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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จางทําเส้ือโปโล  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 53,500.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 53,500.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

2 จางจัดทําปายแบนเนอรขนาด 1x2 เมตร  - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 16,435.20 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 16,435.20
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

3 จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็ค สาขาเชียงราย    
2.)แคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขายอยพะเยา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

13,610.40
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

13,610.40
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

4
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา
จํานองเปนประกัน (อ.ช.๑๖)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,250.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,250.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

5 จางพิมพซองจดหมาย สาขาขอนแกน  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

20,865.00
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

20,865.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

6 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,172.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,172.10
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

7
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ผานรายการวิทยุ Business Line        
& Life คล่ืน FM 107.5)

 - วิธีพิเศษ บ.สต็อค รีวิว จํากัด 385,200.00 บ.สต็อค รีวิว จํากัด 385,200.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

8 จางทํากรอบรูปใสภาพเขียนจิตกรรม  - ตกลงราคา รานองอาจ เฟรม 136,000.00 รานองอาจ เฟรม 136,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

9 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,110.00
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,110.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

10 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการธนาคาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

20,972.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

20,972.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

11
จางเหมางานติดตั้งบันไดหนีไฟ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาศรีนครินทร

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

42,000.00
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

42,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

12
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(นิตยสารสันติราษฏรสาสน)

 - วิธีพิเศษ นิตยสารสันติราษฏรสาสน 672,000.00 นิตยสารสันติราษฏรสาสน 672,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

13
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(รายการ "บานแสนรักกับ ธอส.")

 - วิธีพิเศษ
บ.มีเดียพอยท             
โปรดักชั่น จํากัด

1,968,800.00
บ.มีเดียพอยท             
โปรดักชั่น จํากัด

1,968,800.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

14
จางติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาจันทบุรี

 - ตกลงราคา
หจก.สหแอร แอนด     
เอ็นจิเนียร่ิง เพาเวอร 
เซอรวิส

70,000.00
หจก.สหแอร แอนด     
เอ็นจิเนียร่ิง เพาเวอร 
เซอรวิส

70,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   
รุน MP4000

 - วิธีพิเศษ
บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 
5,300 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 
5,300 บาท

ผานการคัดเลือกจากสวนบริหาร
สัญญา ฝาย จพ.

จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร         
ยี่หอ  RICOH รุน MP4000

 - วิธีพิเศษ
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

แผนละ 0.35 
บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

แผนละ 0.35 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

15
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

ตอสัญญาจางจัดเก็บรักษาเอกสารและ
บริการรับ-สงเอกสาร

 - วิธีพิเศษ
บ.กรุงเทพคลังเอกสาร 
จํากัด

779,388.00
บ.กรุงเทพคลังเอกสาร 
จํากัด

779,388.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

ตอสัญญาจางจัดเก็บรักษาเอกสารและ
บริการรับ-สงเอกสาร

 - วิธีพิเศษ
บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     
สินคา จํากัด (มหาชน)

3,115,959.84
บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     
สินคา จํากัด (มหาชน)

3,115,959.84
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

17
จางพิมพแผนพับ ใบปลิว และโปสเตอร
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางการ
ตลาด

 - สอบราคา
บ.สยามคัลเลอร พริน 
จํากัด

354,135.76
บ.สยามคัลเลอร พริน 
จํากัด

354,135.76 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

18
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(รายการ "คุยขาว 10 โมง")

 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,027,200.00 บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,027,200.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

19
จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งพ้ืน     
ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

20
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในนิตยสารประชาคมทองถิ่น)

 - ตกลงราคา
บ.ประชาคมมัลติมีเดีย 
จํากัด

32,100.00
บ.ประชาคมมัลติมีเดีย 
จํากัด

32,100.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

21
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหน้ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห (1.นางอารี กาญจนวัฒน 2.บ.รวมศิริ
มิตร 3.บ.เซ็นตหลุยส ดีเวลลอปเมนท)

 - ตกลงราคา บ.เบล เซอรเวย จํากัด 12,250.00 บ.เบล เซอรเวย จํากัด 12,250.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

22

จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (1.บ.รมรื่นกอสราง           
ถ.ติวานนท 2.บ.รมรื่นกอสราง ถ.วงแหวน    
รอบนอก จ.ปทุมธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ชาเตอร เซอรเวยเยอร 
จํากัด

19,000.00
บ.ชาเตอร เซอรเวยเยอร 
จํากัด

19,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

16
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

23
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (1.บ.กิตติศักดิ์บานและ       
ที่ดินไทย 2.หจก.สุดาดวง (ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)

 - ตกลงราคา 1989 คอนซัลแทนส จํากัด 30,000.00 1989 คอนซัลแทนส จํากัด 30,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

24

จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (1.บ.ซี วิน โครงการ 
เจ.พี.สแควรคอนโด 2.นายแสวง มนัสสกุล 
2.พตท.ไพศาล ทรัพย)

 - ตกลงราคา
บ.เอส ดับบลิว            
แอพไพรซัล จํากัด

23,420.00
บ.เอส ดับบลิว            
แอพไพรซัล จํากัด

23,420.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

25

จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (1.หจก.สุดาดวง   
ถ.รัชดาภิเษก 2.นายวิชัย เพชรลิขิต          
ถ.รามคําแหง)

 - ตกลงราคา
บ.โปรสเปค แอพเพรซัล 
จํากัด

10,700.00
บ.โปรสเปค แอพเพรซัล 
จํากัด

10,700.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

26
จางบริการพ้ืนท่ีงานมหกรรมการเงิน 
คร้ังท่ี 10 Money Expo 2010

 - วิธีพิเศษ
บ.มีเดีย                        
แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

1,582,530.00
บ.มีเดีย                        
แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

1,582,530.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

27
จางประเมินราคาหลักประกันลูกหน้ี
ธนาคารอาคารสงเคราะห                
(นายวิชัย เพชรลิขิต)

 - ตกลงราคา
บ.กรุงสยามประเมินคา
ทรัพยสิน จํากัด

2,500.00
บ.กรุงสยามประเมินคา
ทรัพยสิน จํากัด

2,500.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28

จางประเมินราคาหลักประกันลูกหนี้ธนาคาร
อาคารสงเคราะห (1.หจก.สุดาดวง      
ถ.พระราม 5 2.นายวิชัย เพชรลิขิต ถ.อโศก-  
สุขุมวิท 21)

 - ตกลงราคา
บ.สยามแอพเพรซัล 
แอนด เซอรวิส จํากัด

5,000.00
บ.สยามแอพเพรซัล 
แอนด เซอรวิส จํากัด

5,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



5

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

29
จางบริการดูแลบํารุงรักษาบานพัก 
'กระทิง คันทรี รีสอรท" จังหวัดจันทบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด

41,736.42
บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด

41,736.42
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

30 จางซอมเคร่ืองออกบัตรคิว  - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

5,671.00
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

5,671.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

31
จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย 
(พิมพตัวอักษรและแถบสีเขียว)

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

173,340.00
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

173,340.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

32
เชาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีพรอม
หมายเลขเพ่ิมเติม

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

46,224.00
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

46,224.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

33 จางทําผาขนหนูขนาด 15x30 น้ิว  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 127,865.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 127,865.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

34
จางพิมพแบบฟอรมใบคุมยอด           
การนําสงเช็ค

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

8,560.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

8,560.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

35
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม
เคร่ืองนับธนบัตร ยี่หอ AMROTEC      
รุน AM-60 CSD

 - ตกลงราคา
บ.คลอล่ีย อินเตอร     
แนชชั่นแนล จํากัด

37,450.00
บ.คลอล่ีย อินเตอร     
แนชชั่นแนล จํากัด

37,450.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

36
จางพิมพแบบฟอรม (1.ใบนําสงคาเชา
ทรัพยสินธนาคาร 2.ใบนําสงเช็ค)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 19,046.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 19,046.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ



6

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

37
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศและส่ังจาง    
ปรับปรุงระบบไฟฟา

 - ตกลงราคา
หจก.นัน แอนด ซัน แอร 
เซอรวิส

139,474.50
หจก.นัน แอนด ซัน แอร 
เซอรวิส

139,474.50
คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการและ
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

38
จัดซื้อเคร่ืองเสียง ยี่หอ PIONEER      
รุน DV-120K-K (พรอมอุปกรณ)

 - ตกลงราคา รานสาธิตวิทยุ 11,813.00 รานสาธิตวิทยุ 11,813.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

เชาเคร่ืองถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   
รุน MP4000

 - วิธีพิเศษ
บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 
6,200 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 
6,200 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ
สาขาภูมิภาค 1

จางบริการเคร่ืองถายเอกสาร         
ยี่หอ  RICOH รุน MP4000

 - วิธีพิเศษ
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

แผนละ 0.33 
บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

แผนละ 0.33 
บาท

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

40 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาสุพรรณบุรี

 - ตกลงราคา
หจก.สหแอร แอนด     
เอ็นจิเนียร่ิง เพาเวอร 
เซอรวิส

42,800.00
หจก.สหแอร แอนด     
เอ็นจิเนียร่ิง เพาเวอร 
เซอรวิส

42,800.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

41
จางทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธของ
สํานักงานเขต 4 สุราษฎรธานี

 - ตกลงราคา รานสมบูรณแบบโฆษณา 56,900.00 รานสมบูรณแบบโฆษณา 56,900.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

42
จางจัดทําเส้ือแจคเก็ตสีนํ้าตาล รายการ
เร่ืองเดนเย็นน้ี และวิทยุครอบครัวขาว

 - วิธีพิเศษ บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 251,450.00 บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 251,450.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

43
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   
(ในหนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ)

 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

39
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

44
จางพิมพแบบฟอรม (หนังสือ              
มอบอํานาจหองชุด,ท่ีดิน)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 49,220.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 49,220.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

45
จางปรับปรุงและติดตั้งโครงสรางเหล็ก
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขากาฬสินธุ

 - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด

170,000.00
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด

170,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

46 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,895.70 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,895.70
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

47
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A 
และรุน Q7516A งวดท่ี 5 (งวดสุดทาย)

 - วิธีพิเศษ(สอบ
ราคาประกอบ) บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,147,575.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,147,575.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

จางตัดชุดเคร่ืองแบบ G-Girl และซื้อผา
สําหรับตัดชุดเคร่ืองแบบ G-Boy

 - ตกลงราคา ราน LUCY 59,415.00 ราน LUCY 59,415.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

จางตัดชุดเคร่ืองแบบ G-Boy  - ตกลงราคา ราน จอยอิน 26,250.00 ราน จอยอิน 26,250.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

49
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง ยี่หอ Sony       
รุน ICD-SX850

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 14,445.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 14,445.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

50
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจําสาขาหรือหนวยงานยอย         
ของสํานักงานเขต 3 ขอนแกน

 - วิธีพิเศษ
หจก.เซฟการด อินเตอร 
กรุป

3,934,200.00
หจก.เซฟการด อินเตอร 
กรุป

3,934,200.00
ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการธนาคารฯ         
(เปนการตอสัญญา)

48
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

51
จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

31,458.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

31,458.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

52
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ Kingdom       
รุน SA-8232

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 81,962.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 81,962.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

53
จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ (FCU-01) 
หองเคร่ืองลิฟท อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 51,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียร่ิง 51,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

54 จางผลิตเส้ือโปโลและเส้ือยืดคอกลม  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 25,680.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 25,680.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

55 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

21,720.00
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

21,720.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

56
เชาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีพรอม
หมายเลขเพ่ิมเติม

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

23,112.00
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

23,112.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

57
จางเหมาบริการทําความสะอาดและ
บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีด

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 38,514.86 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 38,514.86
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

58
จางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญจาย       
คานํ้ามันเชื้อเพลิง

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 9,844.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 9,844.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ



9

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

59 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,370.95 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,370.95 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

60
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลข (เล็ก)         
ยี่หอ CASIO รุน Digit DJ-240

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 580.00 บ.นามทอง จํากัด 580.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

61 จางทํารมขนาด 16 น้ิว  - ตกลงราคา บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 151,940.00 บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 151,940.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

62
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ Sony            
รุน DSC-TX1

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 16,849.99 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 16,849.99 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

63
จัดซื้อตัวหนีบกระดาษและหนังยาง      
วงใหญ

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 10,476.00 องคการคาของ สกสค. 10,476.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

64
จางตัดชุด Dress บาเดียวสลับสีสมและ
สีครีม

 - ตกลงราคา ราน LUCY 30,000.00 ราน LUCY 30,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

65 จางผลิตรมสนาม ขนาด 50 น้ิว  - วิธีพิเศษ บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 647,350.00 บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 647,350.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

66 จัดซื้อกระดาษทําปก 120 แกรม A4  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 15,010.00 องคการคาของ สกสค. 15,010.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

67
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม
เคร่ืองนับธนบัตร G&D รุน Numeron T

 - ตกลงราคา
บ.คอลล่ีย อินเตอร     
แนชชั่นแนล               
(ไทยแลนด) จํากัด

73,830.00
บ.คอลล่ีย อินเตอร     
แนชชั่นแนล               
(ไทยแลนด) จํากัด

73,830.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

68
จางทําเส้ือยืดคอโปโลสีชมพูตรา
สัญลักษณราชาภิเษกสมรส 60 ป

 - วิธีพิเศษ
บ.เอ็ม.พอยท             
ไทยธนาทรัพย จํากัด

1,490,510.00
บ.เอ็ม.พอยท             
ไทยธนาทรัพย จํากัด

1,490,510.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

69
จัดซื้อผงหมึก Samsung รุน 
D4550B/SEE สําหรับเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอร รุน ML-4050

 - สอบราคา
บ.เมโทรซิสเต็มส        
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)

363,265.00
บ.เมโทรซิสเต็มส        
คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)

363,265.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

70 จางผลิตชุดบูธเคลื่อนที่ POP UP หนาโคง 
พรอมภาพพิมพ และชุดโรลอัพ พรอมภาพพิมพ

 - วิธีพิเศษ
บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    
กรุป จํากัด

244,049.99
บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    
กรุป จํากัด

244,049.99
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

71
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในนิตยสาร Hi-Class)

 - ตกลงราคา
บ.ไฮคลาส แมกกาซีน 
จํากัด

25,000.00
บ.ไฮคลาส แมกกาซีน 
จํากัด

25,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

72
จัดซื้อผงหมึกเคร่ืองโทรสาร Brother 
TN-2025

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 83,834.50 บ.โฟนิกซ จํากัด 83,834.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

73
จางทําของสมนาคุณงานมหกรรม      
การเงิน คร้ังท่ี 10 Money Expo 2010

 - ตกลงราคา
บ.มันส อีเวนท            
ออรกาไนซเซอร จํากัด

100,580.00
บ.มันส อีเวนท            
ออรกาไนซเซอร จํากัด

100,580.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

ตออายุสัญญาเชาพ้ืนท่ีของสาขา      
แจงวัฒนะ

 - วิธีพิเศษ
ธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน)

เดือนละ 44,924
ธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน)

เดือนละ 44,924
ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการธนาคารฯ         
(เปนการตอสัญญา)

ตออายุสัญญาเชาพ้ืนท่ีของสาขา      
แจงวัฒนะ

 - วิธีพิเศษ
บ.บางกอกแลนด            
เอเจนซี่ จํากัด

เดือนละ 
41,459.24

บ.บางกอกแลนด            
เอเจนซี่ จํากัด

เดือนละ 
41,459.24

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการธนาคารฯ         
(เปนการตอสัญญา)

74
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

75 จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ         
(แบง 3 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

182,970.00
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

182,970.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

76
จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร     
ยี่หอ Brother รุน MFC-7450

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

8,239.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

8,239.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

77 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,950.00
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,950.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

78 จางพิมพ1.)แคชเชียรเช็ค สาขาฉะเชิงเทรา     
2.)แคชเชียรเช็ค และตั๋วแลกเงิน สาขาพหลโยธิน

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

11,534.60
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

11,534.60
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

79
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ขนาดใหญ              
ยี่หอ Kingdom รุน SA-823

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 33,801.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 33,801.30 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

80
จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งพ้ืน     
ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

81
จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรแบบตั้งโตะ    
ยี่หอ LAUREL รุน J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

82 จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ 
สวัสดิการบาน สปส.เพื่อผูประกันตน

 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 14,552.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 14,552.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

83
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     
แมลงสาบ หนู ของสาขาหนองแขม

 - ตกลงราคา บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 6,500.00 บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 6,500.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

84 จัดซื้อถังขยะพลาสติกฝาหลัก  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,568.00 องคการคาของ สกสค. 1,568.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

85
จางเหมาบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
สาขาเชียงราย

 - ตกลงราคา
บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง 
จํากัด

33,000.00
บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง 
จํากัด

33,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ


