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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง ยี่หอ SONY    
รุน ICD-PX720

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 5,435.60 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 5,435.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

2
จางซอมเคร่ืองสแกนเนอรมัลติฟงชั่น 
ยี่หอ Brother MFC-8460N

 - ตกลงราคา บ.ออมนิ ซิสเตมส จํากัด 8,046.40 บ.ออมนิ ซิสเตมส จํากัด 8,046.40
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

3
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 
ยี่หอ LUCKY รุน DG-324

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 3,611.25 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 3,611.25 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

จัดซื้อเคร่ืองคิดเลข ยี่หอ CASIO         
รุน DJ-120TG

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 920.00 บ.นามทอง จํากัด 920.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Kingston  - ตกลงราคา
บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 
แอนด คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด

3,997.52
บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 
แอนด คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด

3,997.52 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

5
จางเหมาซอมแซมโตะทํางาน ของฝาย
บริหารทรัพยสิน ช้ัน 8 อาคาร 1 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.หน่ึงสยามเฟอรนิชิ่ง 
จํากัด

51,000.00
บ.หน่ึงสยามเฟอรนิชิ่ง 
จํากัด

51,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

6
จัดซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ       
(แทนประทับตรา,ปากกาเคมี,กาวยูฮู)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 18,360.00 องคการคาของ สกสค. 18,360.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

7
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ CANON        
รุน IXUS 200IS (จํานวน 10 กลอง)

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 123,585.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 123,585.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

8 จางพิมพแฟมประวัติพนักงาน  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 4,654.50 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 4,654.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

4

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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9
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        
ขนาด 30 x 40 น้ิว และขนาด 18 x 20 น้ิว

 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 26,482.50 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 26,482.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

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

9,362.50
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

9,362.50
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

11 จางพิมพแบบฟอรมแบบขอไถถอนจํานอง  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 21,935.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 21,935.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

12
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน     
(เกาอี้,โตะทํางาน)

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด

34,775.00
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด

34,775.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

13
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    
(ในรายการ "คาถาสรางเงิน")

 - วิธีพิเศษ
บ.สแกน กรุป (2001) 
จํากัด

1,000,000.00
บ.สแกน กรุป (2001) 
จํากัด

1,000,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

14 จัดซื้อแฟมแขวน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 17,010.00 องคการคาของ สกสค. 17,010.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

15
จางออกแบบงานปรับปรุงและตกแตงภายใน 
หองประชุม ช้ัน 20 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

 - วิธีพิเศษ คุณอนุชาติ  หิรัญคัพภ 450,000.00 คุณอนุชาติ  หิรัญคัพภ 450,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

16
จางดําเนินการติดตั้งชุดควบคุม Moter 
Starter Chiller ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

 - สอบราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 294,999.00 บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 294,999.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

17
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในรายการ "@Five Diary เลม 2")

 - วิธีพิเศษ
บ.ฟลม แฟคทอร่ี          
เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด

1,069,995.72
บ.ฟลม แฟคทอร่ี          
เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด

1,069,995.72
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ
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18
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 
BTU ยี่หอ แคเรียร คอมโรตาร่ี             
รุน 38RE030G2/42 VD010

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

40,000.00
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

40,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

19 จางทําซองพลาสติกใสตั๋วสัญญาใชเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยพลาสติกถุง        
พี.วี.ซีฯ จํากัด

8,025.00
บ.ไทยพลาสติกถุง        
พี.วี.ซีฯ จํากัด

8,025.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

20
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
(สารคดีส้ัน "3 หมอกับธอส.")

 - วิธีพิเศษ บ.แมคซิมา สตูดิโอ จํากัด 6,999,999.92 บ.แมคซิมา สตูดิโอ จํากัด 6,999,999.92
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

21
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
(ผานส่ือของบริษัทฯ)

 - วิธีพิเศษ บ.ส่ือสรางสรรค จํากัด 899,925.64 บ.ส่ือสรางสรรค จํากัด 899,925.64
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

22
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    
(ในโครงการ "ภาพยนตสรางคน       
สรางชาติ กับธนาคารอาคารสงเคราะห")

 - วิธีพิเศษ
บ.สหมงคลฟลม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

7,500,000.00
บ.สหมงคลฟลม อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

7,500,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

23
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 22000 
BTU ยี่หอ FUJITSU แบบติดผนัง        
รุน ASMA-24 AAT

 - ตกลงราคา
บ.สากลแอรไฮเทค       
เซ็นเตอร จํากัด

42,000.00
บ.สากลแอรไฮเทค       
เซ็นเตอร จํากัด

42,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

24 ตอสัญญาเชารถยนตตู  - วิธีพิเศษ
บ.กรุงไทย คารเรนท 
แอนด ลิส จํากัด

608,346.78
บ.กรุงไทย คารเรนท 
แอนด ลิส จํากัด

608,346.78
เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยตรง 
(เปนการตอสัญญา)
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25
จางซอมปมสูบไขมัน (SWP-2) และ ปมสูบกลับ 
(SLP 1-2) ของระบบบําบัดน้ําเสีย อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 -
ตกลงราคา
(สอบราคา
ประกอบ)

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 
วิศวกรรม จํากัด

52,253.19
บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 
วิศวกรรม จํากัด

52,253.19
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

26
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A 
และรุน Q7516A (งวดที่ 3)

 -
วิธีพิเศษ

(สอบราคา
ประกอบ)

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 869,910.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 869,910.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

27
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
(โครงการ "ภาพบัยตุลลอฮฺ พรอมนาฬิกา
เพ่ือดูเวลาละหมาด ป 2553")

 - วิธีพิเศษ บ.แคนดิด มีเดีย จํากัด 214,000.00 บ.แคนดิด มีเดีย จํากัด 214,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

28
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ Fuji Xerox            
รุน DPC1110B

 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 21,744.54 บ.สหธุรกิจ จํากัด 21,744.54 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

29 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 2,075.00 รานเรืองศิลปตรายาง 2,075.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

30 จัดซื้อลวดเย็บกระดาษ Rapid  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 2,295.00 องคการคาของ สกสค. 2,295.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

31
จางพิมพโปสเตอร ประชาสัมพันธอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,232.33 บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,232.33
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

32
จางพิมพซองนํ้าตาลใหญ ขยายขาง 
สํานักงานใหญ (แบง 2 งวด)

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

79,180.00
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

79,180.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ
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33

จัดซื้อหมึกพิมพสี HP รุน C4936A 
No.18 (Black),รุน C4939A No.18 
(Yellow),รุน C4937A No.18 (Cyan) 
และรุน C4938A No.18 (Magenta)

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 4,106.66 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 4,106.66 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

34
เชาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีพรอม
หมายเลขเพ่ิมเติม

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

38,520.00
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

38,520.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

35

จัดจางซอมเปลี่ยนอะไหลลิฟต หมายเลข 
1-4 อาคาร 1 และลิฟต หมายเลข 7-8   
อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

32,034.73
บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

32,034.73
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

36
จางโฆษณาประชาสัมพันธะนาคาร 
(บันทึก ธอส.สานฝนคนไทย)

 - วิธีพิเศษ บ.ทรี แองเจิ้ล จํากัด 6,848,000.00 บ.ทรี แองเจิ้ล จํากัด 6,848,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

37

จางเปนผูดําเนินการจัดพิมพวารสาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห ภาคภาษา
อังกฤษ (GH Bank Housing Journal) 
ประจําป 2553

 - วิธีพิเศษ
บ.ซีโน พับลิชชิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด

620,600.00
บ.ซีโน พับลิชชิ่ง 
(ประเทศไทย) จํากัด

620,600.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

38
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    
(ในรายการ "ธอส.รวมสืบสานความ   
เปนไทย")

 - วิธีพิเศษ
บ.พลอย แอนด เพชร 
จํากัด

4,940,000.00
บ.พลอย แอนด เพชร 
จํากัด

4,940,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

39 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

40
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             
ยี่หอ Double A

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

49,755.00
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

49,755.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

41
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา        
สยามสแควร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

10,486.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

10,486.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

42

จางเหมางานปรับปรุงหองทํางาน BACK 
OFFICE ช้ัน 1 และติดตั้งกันสาดหนาตาง
ดานหลังอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาสุขาภิบาล 3

 - ตกลงราคา
บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 
จํากัด

60,000.00
บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 
จํากัด

60,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

43
จางเปล่ียนทอดักไขมัน อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห               
สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.คอสโมโพลีแทน เทรค
ดิ้ง จํากัด

49,204.21
บ.คอสโมโพลีแทน เทรค
ดิ้ง จํากัด

49,204.21
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

44
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงคาเชา
ทรัพยสินธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 5,564.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 5,564.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

45
จัดซื้อเคร่ือง LCD Projector ยี่หอ 
PANASONIC รุน PT-LB90NTE

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

177,620.00
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

177,620.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

46 จัดซ้ือเครื่อง Visualizer ย่ีหอ AVerMeedia 
รุน SPB350 (เครื่องฉายภาพทึบ)

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

49,220.00
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

49,220.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

47
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอร FUJI XEROX รุน C2255,
และรุน C3055

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 101,628.60 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 101,628.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

48 จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ       
(แบง 3 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

182,970.00
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

182,970.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

49
จัดซ้ืออุปกรณสํานักงาน เพื่อใชในหองอ
บรม (ไมคโครโฟนไรสาย,ไมคโครโฟนไรสาย
แบบหนีบปกเสื้อ)

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

29,853.00
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

29,853.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

50 จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน        
(แบง 2 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

48,150.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

48,150.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

51 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน        
(แบง 2 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

48,150.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

48,150.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

52
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ
หน้ีเงินกู (ไมตอเน่ือง) (แบง 2 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

40,660.00
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

40,660.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

53
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง        
สาขาพัทยา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

23,540.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

23,540.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

54
จางพิมพแบบฟอรมบันทึกการ               
ขอเปล่ียนแปลงการกูเงิน

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 11,235.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 11,235.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

55
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ ยี่หอ 
CANON รุน EOS 50D Kit Z18-200IS)

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 81,582.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 81,582.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

56
จางจัดทําและติดตั้ง Booth GHB ATM 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายอย
เกาะสมุย

 - วิธีพิเศษ
บ.สมารท เทค แอนด 
แมท จํากัด

260,000.00
บ.สมารท เทค แอนด 
แมท จํากัด

260,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

57
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือติดตั้ง     
ภายในบานพักพนักงานศูนยบริการ 
OSS เลย

 - ตกลงราคา
หจก.ศรีธรรม          
(สํานักงานใหญ)

35,500.00
หจก.ศรีธรรม          
(สํานักงานใหญ)

35,500.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

58
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหน้ี 
เงินกู (แบง 6 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

170,130.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

170,130.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

59 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,980.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,980.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

60
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย
สัญญาจํานองหองชุดเปนประกัน

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

25,412.50
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

25,412.50
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ



9

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

61
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ผานส่ือโฆษณาในสถานีบริการนํ้ามัน 
ปตท.จิฟฟ)

 - วิธีพิเศษ
บ.อิมเมจ เอ็นแฮนซ
เมนท จํากัด

1,994,480.00
บ.อิมเมจ เอ็นแฮนซ
เมนท จํากัด

1,994,480.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

62
ตออายุสัญญาเชาพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ือง 
ATM ณ หางสรรพสินคาโลตัส

 - วิธีพิเศษ
บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด

9,594,900.00
บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น 
ซิสเทม จํากัด

9,594,900.00
ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการธนาคารฯ         
(เปนการตอสัญญา)

63 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,025.00
บ.ทริงเค็ท แอนด           
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

1,025.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

64
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (เทปพันเกลียว,       
ใบเล่ือนเหล็ก)

 - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 
(1993)

2,632.20
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 
(1993)

2,632.20 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

65
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขานครศรีธรรมราช

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด

131,931.00
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด

131,931.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

66 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา (หลอดไฟฟา)  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 43,335.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 43,335.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

67 จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาบุญศิริ

 - ตกลงราคา
หจก.สหแอร แอนด เอ็นจิ
เนียร่ิง เพาเวอร เซอรวิส

63,879.00
หจก.สหแอร แอนด เอ็นจิ
เนียร่ิง เพาเวอร เซอรวิส

63,879.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

68
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในหนังสือรุน 112)

 - ตกลงราคา
ชมรมกีฬายิงปน    
ทํานองรบหลัก รุนท่ี 112

4,500.00
ชมรมกีฬายิงปน    
ทํานองรบหลัก รุนท่ี 112

4,500.00
เปนผูท่ีดําเนินงานดานส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ

69
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ    
ยี่หอ CANON EOS 1000D

 - ตกลงราคา บ.ดิจิตอล 2 โฮม จํากัด 15,000.00 บ.ดิจิตอล 2 โฮม จํากัด 15,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

70 จัดซื้อเคร่ืองเหลาดินสอ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 940.00 องคการคาของ สกสค. 940.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

71
จางตัดสูทลําลองสีดํา พรอมปกโลโก 
คปอ.แบบพับได

 - ตกลงราคา รานชางตี๋ 18,000.00 รานชางตี๋ 18,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

72
จางผลิต Mascot ธอส.รักการออม และ
ชุด Mascot

 - วิธีพิเศษ นายประสงค  ศรีพุก 474,000.00 นายประสงค  ศรีพุก 474,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

73 จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A 
(งวดที่ 4)

 -
วิธีพิเศษ

(สอบราคา
ประกอบ)

บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 592,245.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 592,245.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

74
จัดซื้อพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ      
(กาวนํ้า,ไสดินสอ,ปากกาเนนขอความ,  
ท่ีเย็บกระดาษ B8R,HD-10D)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 39,960.00 องคการคาของ สกสค. 39,960.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

75
จางทํากลองใสใสโบชัวร 3 ชอง และ
กลองใสใส ใบฝาก-ถอน

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 
จํากัด

13,054.00
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 
จํากัด

13,054.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

76
จัดซื้อผาหมึกสําหรับนาฬิกา           
บันทึกเวลา รุน EX3000N

 - ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 56,175.00 บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 56,175.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

77
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
"หนังสือพิมพขาวสด กาวสูปท่ี 20"

 - ตกลงราคา บ.ขาวสด จํากัด 62,916.00 บ.ขาวสด จํากัด 62,916.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

78
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด F14 
หนา 80 แกรม

 - ตกลงราคา
บ.พีกรุปไทย อินเตอร    
เทรด จํากัด

11,449.00
บ.พีกรุปไทย อินเตอร    
เทรด จํากัด

11,449.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

79 จัดซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 น้ิว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 
จํากัด

10,272.00
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 
จํากัด

10,272.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

80
จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร     
ยี่หอ BROTHER รุน MFC-8370DN

 - ตกลงราคา
หจก.ลัคกี้ สาขาลัคกี้ 
พลาซา

21,800.00
หจก.ลัคกี้ สาขาลัคกี้ 
พลาซา

21,800.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

81

จางพิมพ 1.)บัตรเงินกู สาขาปราจีนบุรี       
2.)แคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขา
ประจวบคีรีขันธ 3.)แคชเชียรเช็คสาขา 
อางทอง

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

14,509.20
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

14,509.20
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

82
จัดซื้อผาหมึกเคลือบแถบแมเหล็ก 
ST#182436-7731

 - ตกลงราคา
บ.อัลบิซ อินเตอรเนชั่น
แนล

14,445.00
บ.อัลบิซ อินเตอรเนชั่น
แนล

14,445.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

83
จัดซื้อผงหมึก Laser samsung           
รุน ML-4050 ML-D4550B

 - สอบราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         
เซ็นเตอร จํากัด

395,900.00
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         
เซ็นเตอร จํากัด

395,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

84 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,792.70 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,792.70
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

85 จัดซื้ออุปกรณ DRUM  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

6,420.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

6,420.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

86
จางเปล่ียนอุปกรณเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง
อัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร 2

 - ตกลงราคา
บ.บี.กริม เทรดดิ้ง คอร
เปอเรชั่น จํากัด

56,924.00
บ.บี.กริม เทรดดิ้ง คอร
เปอเรชั่น จํากัด

56,924.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

87
จางเหมาติดตั้งมานมวนไฟฟาและฟลม
กรองแสง ธนาคารอาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาหาดใหญ

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

70,000.00
บ.โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด

70,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

88 จัดซื้อถุงใสธนบัตร รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 16,718.75 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 16,718.75 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

89
จางดําเนินการใหคําปรึกษา แนะนํา 
และใหความเห็นเกี่ยวกับการตรวจรับ
ระบบงานหลักของธนาคารฯ

 - สอบราคา บ.สํานักกฎหมายธีรคุปต 
จํากัด

ไมเกิน 500,000 บ.สํานักกฎหมายธีรคุปต 
จํากัด

ไมเกิน 500,000 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

90 จางพิมพแฟมออน สีสม (แบง 3 งวด)  - สอบราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

91
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     
แมลงสาบ หนู ยุง ของสาขารังสิต

 - ตกลงราคา บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 9,630.00 บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 9,630.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

92
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด      
แมลงสาบ หนู และยุง สํานักงานใหญ 
อาคาร 1

 - ตกลงราคา บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 22,470.00 บ.บ๊ัค บี กอน จํากัด 22,470.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

93
จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร     
ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7220

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

7,169.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

7,169.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

94
จางเหมาดูแลบํารุงเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
สํารอง ของสาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา บ.พีเอส ซอรส จํากัด 19,260.00 บ.พีเอส ซอรส จํากัด 19,260.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

95 จัดซื้อผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุน TN-2150  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         
เซ็นเตอร จํากัด

73,830.00
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซ็น
เตอร จํากัด

73,830.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

96
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (โชคอัพประตู,กุญแจ
โตะทํางาน 2 แบบ)

 - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 
(1993)

28,890.00
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 
(1993)

28,890.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

97 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 8,132.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 8,132.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

98
จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็คตอเน่ือง และ
แคชเชียรเช็ค สาขากําแพงเพชร,แคชเชียร
เช็คตอเน่ือง สาขากระบ่ี)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

19,367.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

19,367.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

99
จัดซื้อผาหมึก Ribbon P/N 8000 
15-901 สําหรับใชงานรวมกับเคร่ือง
พิมพบัตรยี่หอ Zebra รุน P110

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ บิสซิเนส 
โซลูช่ัน แอนดเซอรวิสเซล 
จํากัด

46,800.00
บ.แอดวานซ บิสซิเนส 
โซลูช่ัน แอนดเซอรวิสเซล 
จํากัด

46,800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

100 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 6,475.00 รานเรืองศิลปตรายาง 6,475.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

101
จางปรับปรุงและตกแตงภายในพิพิธภัณฑ 
ช้ัน 21 อาคาร 2 (เพิ่มเติม) ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

 - วิธีพิเศษ
บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 
จํากัด

280,000.00
บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 
จํากัด

280,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

102 จางผลิตบัตรชําระเงินกูติดบารโคด  - สอบราคา
บ.อินเทค คารด 
เทคโนโลยี จํากัด

259,475.00
บ.อินเทค คารด 
เทคโนโลยี จํากัด

259,475.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

103
จางพิมพแบบฟอรมคําขอจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,250.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 80,250.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ
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104 จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากูเงิน 
(แบง 2 งวด)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 121,980.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 121,980.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

105
จัดซื้อกลองวีดีโอ Sony Handycam   
รุน HDR-CX150 สีดํา (พรอมอุปกรณ)

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 28,603.80 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 28,603.80 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

106
จัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศ ยี่หอ SHARP 
รุน KC-C860TA

 - ตกลงราคา
หจก.ลัคกี้ สาขาลัคกี้ 
พลาซา

24,900.00
หจก.ลัคกี้ สาขาลัคกี้ 
พลาซา

24,900.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

107
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในหนังสือพิมพแนวหนา)

 - ตกลงราคา
บ.หนังสือพิมพแนวหนา 
จํากัด

128,400.00
บ.หนังสือพิมพแนวหนา 
จํากัด

128,400.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

108 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

109
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคา 
เชาทรัพยธนาคาร

 - ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

11,984.00
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

11,984.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

110
จางพิมพแบบฟอรม (บันทึกตอทาย
สัญญากูเงิน,ใบแบงงวดกูเพ่ือปลูกสราง
อาคาร)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 70,085.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 70,085.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

111
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     
ออมทรัพยพิเศษ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

112
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     
ออมทรัพย

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

171,200.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ
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113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(นิตยสาร Marketeer)

 - ตกลงราคา บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 43,200.00 บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 43,200.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

114 จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ  - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จํากัด 9,000.00 บ.สรรพสาร จํากัด 9,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

115
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        
สาขาปราจีนบุรี

 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,128.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,128.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

116

จางพิมพแบบฟอรม (คําขอเปดบัญชีเงิน
ฝาก,คําขอเปดบัญชีเงินฝากกระแสราย
วัน,หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงเทพ)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 66,340.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 66,340.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

117
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหน้ี
ดวยเช็ค

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

37,450.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

37,450.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

118
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย
สัญญาจํานองเปนประกัน

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

72,225.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

72,225.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

119
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในรายการ"เปดสนามขาวเศรษฐกิจ")

 - วิธีพิเศษ บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 248,775.00 บ.สวางดี มีเดีย จํากัด 248,775.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

120
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในรายการ "คนหามาเลา")

 - ตกลงราคา บ.ญดา มีเดีย จํากัด 200,000.00 บ.ญดา มีเดีย จํากัด 200,000.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

121
จัดซื้อโทรทัศนแบบจอแบน LCD ขนาด 
32 น้ิว ยี่หอ LG รุน LH20

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 25,400.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 25,400.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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122
จางซอมทอประปาของธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา ราน บี.เอ็น.การคา 39,700.00 ราน บี.เอ็น.การคา 39,700.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

123
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลข ขนาดใหญ   
14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240 TM

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,514.00 บ.นามทอง จํากัด 2,514.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

124 จัดซ้ือกระดาษเครื่องจัดระบบบัตรคิว
อัตโนมัติ (T-Printer) ขนาด 50x40x10 มม.

 - ตกลงราคา
บ.พี แอนด พี อิเลค    
ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด

7,276.00
บ.พี แอนด พี อิเลค    
ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด

7,276.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

125
จัดซื้อหมึกสําหรับเคร่ือง FAX           
ยี่หอ Brother รุน MFC-290C

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

3,290.25
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

3,290.25 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

126
จางจัดทําสปอตวิทยุ ชุดเปดบริการ
พิเศษอนุมัติดวน 7 วัน (ขยายระยะเวลา)

 - ตกลงราคา คุณกาญจนา  เสารหงษ 10,000.00 คุณกาญจนา  เสารหงษ 10,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

127 จัดซื้อผาหมึก Passbook รุน 4915  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.อินฟอรเมชั่น   
ซิสเท็มส จํากัด

74,900.00
บ.ที.เอ็น.อินฟอรเมชั่น   
ซิสเท็มส จํากัด

74,900.00 เปนบริษัทผูแทนจําหนายโดยตรง

128
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ผานเว็บไซตออนไลน 
www.isnhotnews.com)

 - ตกลงราคา
บ.อินไซต สเตชั่น 
เน็ตเวิรค จํากัด

192,600.00
บ.อินไซต สเตชั่น 
เน็ตเวิรค จํากัด

192,600.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

129
จัดซื้อกระดาษตอเน่ือง                    
ขนาด 9.5" x 11" ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม

 - ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

15,782.50
บ.เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด

15,782.50
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ
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130 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ           
(แบง 3 งวด)

 - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

131
จางพิมพแบบฟอรม (รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบการกู,หนังสือใหความยินยอมใน
การเปแผยขอมูลเครดิต,ใบคําขอซ้ือตราสาร)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 68,212.50 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 68,212.50
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

132
จางซอมเปล่ียนอะไหลลิฟต หมายเลข 
1-6 และหมายเลข 9 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - วิธีพิเศษ
บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

1,350,000.00
บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

1,350,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

133 จางจัดทําเพลงประจําธนาคารฯ  - วิธีพิเศษ นายชัยรัตน  วงศเกียรติ์ขจร 300,000.00 นายชัยรัตน  วงศเกียรติ์ขจร 300,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

134 จางพิมพแบบฟอรมใบรับฝากเงินประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

21,400.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

21,400.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

135
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ
เคร่ืองบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 140,598.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ

136
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา
จํานองท่ีดินเปนประกัน (ท.ด.๑๕)

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

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

137
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง สาขา
สุพรรณบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

4,708.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

4,708.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

138
จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร     
ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7450

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

8,239.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

8,239.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

139
จัดซื้อเคร่ือง Printer HP Color 
LaserJet CM1312nfi MFP

 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 24,182.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 24,182.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

140
เชาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีพรอม
หมายเลขเพ่ิมเติม

 - วิธีพิเศษ
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

208,008.00
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

208,008.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

141
จางซอมแซมอาคารสํานักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาขอนแกน

 - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด

50,000.00
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียร่ิง 
จํากัด

50,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

142
จางผลิตนํ้าดื่มชนิดขวด ตราธนาคาร
อาคารสงเคราะห

 - วิธีพิเศษ บ.นํ้าดื่มซอฟท จํากัด 577,800.00 บ.นํ้าดื่มซอฟท จํากัด 577,800.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

143 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาสุขาภิบาล 1  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

10,486.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

10,486.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง 
การเงิน

144
จางพิมพแบบฟอรมการดตัวอยาง    
ลายมือชื่อผูมีอํานาจส่ังจายบัญชีเงินฝาก

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 16,050.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 16,050.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญทาง
ดานส่ิงพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2553
ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

145
จัดซื้อผงหมึกยี่หอ HP สําหรับเคร่ือง
พิมพ Color Laser Jet CP1215

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 10,083.68 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 10,083.68 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด


