้ือแฟ้มเสนอเซ็นต์ ตราตา  - ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด         3,959.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด         3,959.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

10

ต่อสัญญาการเปน็สมาชิกรับข้อมูลคดี

ล้มละลาย และคดีขายทอดตลาด

หลักทรัพย์

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ดาต้า มาร์ท จ ากัด     475,080.00 บ.ดาต้า มาร์ท จ ากัด     475,080.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

11 จ้างจัดท าบธูเคล่ือนที่และโรลอัพ  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
    844,551.00

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
    844,551.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

12 จัดซ้ือแฟ้มสันกวา้งขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

13 จัดซ้ือแฟ้มสันกวา้งขนาด 2 นิ้ว (655)  - ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด       42,372.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

14
จัดซ้ือเคร่ืองจัดระบบคิวอัตโนมัติ ขนาด

 50x40x10 มม.
 - ตกลงราคา

บ.พี แอนด์ พี อิเลค

ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

        7,276.00

บ.พี แอนด์ พี อิเลค

ทรอนิกส์ เทคโนโลยี 

จ ากัด

        7,276.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

15
จัดซ้ือผงหมึก TONER BROTHER รุ่น 

TN-8000
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จ ากัด       33,705.00 บ.สหธุรกิจ จ ากัด       33,705.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

16
จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร F14 หนา 80

 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
      11,235.00

บ.พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
      11,235.00 เปน็ผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง

17
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการวทิยุ เก็บเล็กผสมน้อย)
 - ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา       90,000.00 ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา       90,000.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

18

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้องพัก

พนักงานสาขาพัทยา และศูนย์บริการ 

OSS บางละมุง

 - ตกลงราคา ร้าน น าชัย โฮมอิเลคทริค     106,300.00 ร้าน น าชัย โฮมอิเลคทริค     106,300.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

19

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      15,622.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      15,622.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

20 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา
บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
    105,288.00

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
    105,288.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

21 จัดซ้ือกระดาษบวกเลขขนาด  2 1/4 นิ้ว  - ตกลงราคา
บ.วนิ เปเปอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
      10,272.00

บ.วนิ เปเปอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
      10,272.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

22 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุ่น TN-2025  - ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิซิเนส จ ากัด     105,159.60 บ.ลีก้า บสิซิเนส จ ากัด     105,159.60 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

23
จัดจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก มด 

แมลงทั่วไป ของสาขาสุขาภิบาล 3
 - ตกลงราคา

บ.ท็อป เพสท์ คอนโทรล

 จ ากัด
        6,000.00

บ.ท็อป เพสท์ คอนโทรล

 จ ากัด
        6,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

24 จัดซ้ือสมุดบนัทึกจีนมุมมัน MH  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จ ากัด         1,444.50 บ.สหออฟฟิศ จ ากัด         1,444.50 เปน็ผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

25
ขอต่ออายุสัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษา

เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
      15,000.00

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
      15,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

26
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง ยี่ห้อ SONY

 รุ่น ICD-UX 523F
 - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



4

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

27
จัดซ้ือเก้าอ้ีพับ ยี่ห้อ CHITOSE รุ่น 

CD-101N (สีด า)
 - ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      17,878.10

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      17,878.10 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

28 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       50,256.00 องค์การค้าของ สกสค.       50,256.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

29

จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

(กระดาษท าปกสีชมพู ,เหลือง, ฟ้า ,

เขียว)

 - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       39,900.00 องค์การค้าของ สกสค.       39,900.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

30 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       38,056.50 องค์การค้าของ สกสค.       38,056.50 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

31 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       57,330.00 องค์การค้าของ สกสค.       57,330.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

32 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์  AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิซิเนส จ ากัด       21,828.00 บ.ลีก้า บสิซิเนส จ ากัด       21,828.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

33 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       54,234.00 องค์การค้าของ สกสค.       54,234.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

34
จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนเล็ก ยี่ห้อ 

เซลล็อกซ์ สเปเชียล
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       23,112.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       23,112.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

35 จัดซ้ือกรวยน้ าดื่ม เกรดโคนิก  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       31,030.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด       31,030.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

36
จัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ ยี่ห้อ/รุ่น 

I phone 4S 16GB
 - ตกลงราคา

บ.ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 

จ ากัด
      21,266.00

บ.ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย 

จ ากัด
      21,266.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

37 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       25,992.00 องค์การค้าของ สกสค.       25,992.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

38
จัดจ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

ส านักงานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      96,300.00

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      96,300.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์



5

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

39

จัดจ้างพิมพ์ 1.กระดาษหัวจดหมาย 

ส านักงานใหญ ่2.ซองน้ าตาลใหญ่

ขยายข้าง ส านักงานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      83,460.00

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      83,460.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

40

จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ช าระหนี้เงินกู้ ตัดผ่านธนาคารพาณชิย์ 

2.แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี

 ณ ที่จ่าย

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จ ากัด       76,505.00 บ.คอมฟอร์ม จ ากัด       76,505.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

41
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ช าระหนี้เงินกู้ (ไม่ต่อเนื่อง)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
      89,880.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
      89,880.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

42
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้

เงิน
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       83,460.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       83,460.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

43 จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มค าขอรับเงินกู้  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       98,440.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       98,440.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

44

จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ ์ยี่ห้อ 

YAMAHA 

รุ่น STAGEPAS300

 - ตกลงราคา
บ.เทอร์มินอล โซลูช่ัน 

จ ากัด
      27,820.00

บ.เทอร์มินอล โซลูช่ัน 

จ ากัด
      27,820.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

45 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       19,890.00 องค์การค้าของ สกสค.       19,890.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

46 จัดซ้ือวสัดุของใช้ส้ินเปลือง  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.       12,906.00 องค์การค้าของ สกสค.       12,906.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

47 ต่ออายุสัญญาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  - ตกลงราคา
หจก.เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์

 3,000 บาท/

เดือน

หจก.เอส เทคนิค เซ็น

เตอร์

 3,000 บาท/

เดือน

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ



6

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

48
จัดจ้างท าของที่ระลึกวนัเด็กแห่งชาติ

ประจ าป ี2555
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จ ากัด     535,000.00 บ.จิงเฉิง จ ากัด     535,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

49

จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาและแก้ไข

ซ่อมแซมเคร่ืองนับธนบตัร แบบรวม

อะไหล่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     771,400.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด     771,400.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

50
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP1001 (ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,950 บาท/

เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,950 บาท/

เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

ก ากับการปฎิบตัิการ

51

จัดจ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ยี่ห้อ 

RICOH รุ่น MP1001 (ฝ่ายก ากับการ

ปฏิบตัิงาน)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

ก ากับการปฎิบตัิการ

52

จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบแบง่งวด

เงินกู้เพ่ือปลูกสร้างอาคาร 2.แบบฟอร์ม

หนังสือสัญญาจ านองเปน็ประกัน (อ.ช.

16)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       86,670.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       86,670.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

53
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ค่าธรรมเนียม (ข้ามเขต)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      69,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      69,550.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

54
จัดจ้างพิมพ์ซองน้ าตาล ขนาด 

10" x 15"  ส านักงานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      64,200.00

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
      64,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์



7

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

55

จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มการ์ดตัวอย่าง

ลายมือช่ือผู้มีอ านาจส่ังจ้างบญัชีเงิน

ฝาก 2.แบบฟอร์มบนัทึกต่อท้ายสัญญา

กู้เงิน 3.แบบฟอร์มใบน าส่งเงินช าระหนี้

ส่วนขาด 4.แบบฟอร์มใบส าคัญจ่ายค่า

น้ ามันเช้ือเพลิง

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       47,561.50 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       47,561.50
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

56
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงต่อท้าย

สัญญาจ านองห้องชุดเปน็ประกัน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      47,561.50

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      47,561.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

57
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มบนัทึกข้อความ 

A4
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด       36,380.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด       36,380.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

58

จัดจ้างเหมาซ่อมเปล่ียน Valve เติมน้ า 

underground Tank ในระบบดับเพลิง 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านักงานใหญ่

 - ตกลงราคา หจก.เทคซิตี้       37,000.60 หจก.เทคซิตี้       37,000.60
เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

59 จัดซ้ือกระดาษช าระ  - ตกลงราคา บ.วนิเนอร์ เปเปอร์       80,250.00 บ.วนิเนอร์ เปเปอร์       80,250.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

60
จัดซ้ือช้ันเหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 4 ช้ัน 

ยี่ห้อ Lucky
 - ตกลงราคา

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,860.88

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      22,860.88 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



8

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

61
จัดจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์ (รหัส 11...)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

62
จัดจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ประจ า
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

63
จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบฝากเงิน 2.

แบบฟอร์มใบถอนเงิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    128,400.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    128,400.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

64
จัดซ้ือกระดาษ A4 80 แกรม ยี่ห้อ 

Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
      42,800.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
      42,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

65

จัดซ้ือ 1.กระดาษถ่ายเอกสาร A3/80 

แกรม 2.กระดาษถ่ายเอกสาร B4/80 

แกรม

 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จ ากัด       17,120.00 บ.เครสเซนโต จ ากัด       17,120.00 เปน็ผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง

66

จัดจ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบปะหน้ามัด

ธนาคาร 2.แบบฟอร์มใบน าส่งค่าเช่า

ทรัพย์สินธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด         7,222.50 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด         7,222.50
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

67
จัดซ้ืออุปกรณเ์พ่ือใช้กับเคร่ืองฟอก

อากาศ
 - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        4,686.60

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        4,686.60 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

68
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ขนาดเล็ก 14 

หลัก ยี่ห้อ CASIO
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด         2,900.00 บ.นามทอง จ ากัด         2,900.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

69
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง ยี่ห้อ SONY  

รุ่น ICD-UX 523F
 - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        3,959.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



9

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

70
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ขนาดใหญ ่14

 หลัก ยี่ห้อ CASIO
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด         2,514.00 บ.นามทอง จ ากัด         2,514.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71
จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น ยี่ห้อ 

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

72
เช่าเคร่ืองพร้อมจ้างบริการเคร่ืองถ่าย

เอกสารระบบเช่า ยี่ห้อ ริโก้
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
 0.46 บาท/แผ่น

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
 0.46 บาท/แผ่น

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

73
จัดซ้ือน้ ายาล้างจานไลปอนเอฟ 

ขนาด 800 ซีซี
 - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.         3,240.00 องค์การค้าของ สกสค.         3,240.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

74 จัดซ้ือที่เจาะกระดาษ DELTA  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค.            578.00 องค์การค้าของ สกสค.            578.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

75
จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 

ยี่ห้อ DAHLE รุ่น 401D4
 - ตกลงราคา บ.35 มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด       17,976.00 บ.35 มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด       17,976.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

76 จัดซ้ือน้ าสบู่ รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      47,080.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      47,080.00 เปน็บริษัทผู้จัดจ าหน่ายโดยตรง

77
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ขนาดใหญ ่14

 หลัก ยี่ห้อ CASIO
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด         5,082.00 บ.นามทอง จ ากัด         5,082.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

78
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง ยี่ห้อ SONY  

รุ่น ICD-UX 523F
 - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        7,918.00

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด
        7,918.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

79 จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  - ตกลงราคา
บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      16,995.02

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      16,995.02 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



10

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

80
จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-TG 3712
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       13,400.00 บ.นามทอง จ ากัด       13,400.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

81 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง         2,825.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง         2,825.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

82 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส         9,880.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส         9,880.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

83

จัดจ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

สาขาแพร่ 2.แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

สาขาศรีราชา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      18,832.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      18,832.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

84
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบน าส่งช าระหนี้

เงินกู้
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    181,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    181,900.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

85
จัดจ้างพิมพ์สมุดคุ่ฝากบญัชีเงินฝาก

ประจ าสินเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
    171,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

86
จัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงต่อท้าย

สัญญาจ านองเปน็ประกัน
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       96,300.00 บ.จูน พับลิชช่ิง จ ากัด       96,300.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

87 จัดจ้างพิมพ์ซองพลาสติกใส่สมุดคู่ฝาก  - ตกลงราคา
บ.ไอเดียเอช่ัน พลัส 

จ ากัด
      37,450.00

บ.ไอเดียเอช่ัน พลัส 

จ ากัด
      37,450.00

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

88

จ้างเปน็ที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุม

และก ากับการน า Credit Scoring มาใช้

ในการอนุมัติสินเช่ือรายย่อยของธนาคาร

 - กรณพิีเศษ ศูนย์บริการวชิาการ     360,000.00 ศูนย์บริการวชิาการ     360,000.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

89
จัดซ้ือกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ ์

ยี่ห้อ Nikon รุ่น J1
 - ตกลงราคา

บ.เวล์ิดไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
      24,999.48

บ.เวล์ิดไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด
      24,999.48 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90
จัดซ้ือจุลินทรีย์ ส าหรับงานระบบบอ่

บ าบดัน้ าเสีย
 - ตกลงราคา บ.นิววสิท์ เจิมส์ จ ากัด     172,800.00 บ.นิววสิท์ เจิมส์ จ ากัด     172,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

91

เช่าระบบและอุปกรณรั์กษาความ

ปลอดภัยประจ าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาตากและสาขาเลย

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จ ากัด       93,873.00 บ.เปโตร ไอที จ ากัด       93,873.00
เปน็ผู้ให้เช่ารายเดิมที่ทางธนาคาร

เช่าใช้บริการอยู่กับสาขาต่างๆ

92

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านส่ืองานประกาศผลโทรทัศน์ทองค า

 คร้ังที่26)

 - ตกลงราคา
บ.ออลอินวนั สตูดิโอ 

จ ากัด
      50,000.00

บ.ออลอินวนั สตูดิโอ 

จ ากัด
      50,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

93

จัดจ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็ค สาขา

สุขาภิบาล 3  2.แคชเชียร์เช็ค สาขา

ลาดกระบงั 3.แคชเชียร์เช็ค 

สาขาไมตรีจิตร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      14,680.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      14,680.40

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

94
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER รุ่น MFC-8370DN
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      36,380.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      36,380.00 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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

95
จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ

ของสาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา หจก.สงวนแอร์ จ ากัด       32,250.00 หจก.สงวนแอร์ จ ากัด       32,250.00

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

96

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการคุยโขมงหกโมงเช้า และ

รายการโปะ๊แตก)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
นางสาวเอ้ืองทิพย์ ไชยสิน     272,850.00 นางสาวเอ้ืองทิพย์ ไชยสิน     272,850.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

97
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการวทิยุ ดอกเบี้ย เรดิโอ)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พร้ินท์ติ้ง เฮ้าส์ 

จ ากัด
    288,900.00

บ.พี.เอ.พร้ินท์ติ้ง เฮ้าส์ 

จ ากัด
    288,900.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

98
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ผ่าน

รายการวทิยุ เก็บข่าวมาเล่า)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

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

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

99
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ

 (ผ่านรายการ คนหลังข่าว)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มาร์คอม ล้ิงค์ จ ากัด     900,000.00 บ.มาร์คอม ล้ิงค์ จ ากัด     900,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

100
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูล

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ คร้ังที่ 1/2555
 - ตกลงราคา หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง     100,511.52 หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง     100,511.52

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

101
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูล

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ คร้ังที่ 1/2555
 - ตกลงราคา บ.มติชน จ ากัด       32,100.00 บ.มติชน จ ากัด       32,100.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

102
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูล

ขายทรัพย์สินธนาคารฯ คร้ังที่ 1/2555
 - 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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

103

จ้างก่อสร้างบธู ในงาน โครงการพักหนี้

เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มี

รายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ ากวา่ 

500,000 บาท

 - ตกลงราคา

บ.ลานนา เอ็กซิบทิ 

แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี 

จ ากัด

    192,600.00

บ.ลานนา เอ็กซิบทิ 

แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี 

จ ากัด

    192,600.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

104
จ้างผลิตปา้ยแบนเนอร์งานประมูลขาย

ทรัพย์สินธนาคารฯ คร้ังที่ 1/2555
 - ตกลงราคา

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
      13,781.60

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคช่ัน

 จ ากัด
      13,781.60

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

105

จัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นปลิว

 งานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ 

คร้ังที่ 1/2555

 - ตกลงราคา
บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด
      48,150.00

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซ่ิง 

จ ากัด
      48,150.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

106

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ ข่าว 5 หน้า 1 และรายการ

 ข่าวภาคค่ าประจ าวนั)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.3 เอ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  5,000,000.00 บ.3 เอ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด  5,000,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

107

จ้างเหมาติดตั้งปา้ยผนังอาคาร PYLON

 SIGN TYPE  (PSF) ธนาคารฯ สาขา

ย่อยตาก

 - ตกลงราคา
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จ ากัด
      45,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จ ากัด
      45,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

108

จ้างเหมาติดตั้งปา้ยผนังอาคาร PYLON

 SIGN TYPE  (PSF) ธนาคารฯ สาขา

ย่อยสระแก้ว

 - ตกลงราคา
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จ ากัด
      45,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จ ากัด
      45,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

109
จัดซ้ือเคร่ืองเจาะเข้าเล่มเอกสารแบบ

ไฟฟ้า ยี่ห้อ IBICO
 - ตกลงราคา

บ.อิบโิก้-อินโฟดาต้า 

จ ากัด
      26,215.00

บ.อิบโิก้-อินโฟดาต้า 

จ ากัด
      26,215.00 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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

110
จัดจ้างบริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าส ารอง อาคาร1 และ2
 - ตกลงราคา

บ.คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      99,938.00

บ.คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด
      99,938.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

111

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP201 SPF 

(สาขากระบี่)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 1,500 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจาก สาขากระบี่

112
จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 

RICOH รุ่น MP201 SPF (สาขากระบี่)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.35 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจาก สาขากระบี่

113

จ้างเปน็ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับการปรับปรุงสวสัดิการต่างๆ 

ดูแลงานด้านการแก้ไขระเบยีบข้อบงัคับ

เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานแก่ธนาคาร

 - พิเศษ นายยุวรัตน์  กมลเวชช     600,000.00 นายยุวรัตน์  กมลเวชช     600,000.00
เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

114
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านโครงการ ธอส.เพ่ือมนุษยชาติ ปทีี2่)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สปา-ฮาคูโฮโด จ ากัด  3,000,000.00 บ.สปา-ฮาคูโฮโด จ ากัด  3,000,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

115

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านสถานีช่อง You Channel และช่อง

 8 Infinily)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อาร์เอส จ ากัด 

(มหาชน)
 3,000,000.00

บ.อาร์เอส จ ากัด 

(มหาชน)
 3,000,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

116

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการเปดิสนามข่าวเศรษฐกิจ 

และรายการ รู้ออม รู้ลงทุน)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สวา่งดี มีเดีย จ ากัด     368,401.00 บ.สวา่งดี มีเดีย จ ากัด     368,401.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์



15

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

117 จัดซ้ือกระดาษช าระ  -
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
    577,800.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
    577,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

118

จัดจ้างดูแลรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม 

บริเวณระเบยีงด้านนอกข้างห้องสมุด 

ช้ัน 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ

 ส านักงานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอร์วสิ จ ากัด       24,000.00 บ.สเตท เซอร์วสิ จ ากัด       24,000.00
เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

119

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการวทิยุ คุยสบายสไตล์

มิสเตอร์เฮา )

 - ตกลงราคา คุณวรีพงษ์ อัสดรธีรยุทธ์     150,000.00 คุณวรีพงษ์ อัสดรธีรยุทธ์     150,000.00
เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

120
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP4001 (ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,300 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,300 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

ก ากับการปฎิบตัิการ

121

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP4001 SPF 

(ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

ก ากับการปฎิบตัิการ

122
จัดจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาราชด าเนิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
      10,486.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

123
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.ผู้จัดการ  360 องศา)
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสทีวผู้ีจัดการ 

จ ากัด
      80,000.00

บ.เอเอสทีวผู้ีจัดการ 

จ ากัด
      80,000.00

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

124
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านนิตยสาร Condo  Guide)
 - ตกลงราคา

บ.พร็อพเพอร์ตี้ ชานเนล

 จ ากัด
      96,300.00

บ.พร็อพเพอร์ตี้ ชานเนล

 จ ากัด
      96,300.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

125
จัดซ้ือเคร่ืองเจาะรูเอกสารระบบไฟฟ้า 

ยี่ห้อ UCHIDA  รุ่น VS-20
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      25,680.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      25,680.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126
จัดจ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย  

สาขาชุมพร
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด         5,061.10 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด         5,061.10

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

127
จัดจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาศรีนครินทร์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน

128 จัดจ้างผลิตผ้าห่มกันหนาว  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ทีเอ็นวายดี จ ากัด     492,200.00 บ.ทีเอ็นวายดี จ ากัด     492,200.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

129
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP3551 (ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

 5,000 บาท/

เคร่ือง/เดือน

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

จัดหาและการพัสดุ

130

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร

 ยี่ห้อ RICOH  รุ่น MP3551 

(ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

 แผ่นละ 0.33 

บาท

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่าย

จัดหาและการพัสดุ

131 จัดจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบางเขน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
        5,243.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทาง การเงิน
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

132
เช่าพ้ืนที่จอดรถยนต์ของสถานบนัเทิง 

Hollywood
 - ตกลงราคา หจก.ที ว ีเค กรุ๊ป     180,000.00 หจก.ที ว ีเค กรุ๊ป     180,000.00

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

133
จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ NIKON 

P500+SD4GB พร้อมอุปกรณ์
 - ตกลงราคา

บ.โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
      30,000.00

บ.โฟโต้ฮัท กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
      30,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

134 ขอให้บริการเติมเงินหมายเลข 1-2-Call  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 1,000 บาท/

เดือน/หมายเลข
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 1,000 บาท/

เดือน/หมายเลข
คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

135
จัดจ้างเปน็ที่ปรึกษาด้านกฏหมายของ

ธนาคาร
 - พิเศษ นายชัยนาท พันตาวงศ์     300,000.00 นายชัยนาท พันตาวงศ์     300,000.00

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

136
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในโครงการ OHM Year Book 2011)
 - ตกลงราคา บ.เอ็มจีเอ มีเดีย จ ากัด       53,500.00 บ.เอ็มจีเอ มีเดีย จ ากัด       53,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

137
จัดหาพ้ืนที่งานมหกรรมการลงทุน 

Invest Fair 2012 เชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.บรูพาทัศน์ (1999) 

จ ากัด
    192,600.00

บ.บรูพาทัศน์ (1999) 

จ ากัด
    192,600.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

138

จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศธนาคารอาคารฯ 

สาขารังสิต

 - ตกลงราคา
บ.เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพ

พลาย จ ากัด
    161,784.00

บ.เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพ

พลาย จ ากัด
    161,784.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

139
จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80

 แกรม ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
    171,200.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
    171,200.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

140
จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-TG 3651 BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       11,850.00 บ.นามทอง จ ากัด       11,850.00 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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

141
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในวารสารสมาคมสินเช่ือที่อยู่อาศัย)
 - ตกลงราคา

นายกสมาคมสินเช่ือทีอ่ยู่

อาศัย
      20,000.00

นายกสมาคมสินเช่ือทีอ่ยู่

อาศัย
      20,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

142
เช่ารถยนต์ (แบบลิสซ่ิง) ยี่ห้อ HONDA 

ACCORD 2.4 EL
 - ตกลงราคา

บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด 

(มหาชน)
    164,090.32

บ.ภัทรลิสซ่ิง จ ากัด 

(มหาชน)
    164,090.32 เปน็บริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

143
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      23,433.00

บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
      23,433.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

144

จ้างติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศห้องควบคุม

ระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาส าโรง

 - ตกลงราคา บ.เดนกิ เทค จ ากัด       29,000.00 บ.เดนกิ เทค จ ากัด       29,000.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

145
จ้างประเมินหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์
 - ตกลงราคา

บ.เอส ดับบลิว แอ็พไพรซัล 

จ ากัด
      28,700.00

บ.เอส ดับบลิว แอ็พไพรซัล 

จ ากัด
      28,700.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

146
จ้างประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ตกลงราคา

บ.กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด
      55,000.00

บ.กรุงสยามประเมินค่า

ทรัพย์สิน จ ากัด
      55,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

147
จัดซ้ือกระดาษถ่าย A4/80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
      79,436.80

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
      79,436.80 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

148 จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด       15,170.00 บ.นามทอง จ ากัด       15,170.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

149 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลปต์รายาง         8,680.00 ร้านเรืองศิลปต์รายาง         8,680.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

150
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ

 (ในวารสารเอ้ืออาทร ประจ าป ี2555)
 - ตกลงราคา การเคหะแห่งชาติ     192,500.00 การเคหะแห่งชาติ     192,500.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

151

จัดซ้ือชุดแขวนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง

บริเวณหน้าห้องประชุม ช้ัน 11 อาคาร 1

  และชุดขาแขวนแบบติดเพดานพร้อม

ติดตั้งส่วนนิติกรรม ช้ัน 1 อาคาร 2 

ธนาคารฯ ส านักงานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด       28,890.00 บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด       28,890.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

152 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส       21,660.00 ร้านฟิงเกอร์ พร้ินต์ โปรสเกรส       21,660.00
เปน็ร้านที่มีความช านาญทางด้าน

ส่ิงพิมพ์

153 จัดซ้ือเฟอร์นิเจอร์ชนิดลอยตัว  - ตกลงราคา
บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      36,424.51

บ.บางกอกลักกี้เซฟ 

จ ากัด
      36,424.51 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

154
จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศของสาขาพิษณโุลก
 - ตกลงราคา ร้านเซีย เซอร์วสิ กรุ๊ป       52,400.00 ร้านเซีย เซอร์วสิ กรุ๊ป       52,400.00

เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

155
เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อม

หมายเลขและรับเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 1,605 บาท/

เดือน/หมายเลข

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 1,605 บาท/

เดือน/หมายเลข
คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

156

จ้างจัดหาพ้ืนที่งาน Home Buyer's 

Focus @ Major Cineplex 

Ratchayothin

 - ตกลงราคา
บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

จ ากัด
      63,665.00

บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

จ ากัด
      63,665.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

157
จ้างพิมพ์สติกเกอร์สูญญากาศติด

รถยนต์ผ่านเข้า-ออก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโพรดักส์ พลัส 

จ ากัด
      19,260.00

บ.ไทยโพรดักส์ พลัส 

จ ากัด
      19,260.00

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

158
จ้างปรับแก้ไข Video Presentation 

ชุดภาษาไทย
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด       87,500.00 บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด       87,500.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

159 จ้างพิมพ์ซองจดหมายหน้าต่าง  -
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)
บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด     357,465.60 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด     357,465.60

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

160
จ้างบริการรักษาความสะอาด ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาพหลโยธิน
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.นวิอินเตอร์เนช่ันแนลเยน

เนอรัล จ ากัด
    224,696.78

บ.นวิอินเตอร์เนช่ันแนลเยน

เนอรัล จ ากัด
    224,696.78

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

161

จัดซ้ือสาย VCT และปล๊ัก ส าหรับจัด

กิจกรรม Kick off และส่งมอบรถ 

Mobile ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ส านักงานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.รุ่งเกษม อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
      28,376.40

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด
      28,376.40 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

162
จ้างพิมพ์ซองใส่โฉนด ส่วนหลักทรัพย์ 

(แถบสีเทา)
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
    243,960.00

บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
    243,960.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

163 จัดซ้ือกล่องเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ คอนเทน

เนอร์ จ ากัด
      51,360.00

บ.ไดมอนด์ คอนเทน

เนอร์ จ ากัด
      51,360.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

164
จ้างก่อสร้างบธูในงานมหกรรมการ

ลงทุน Invest Fair 2012 เชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.ลานนา เอ็กซิบทิ 

แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี 

จ ากัด

    159,451.40

บ.ลานนา เอ็กซิบทิ 

แอนด์ อีเวนท์ เอเจนซี 

จ ากัด

    159,451.40
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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

165
เช่าใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อม

หมายเลขและรับเคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนที่
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 963 บาท/

เดือน/หมายเลข
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ

 จ ากัด (มหาชน) หรือ AIS

 963 บาท/

เดือน/หมายเลข
คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

166
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านนิตยสาร อาคารวนันี้)
 - ตกลงราคา

บ.วฏัฏะ คลาสสิฟายด์ส

 จ ากัด
20,000.00     

บ.วฏัฏะ คลาสสิฟายด์ส

 จ ากัด
20,000.00      

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

167
จ้างปรับเปล่ียนรายละเอียดสปอต

โทรทัศน์ ชุด แต่งงาน
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 118,235.00    บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 118,235.00    

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

168

จ้างปรับระดับพ้ืนพร้อมติดตั้งระบบกัน

ซึมบริเวณกันสาดและระเบยีงธนาคารฯ

 สาขาย่อยสระแก้ว

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้ 

โปรดักส์ จ ากัด
61,632.00     

บ.เอเอสพี ควอลิตี้ 

โปรดักส์ จ ากัด
61,632.00      

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

169

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านนิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน และ

หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ รายสัปดาห)์

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ดอกเบี้ย จ ากัด 350,000.00    บ.ดอกเบี้ย จ ากัด 350,000.00    

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

170
จัดซ้ือตู้ชุดรางเล่ือนขนาดตามแบบพ้ืนที่

ให้กับสาขากระบี่
 - ตกลงราคา หจก.เบ ๊เต็ก ล้ง 100,000.00    หจก.เบ ๊เต็ก ล้ง 100,000.00    คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

171
จัดซ้ือถุงขยะสีด า ขนาด 30x40 นิ้ว 

และถุงขยะสีด า ขนาด 18x20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 28,676.00     บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 28,676.00      เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

172
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจ าสาขาย่อยบิ๊กซีนวนคร
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
36,250.00     

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จ ากัด
36,250.00      

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

173
จ้างออกแบบหรือด าเนินการจัดหา

ภาพลิขสิทธิ์ บตัร ATM แบบใหม่
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 184,575.00    บ.เอ็ม โฟร์ จ ากัด 184,575.00    

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

174

จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ ่คร้ังที่ 2 จ.สงขลา  MONEY 

EXPO HATYAI 2012

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มันส์ อีเวน้ท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จ ากัด
1,292,185.50

บ.มันส์ อีเวน้ท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จ ากัด
1,292,185.50

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

175

จ้างบริการพ้ืนที่งานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ ่คร้ังที่ 2 จ.สงขลา  MONEY 

EXPO HATYAI 2012

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จ ากัด
545,700.00    

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จ ากัด
545,700.00    

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

176

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านกิจกรรมสัมมนาบา้นม่ันคง 

อยู่ม่ังคั่ง)

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วชิ 106 จ ากัด 214,000.00    บ.วชิ 106 จ ากัด 214,000.00    

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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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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 าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนมกราคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์


