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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1

จ้างซอ่มฝ้าเพดานและงานเฟอร์นิเจอร์ 

ห้องรับรองผู้บริหาร บริเวณชั �น 11 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 85,000.00      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 85,000.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

2

จ้างปรับปรุง/ซอ่มแซมพื �นที7ทํางาน 

ฝ่ายประเมินราคาหลกัทรัพย์ ชั �น 4 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
187,400.00    

บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
187,400.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

3
จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

(สาขายอ่ยซีคอน บางแค)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

4
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ยี7ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 33,801.30      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 33,801.30      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

5
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเวลา AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
32,528.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
32,528.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

6

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ทางสถานีวิทยกุระจายเสยีงรายการขา่ว

จราจรสวพ.91 FM

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บริษัท วิไลเซ็นเตอร์

แอนด์ซนัส์ จํากดั
1,872,500.00 

บริษัท วิไลเซ็นเตอร์

แอนด์ซนัส์ จํากดั
1,872,500.00 

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

7

จดัทําป้ายหน้าเคาน์เตอร์ (Mini Stand) 

โครงการบ้านธอส.-ธปท.เพื7อผู้ประสบภยั

ให้แก่ฝ่ายพฒันาการตลาดสนิเชื7อ

 - ตกลงราคา  บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 64,200.00       บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 64,200.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

8
จ้างเหมาปรับปรุงพื �นที7บริเวณตู้  ATM 

ธนาคารฯ สาขาหาดใหญ่
 - ตกลงราคา นางปรียพศัว์ ถาวรนรุักษ์ 39,904.00      นางปรียพศัว์ ถาวรนรุักษ์ 39,904.00      

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

9 จ้างทําตรายาง  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,675.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,675.00        
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

10
สั7งจ้างบริการรักษาความสะอาด

ประจําสาขายอ่ย
 - พิเศษ

บ.นิวอินเตอร์เนชั7นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
551,205.32    

บ.นิวอินเตอร์เนชั7นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
551,205.32    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11
จดัซื �อเครื7องฉาย Projector 

ยี7ห้อ Epson รุ่น EB-905
 - ตกลงราคา หจก.สหะกล โอเอ 48,000.00      หจก.สหะกล โอเอ 48,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

12

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Brand Age Essential 

ปี 2012

 - ตกลงราคา บริษัท ไทยคณู-แบรนด์เอจ จํากดั 50,000.00      บริษัท ไทยคณู-แบรนด์เอจ จํากดั 50,000.00      
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

13
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง 

สาขากาฬสนิธุ์
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 16,050.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 16,050.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

14
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาอา่งทอง,สาขานครราชสมีา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,015.20      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,015.20      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

15 จ้างพิมพ์แฟ้มประวตัิพนกังาน  - ตกลงราคา บ.ชยัมั7นคง (1995) จํากดั 13,107.50      บ.ชยัมั7นคง(1995) จํากดั 13,107.50      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

16
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์(รหสั 15...)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
51,360.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
51,360.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

17 จ้างทําตรายาง  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,190.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,190.00        
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

18
จ้างที7ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ของธนาคาร
 - พิเศษ นายชยันาท พนัตาวงศ์ 300,000.00    นายชยันาท พนัตาวงศ์ 300,000.00    

เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

19

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Thailand Economic & 

Business Review

 - ตกลงราคา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 72,000.00      มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 72,000.00      
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

20

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นแมกกาซีน ฉบบัพิเศษTop Leaders 

i6fp

 - ตกลงราคา
บริษัท บรูพาทศัน์ (1999) 

จํากดั
81,320.00      

บริษัท บรูพาทศัน์ (1999) 

จํากดั
81,320.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

21

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื7อนที7  

จํานวน 1 หมายเลข พร้อมเครื7อง 

สาํหรับฝ่ายนโยบายเเละเเผน

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00      

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

22

จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง 

สาํหรับเปิดสาขา ในสงักดัฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 27,285.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 27,285.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

23 จดัซื �อเทปกาวยน่ 3M 1"  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 2,250.00        องค์การค้าของ สกสค. 2,250.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

24 จดัซื �อหนงัยางวงใหญ่  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 8,100.00        องค์การค้าของ สกสค. 8,100.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

25
จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

ให้แก่สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

26
จดัซื �อเครื7องนบัธนบตัร 

ให้แก่สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

27

จดัซื �อเครื7องรัดธนบตัรชนิดตั �งพื �น 

ยี7ห้อ YULIM รุ่น YL-203s  

ให้แก่สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

28

จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ยี7ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-823 ให้แก่สาขายอ่ยแม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 33,801.30      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 33,801.30      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

29

จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS 

ให้แก่สาขายอ่ยซีคอน บางแค 

และสาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

30

เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น  MP2000L2 ให้แก่สาขาอํานาจเจริญ

 ฝ่าย สภ.1

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอํานาจเจริญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

31

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่ สาขาอํานาจเจริญ ฝ่าย สภ.1

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอํานาจเจริญ

32 สั7งซื �อเครื7องคํานวณเลขสสี้ม,เขียว  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อิบ.อินโนเวชั7น 

พรีเมียม อิมพอร์ต จํากดั
256,800.00    

บ.อิบ.อินโนเวชั7น 

พรีเมียม อิมพอร์ต จํากดั
256,800.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

33
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นทางสถานีโทรทศัน์ VOICE TV
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วอยซ์ ทีวี จํากดั 535,000.00    บ.วอยซ์ ทีวี จํากดั 535,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

34
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

รายการวิทยคุยุสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา
 - ตกลงราคา คณุวรายภุสัร์ อสัดรธีรยทุธ์ 125,000.00    คณุวรายภุสัร์ อสัดรธีรยทุธ์ 125,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

35
จดัซื �อเก้าอี �สาํนกังานตามรูปแบบใหม่

เพื7อใช้งานที7สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 128,400.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 128,400.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

36
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ให้แก่ สาขาอทุยัธานี
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอทุยัธานี

37

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่สาขาอทุยัธานี

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอทุยัธานี

38
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ให้แก่ สาขาอตุรดิตถ์
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอตุรดิตถ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

39

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่สาขาอตุรดิตถ์

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาอตุรดิตถ์

40
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ให้แก่ สาขาสโุขทยั
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาสโุชทยั

41

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่สาขาสโุขทยั

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาสโุชทยั

42 จดัซื �อเครื7องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

43
จดัซื �อเครื7องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี7ห้อ Brother รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

44
จดัซื �อเครื7องนบัธนบตัร 

(สาขาอํานาจเจริญ)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

45
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเวลา ยี7ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

46
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี7ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012 พร้อมขนสง่
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 31,673.07      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 31,673.07      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

47
จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

48
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ให้แก่ สาขาชมุแพ
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาชมุแพ

49

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่สาขาชมุแพ

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาชมุแพ

50
จ้างซอ่มกล้องถ่ายรูปดิจิตอล SLR 

ยี7ห้อ CANON รุ่น 350D
 - ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 6,313.00        บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จํากดั 6,313.00        

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

51
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ให้แก่ สาขาหนองบวัลาํภู
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาหนองบวัลาํภู

52

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ RICOH รุ่น MP2000L2 

ให้แก่สาขาหนองบวัลาํภู

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาหนองบวัลาํภู

53

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินโคราช จ.

นครราชสมีา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ครั �งที7 6 Money Expo Korat 2012

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั 670,000.00    บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั 670,000.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

54
จ้างขนย้ายเครื7อง ATM สาขาไมตรีจิต 

จากพื �นที7ติดตั �งเดิมไปติดตั �งพื �นที7ชั7วคราว
 - ตกลงราคา

หจก.พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย
3,210.00        

หจก.พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย
3,210.00        

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

55 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญทางด้าน

สิ7งพิมพ์

56

จดัซื �อตะแกรงใสส่ลปิ และถงัขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขายอ่ยซีคอน บางแค 

และสาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 4,153.00        องค์การค้าของสกสค. 4,153.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

57
จดัซื �ออปุกรณ์ BROTHER DRUM FOR

 MFC-7450
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

58

เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 และ MP201SPF  ให้แก่

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ (เชียงใหม ่2)

 - ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาสาขาถนนนิมมานเหมินทร์ 

(เชียงใหม ่2)

59

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร  

ให้แก่ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ 

(เชียงใหม ่2)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาสาขาถนนนิมมานเหมินทร์ 

(เชียงใหม ่2)

60
จดัซื �อเครื7องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื7อติดตั �งให้กบัสาขาอํานาจเจริญ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
195,000.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
195,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

61
จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธนาคาร 55 จ.ระยอง
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 57,780.00      บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 57,780.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

62

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มใบเเจ้งข้อมลูเช็ค

 Outward Clearing 2.แบบฟอร์ม

หนงัสอืยืนยนัการคืนเช็คที7ธนาคารอื7นสง่

เรียกเก็บผา่นสาํนกัหกับญัชี ธปท.

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ7ง จํากดั 26,750.00      บ.จนูพบัลชิชิ7ง จํากดั 26,750.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

63
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร COP'S MAGAZINE
 - ตกลงราคา บ.ลเิภา กรุ๊ป จํากดั 32,100.00      บ.ลเิภา กรุ๊ป จํากดั 32,100.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

64
จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยธญัญะ 

ช็อปปิ�ง พาร์ค
 - ตกลงราคา บริษัท ซาด้า-วี จํากดั 196,264.75    บริษัท ซาด้า-วี จํากดั 196,264.75    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

65 จ้างก่อสร้างบธูงานรับสร้างบ้าน 2012  - ตกลงราคา บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั 189,000.00    บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั 189,000.00    
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

66

เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร (ชั7วคราว) ให้แก่ 

คณะกรรมการจําหนา่ยสนิเชื7อที7ไม่

ก่อให้เกิดรายได้

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 

0.46 บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 

0.46 บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

คณะกรรมการจําหนา่ยสนิเชื7อที7ไม่

ก่อให้เกิดรายได้

67
จดัซื �อเครื7องฉาย Projector LCD 

ยี7ห้อ Epson รุ่น EB-95
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั 30,495.00      บ.สหธุรกิจ จํากดั 30,495.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

68
เช่าพื �นที7ติดตั �งเครื7อง ATM ณ ห้างเทสโก้

 โลตสั สาขาศรีนครินทร์
 - พิเศษ

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเชา่เทสโก้ 

โลตสั รีเทล โกรท

 เดือนละ 

18,234 บาท

กองทนุอสงัหาริมทรัพย์

และสิทธิการเชา่เทสโก้ 

โลตสั รีเทล โกรท

 เดือนละ 

18,234 บาท

ผา่นการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

69

จดัซื �อเฟอร์นิเจอร์สาํนกังานให้กบังาน

บริหารหนี �สาขา ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี �

ภมูิภาค

 - พิเศษ บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 363,800.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 363,800.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

70
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเสยีง ขนาด 4 GB 

ยี7ห้อ SONY รุ่น ICD-UX523F
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 7,918.00        บ.เพ็นนอน เทรดดิ �ง จํากดั 7,918.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

71
จดัซื �อตู้ เก็บเอกสารสาํเร็จรูป MEDIUM 

CABINET สเีชอรี7+ขาว
 - ตกลงราคา บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม จํากดั 15,199.35      บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม จํากดั 15,199.35      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

72
จดัซื �อเครื7องฉายภาพ PROJECTOR 

ยี7ห้อ EPSON รุ่น EB-1760 W
 - ตกลงราคา บ.เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จํากดั 44,000.00      บ.เมย์เดย์ บุ๊ค ดอท คอม จํากดั 44,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

73 จดัซื �อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 13,774.75      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 13,774.75      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

74
จดัซื �ออปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR-2025
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 3,103.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

75
จดัซื �อหมกึพิมพ์สยีี7ห้อ HP 

รุ่น CM1312nfi MFP
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั 7,837.75        บ.สหธุรกิจ จํากดั 7,837.75        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

76
จ้างผลติสื7อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยธญัญะ ช็อปปิ�ง พาร์ค
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 4,500.42        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 4,500.42        

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

77
จ้างพิมพ์สื7อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยธญัญะ ช็อปปิ�ง พาร์ค
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,560.00        บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,560.00        

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

78
จ้างทําอินทรธน ู4 ช่อ สาํหรับชดุ

เครื7องแบบปกติขาว
 - ตกลงราคา คณะบคุคลเทพนคร 6,000.00        คณะบคุคลเทพนคร 6,000.00        

เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

79 จดัซื �อใบมีดคดัเตอร์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,440.00        องค์การค้าของสกสค. 1,440.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

80

จดัซื �อเก้าอี �พนกัพิงเตี �ย CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR ให้กบัสาขา

เพชรบรูณ์

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 5,794.05        บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ7งมอลล์ จํากดั 5,794.05        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

81

จดัซื �อพสัดเุครื7องเขียนแบบพิมพ์ 

(ลวดเสยีบกระดาษ,คลปิดํา,

ตะแกรงลวด)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 21,375.00      องค์การค้าของสกสค. 21,375.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

82
จดัซื �อกระดาษ A3/80 แกรม 

ยี7ห้อ Quality Red
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากดั 9,897.50        บ.เครสเซนโต จํากดั 9,897.50        เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

83
จ้างซอ่มเครื7องสง่ลมเย็น (AHU)

อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ7ง 124,650.00    หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ7ง 124,650.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

84
จดัซื �อเครื7องเสยีงพร้อมลาํโพง 

ยี7ห้อ YAMAHA รุ่น STAGEPAS-300
 - ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 24,400.00      บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 24,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

85
จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็ค สาขาเพชรบรุี

ตดัใหม ่2.แคชเชียร์เช็ค สาํนกัพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
70,620.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
70,620.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

86
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิเศษ GOOD TO GREAT
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
107,000.00    

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
107,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

87
จดัซื �อกล้องดิจิตอล ยี7ห้อ NIKON 

D3100 Kit พร้อมอปุกรณ์
 - ตกลงราคา

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั
20,900.00      

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั
20,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

88
ก่อสร้างบธู ในงาน Home Loan 2012 

และงาน NPA Grand Sale 2012
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
697,000.00    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
697,000.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

89 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาขาเชียงราย  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 16,050.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 16,050.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

90
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร IMPRESSION
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
60,000.00      

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
60,000.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

91
จ้างพิมพ์สื7อประชาสมัพนัธ์ โครงการบ้าน

 ธอส.เพื7อที7อยูอ่าศยัแหง่แรก (0%3ปี)
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 37,387.00      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 37,387.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

92
จ้างพนกังานรักษาความสะอาด 

ปฎิบตัิงานประจําสาขาอํานาจเจริญ
 - พิเศษ หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 211,860.00    หจก.ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี 211,860.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

93 จ้างทํากระดาษเช็ดหน้าบรรจซุอง  - ตกลงราคา
บ.แสตนดาร์ด 

เนอสซิ7งโพรดคั จํากดั
473,475.00    

บ.แสตนดาร์ด 

เนอสซิ7งโพรดคั จํากดั
473,475.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

94

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร แชร์แมนรีวิว 

ฉบบัก้าวสูป่ีที7 17

 - ตกลงราคา บ.เสรีวรรณโฮลดิ �ง จํากดั 40,000.00      บ.เสรีวรรณโฮลดิ �ง จํากดั 40,000.00      
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

95 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่น สสี้ม  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ชยัมั7นคง (1995) จํากดั 237,540.00    บ.ชยัมั7นคง (1995) จํากดั 237,540.00    เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

96
จดัซื �อเครื7องจดัระบบคิวอตัโนมตัิให้กบั

สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
124,655.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
124,655.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

97
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

ให้แก่ สาขายอ่ยนา่น
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนา่น

98
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh ให้แก่ สาขายอ่ยนา่น
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนา่น

99

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอื 59 แตง่ห้องพระเสริมบารมี

บ้านและชีวิต

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 430,000.00    บ.อะโกร มีเดีย จํากดั 430,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

100 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญทางด้าน

สิ7งพิมพ์

101 จ้างทําตรายาง  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,675.00        ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,675.00        
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

102 จดัซื �อเครื7องคํานวณเลข สาขาอตุรดิตถ์  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

103
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี7ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 31,673.07      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 31,673.07      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

104 จดัซื �อเครื7องนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

105
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเวลา ยี7ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

106
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื7อของบริษัท
 - ตกลงราคา บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากดั 80,250.00      บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จํากดั 80,250.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

107

จ้างซอ่มแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด 

(CCTV) ของศนูย์คอมพิวเตอร์ ชั �น 7 

อาคาร 2 และ ชั �น 2 อาคาร 1 ธนาคารฯ

 สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ไอซีทีสมาร์ท จํากดั 52,162.50      บ.ไอซีทีสมาร์ท จํากดั 52,162.50      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

108
จดัซื �อเครื7องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี7ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

109
จ้างทําตรายาง ฝ่ายบงัคบัคดีและหนี �

สว่นขาด
 - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          2,930.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          2,930.00

เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

110
จดัซื �อกระดาษผิวมนั PHOTO GLOSSY

 PAPER
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 990.00           องค์การค้าของสกสค. 990.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

111 จ้างทําตรายาง  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        11,740.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        11,740.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

112 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ7ง จํากดั 85,600.00      บ.จนู พบัลชิชิ7ง จํากดั 85,600.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

113

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื7อนที7พร้อม

เครื7อง สาํหรับสาขาเปิดใหมส่งักดัฝ่าย 

สภ.1

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
144,000.00    

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
144,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

114
จดัซื �อ EXTERNAL Hard Disk 

ขนาด 2.5 นิ �ว หนว่ยความจํา 1 TB
 - ตกลงราคา

บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
12,000.00      

บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
12,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

115
จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

116
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ในหนงัสอืพิมพ์คมชดัลกึ
 - ตกลงราคา

บ.เนชั7น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
120,000.00    

บ.เนชั7น มลัติมีเดีย กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)
120,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

117 จดัซื �อแฟ้มสนักว้าง ขนาด 3 นิ �ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั7นคง (1995) จํากดั 43,656.00      บ.ชยัมั7นคง (1995) จํากดั 43,656.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

118 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 17,480.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 17,480.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญทางด้าน

สิ7งพิมพ์

119
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

ให้แก่ สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขานครปฐม

120
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh ให้แก่ สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขานครปฐม
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

121

จ้างซอ่มระบบเติมอากาศ (Fresh Air) 

สาํหรับห้องอาหารชั �น 11 อาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จํากดั 44,405.00      บ.ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จํากดั 44,405.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

122
จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

123

จดัซื �อเครื7องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี7ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D 

สาขาสโุขทยั

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

124 จดัซื �อเครื7องคํานวณเลข สาขาสโุขทยั  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

125
จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      บ.บี.เอส.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

126
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเวลา ยี7ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

127
จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี7ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 40,233.07      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 40,233.07      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

128
จดัซื �อเครื7องจดัระบบคิวอตัโนมตัิให้กบั

สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
121,445.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
121,445.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

129
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรูปแบบลงิค์เว็บไซต์ของแอดยิ �ม
 - ตกลงราคา บริษัท คลกิทบูิช จํากดั 160,500.00    บริษัท คลกิทบูิช จํากดั 160,500.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

130
จ้างงานปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 

ธนาคารฯ สาขาบ้านฉาง
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
148,500.00    

บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
148,500.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

131 จดัซื �อเครื7องนบัธนบตัร (สาขาสโุขทยั)  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 47,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 47,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

132

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

1.สาขายอ่ยซีคอน บางแค 

2.สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์ 3.

สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ 4.

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
18,832.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
18,832.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

133
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาอํานาจเจริญ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,141.46      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
10,141.46      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

134
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร FAMILY
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
52,430.00      

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
52,430.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

135

จดัซื �อสติกเกอร์ ยี7ห้อ Brother 

รุ่น TZE-651 BLACK ON YELLOW 

24mm.

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 18,746.40      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 18,746.40      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

136

เช่าเครื7องพร้อมจ้างบริการเครื7องถ่าย

เอกสารปรับสภาพระบบเช่า ให้แก่ 

ฝ่ายบริหารความเสี7ยง

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.46 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.46 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายบริหาร

ความเสี7ยง



18

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

137

จ้างเหมางานปรับปรุงห้องทํางาน

ผู้บริหารระดบัสงู บริเวณชั �น 9 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ7ง จํากดั 93,000.00      บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ7ง จํากดั 93,000.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

138 จ้างทําตรายาง  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,985.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          3,985.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

139
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ

ในนิตยสาร 247
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
104,860.00    

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
104,860.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

140
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์เดลนิิวส์
 - ตกลงราคา บ.สี7พระยาการพิมพ์ จํากดั 240,108.00    บ.สี7พระยาการพิมพ์ จํากดั 240,108.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

141
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร T News Urbanites
 - ตกลงราคา บ.นอมิเนิล พลัลิชชิ7ง จํากดั 74,900.00      บ.นอมิเนิล พลัลิชชิ7ง จํากดั 74,900.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

142

จดัซื �อเครื7องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี7ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D 

สาขาอทุยัธานี

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

143 จดัซื �อเครื7องคํานวณเลข สาขาอทุยัธานี  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        บ.นามทอง จํากดั 7,928.00        คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

144

จดัซื �อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี7ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012 

พร้อมขนสง่ สาขาอทุยัธานี

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 40,233.07      บ.บางกอกลกักี �เซฟ จํากดั 40,233.07      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

145

จดัซื �อเครื7องทํานํ �าร้อนนํ �าเย็น 

ยี7ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาอทุยัธานี

 - ตกลงราคา บ.เอส.บี.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      บ.เอส.บี.เทรดดิ �ง จํากดั 11,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

146
จดัซื �อเครื7องบนัทกึเวลา ยี7ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาอทุยัธานี
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

147
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขาราชบรุี
 - ประกวดราคา บ.เทรดมาร์ค พฒันา จํากดั 10,258,000.00    บ.เทรดมาร์ค พฒันา จํากดั 10,258,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

148
จ้างก่อสร้าง ตกแตง่ สาํหรับบธูโครงการ 

รัฐบาลพบประชาชน
 - ตกลงราคา บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 197,629.00    บ.เอโอ ดีไซน์ จํากดั 197,629.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

149
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขากาญจนบรุี
 - ประกวดราคา บ.เทรดมาร์ค พฒันา จํากดั 19,348,000.00    บ.เทรดมาร์ค พฒันา จํากดั 19,348,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

150
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขาสพุรรณบรุี
 - ประกวดราคา บ.อิง-คอน จํากดั 7,150,000.00 บ.อิง-คอน จํากดั 7,150,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

151
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขาอา่งทอง
 - ประกวดราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 6,615,000.00 บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 6,615,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

152
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขาจนัทบรุี
 - ประกวดราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 11,493,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 11,493,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

153

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นหนงัสอื รวมบทวิเคราะห์หุ้น

ครึ7งหลงัปี 55

 - ตกลงราคา บ.ทนัหุ้น จํากดั 53,500.00      บ.ทนัหุ้น จํากดั 53,500.00      
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

154
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร IS am are ครอบครัวพอเพียง
 - ตกลงราคา บ.อริยา พลสั จํากดั 166,920.00    บ.อริยา พลสั จํากดั 166,920.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

155
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นหนงัสอืพิมพ์ผู้จดัการรายวนั
 - ตกลงราคา บ. เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 38,199.00      บ. เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั 38,199.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

156
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร CASAVIVA
 - ตกลงราคา

บ.อินสไพร์เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

จํากดั
41,730.00      

บ.อินสไพร์เอนเตอร์เทนเม้นท์ 

จํากดั
41,730.00      

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

157

จ้างเหมาติดตั �งเครื7องปรับอากาศ

ภายในห้องควบคมุระบบไฟฟ้าและ

สื7อสาร ธนาคารฯ สาขาสรุินทร์

 - ตกลงราคา บ.เดนกิ เทค จํากดั 125,000.00    บ.เดนกิ เทค จํากดั 125,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที7ต้องการ

158

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

เนื7องในโอกาสครบรอบ 59 ปี ในรูปแบบ

 Cover Jacket

 - ตกลงราคา บ.สยามรัฐ จํากดั 190,000.00    บ.สยามรัฐ จํากดั 190,000.00    
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

159
จ้างปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 

ธนาคารฯ สาขาบางใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
176,000.00    

บ.เอเอสพี ควอลติี � 

โปรดกัส์ จํากดั
176,000.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

160
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาชลบรุี
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,061.10        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,061.10        

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

161 จ้างทํากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง  - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 10,593.00      บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 10,593.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

162

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร

บริเวณด้านหน้าราชยานยนต์สมาคม 

แหง่ประเทศไทยฯ

 - ตกลงราคา
ราชยานยนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์
100,000.00    

ราชยานยนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์
100,000.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

163 จ้างจดัทํากระเป๋าผ้า  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จํากดั 325,429.80    บ.จิงเฉิง จํากดั 325,429.80    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

164
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ7ง 376,918.20    หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ7ง 376,918.20    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

165
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 สาขาพะเยา
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาพะเยา

166
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 สาขาพะเยา
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาพะเยา

167 จ้างผลติผ้าหม่กนัหนาว  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ทีเอ็นวายดี จํากดั 492,200.00    บ.ทีเอ็นวายดี จํากดั 492,200.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

168
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว 

ฝ่ายบริหารหนี �กทม.และปริมณฑล
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 50,285.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 50,285.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

169
จ้างพิมพ์สติ�กเกอร์เงินฝากซุปเปอร์

ออมทรัพย์พิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
39,590.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
39,590.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

170 สั7งเช่ารถยนต์ประจําตําแหนง่ผู้บริหาร  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภทัรลิสซิ7ง จํากดั (มหาชน) 2,208,000.00 บ.ภทัรลิสซิ7ง จํากดั (มหาชน) 2,208,000.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

171 สั7งเช่ารถยนต์ประจําตําแหนง่ผู้บริหาร  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภทัรลิสซิ7ง จํากดั (มหาชน) 3,312,000.00 บ.ภทัรลิสซิ7ง จํากดั (มหาชน) 3,312,000.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

172
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขาลาํพนู
 - ประกวดราคา บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั7น จํากดั 12,055,000.00    บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั7น จํากดั 12,055,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

173
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายใน

ธนาคารฯ สาขามหาสารคาม
 - ประกวดราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 9,012,000.00 บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 9,012,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

174

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื7อในห้าง Tesco Lotus และ Lotus

 Express

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง 

มีเดีย จํากดั
359,520.00    

บ.วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง 

มีเดีย จํากดั
359,520.00    

เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

175
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 สาขาพิจิตร
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาพิจิตร

176
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 สาขาพิจิตร
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาพิจิตร
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

177
จดัซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 

แกรม ยี7ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปอเปอร์ แอนด์ 

สเตชั7นเนอรี7 จํากดั
177,620.00    

บ.เอ เอ เปอเปอร์ แอนด์ 

สเตชั7นเนอรี7 จํากดั
177,620.00    เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

178 จ้างทําตรายาง สาขายอ่ยซีคอน บางแค  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,685.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,685.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

179 จ้างพิมพ์ซองประกาศประกวดราคา  - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 10,700.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 10,700.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

180 จดัซื �อกลอ่งเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ 

คอนเทนเนอร์ จํากดั
52,965.00      

บ.ไดมอนด์ 

คอนเทนเนอร์ จํากดั
52,965.00      เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

181
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจําสาขาอํานาจเจริญ
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.ฟีนิกส์ เอส แอน ซี 540,483.31    หจก.ฟีนิกส์ เอส แอน ซี 540,483.31    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

182 จดัซื �อกรวยนํ �าดื7ม PANDA  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 77,575.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 77,575.00      เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

183 จดัซื �อกระดาษชําระม้วนเลก็  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 62,606.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 62,606.00      เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

184
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 สาขาบงึกาฬ
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,100บาท/

เครื7อง/เดือน
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาบงึกาฬ

185
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 สาขาบงึกาฬ
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
ผา่นการคดัเลอืกจาก สาขาบงึกาฬ

186 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 17,480.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ �นต์ โปรสเกรส 17,480.00
เป็นร้านที7มีความชํานาญทางด้าน

สิ7งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

187
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสารบ้านเเละสวน
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ7ง จํากดั 

(มหาชน)

53,500.00      
บ.อมรินทร์พริ �นติ �ง

แอนด์พบัลิชชิ7ง จํากดั 

(มหาชน)

53,500.00      
เป็นบริษัทที7ดําเนินงานด้านสื7อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

188

เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 ฝ่ายกิจการสาขา 

ภมูิภาค 2

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,600บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 2,600บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2

189

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

ฝ่ายกิจการสาขาภมูิภาค 2

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.40 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.40 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก ฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2

190 จ้างจดัทําเข็มกลดัทองคํา 90%  - ตกลงราคา บ.ชายนิ7ง โกลด์ จํากดั 135,000.00    บ.ชายนิ7ง โกลด์ จํากดั 135,000.00    
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

191

จ้างพิมพ์1.แคชเชียร์เช็คตอ่เนื7อง 

สาขาระยอง 2.แคชเชียร์เช็ค สาขา

ปทมุธานี 3.แคชเชียร์เช็ค สาขาไมตรีจิต

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
19,452.60      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
19,452.60      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

192
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี �เงินกู้  (ตดัแผน่)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จํากดั
134,820.00    

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จํากดั
134,820.00    

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

193
จ้างทําโลท่ี7ระลกึมอบให้แก่พนกังานผู้มี

คณุธรรมจริยธรรม ประจําปี 2555
 - ตกลงราคา บ.อินติโก ดีไซน์ จํากดั 44,779.50      บ.อินติโก ดีไซน์ จํากดั 44,779.50      

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

194

จ้างติดตั �งเครื7องปรับอากาศ 

ฝ่ายวิเคราะห์สนิเชื7อรายยอ่ย ชั �น 14 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - พิเศษ บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 410,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 410,000.00    
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

195
จ้างผลติสื7อประชาสมัพนัธ์โครงการ 

รัฐบาลพบประชาชน
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 154,069.30    บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 154,069.30    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

196
จ้างผลติสื7อประชาสมัพนัธ์โครงการ บ้าน

 ธอส.-ธปท. เพื7อผู้ประสบภยั
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 20,897.10      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั7น จํากดั 20,897.10      

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

197
จดัซื �อเครื7องจดัระบบคิวอตัโนมตัิให้กบั

สาขายอ่ยซีคอน บางแค
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
118,235.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
118,235.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

198

จ้างเหมาจดัทํากนัสาดเพื7อป้องกนั

นํ �าฝนสาด บริเวณหน้าตู้  ATM 

ธนาคารฯ สาขาเชียงราย

 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากดั 75,000.00      บ.สเปซมีเดีย จํากดั 75,000.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

199 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบหกับญัชี  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ7ง จํากดั 16,050.00      บ.จนู พบัลชิชิ7ง จํากดั 16,050.00      
เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

200 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี � 

พริ �นติ �ง จํากดั (มหาชน)
69,550.00      

เป็นบริษัทที7มีความชํานาญ

ทางด้านสิ7งพิมพ์

201
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื7องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



26

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

202
จ้างผลติเเบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์งาน

มหกรรมบ้านธนาคารฯ 55 จ.ระยอง
 - ตกลงราคา บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 7,490.00        บ.พอทลูาก้า อะเลิท จํากดั 7,490.00        

เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

203

จดัซื �อกระดาษ IJ GROSSY. WATER 

และ IJ สติ�กเกอร์ไวนิลชนิดด้าน 

และชนิดเงา

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 6,238.10        บ.โฟนิกซ์ จํากดั 6,238.10        เป็นผู้ เสนอราคาตํ7าสดุ

204 จดัซื �อป้ายอะคริลคิใส (แนวตั �ง)  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 16,110.00      องค์การค้าของสกสค. 16,110.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

205

จ้างเหมาปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปา

ห้องพกัพนกังาน ธนาคารฯ 

สาขาปราจีนบรุี

 - ตกลงราคา นายภานวุฒัน์ พนมผา 42,500.00      นายภานวุฒัน์ พนมผา 42,500.00      
เป็นบริษัทที7มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

206
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์

207

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์

208
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยอมตะนคร)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยอมตะนคร

209

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยอมตะนคร)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยอมตะนคร



27

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื !อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื !อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื !อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

210
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยตราด)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยตราด

211
จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ 

Ricoh รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยตราด)
 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยตราด

212
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยนครนายก)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนครนายก

213

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยนครนายก)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนครนายก

214
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยสมทุรสาคร)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสมทุรสงคราม

215

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยสมทุรสาคร)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสมทุรสงคราม

216
เช่าเครื7องถ่ายเอกสาร ยี7ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยทุง่สง)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื7อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยทุง่สง

217

จ้างบริการเครื7องถ่ายเอกสาร 

ยี7ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยทุง่สง)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยทุง่สง


