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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด     

แมลงสาบ หน ูยงุ ของสาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา บ.บั!ค บี กอน จํากดั 17,120.00 บ.บั!ค บี กอน จํากดั 17,120.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

2
จ้างพิมพ์แผน่ปลวิขนาด A4           

ประชาสมัพนัธ์งาน  Money Expo 2010
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 7,490.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 7,490.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

3
จดัซื Bอหมกึ HP สาํหรับเครื*องพิมพ์ Laser

 Jet ยี*ห้อ HP Color Laser Jet CP2025
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
28,881.44

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
28,881.44 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

4

เช่าเพิ*ม Option network 

Printer/Scanner ยี*ห้อ RICOH           

รุ่น MP4590

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

เพิ*ม 600 บาท/เดือน 

(จากเดิมเดือนละ 

5,000 บาท/เดือน)

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

เพิ*ม 600 บาท/เดือน 

(จากเดิมเดือนละ 

5,000 บาท/เดือน)

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายบริหาร

ความเสี*ยง (เช่าเพิ*ม)

5
จดัซื Bอกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F14 

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุ๊ปไทย                  

อินเตอร์เทรด จํากดั
11,449.00

บ.พีกรุ๊ปไทย                  

อินเตอร์เทรด จํากดั
11,449.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

6 จดัซื Bอตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 43,545.58 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 43,545.58 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

7
จ้างซอ่มเปลี*ยนอะไหล่เครื*องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชบรีุ
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร์ แอนด์     

เอ็นจิเนียริ*ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

58,315.00

หจก.สหแอร์ แอนด์     

เอ็นจิเนียริ*ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

58,315.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

8 จดัซื Bอกลอ่งกระดาษใสเ่อกสาร (ครุุสภา)  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด์ พี        

คาร์ตั Bน จํากดั
65,681.25

บ.เอส วี แอนด์ พี        

คาร์ตั Bน จํากดั
65,681.25 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป
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บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
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วิธีซื #อ/จ้าง

9
จดัซื Bอกล้องดิจิตอล ยี*ห้อ Sony            

รุ่น DSC-TX1 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ Bง จํากดั 18,157.90 บ.เพ็นนอน เทรดดิ Bง จํากดั 18,157.90 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

10
จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมการเงิน  

ครั Bงที* 10 Money Expo 2010
 - วิธีพิเศษ

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จํากดั
1,599,475.59

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จํากดั
1,599,475.59

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11
จ้างจดัทําสปอตวิทยชุดุ โครงการ     

สวสัดิการบ้าน สปส.เพื*อผู้ประกนัตน
 - ตกลงราคา คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 5,000.00 คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 5,000.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

12
จดัซื Bอเครื*องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช้าง 

รุ่น HDP-2320
 - ตกลงราคา

บ.เจนิวิส ออฟฟิศ        

ซพัพลายส์ จํากดั
4,066.00

บ.เจนิวิส ออฟฟิศ        

ซพัพลายส์ จํากดั
4,066.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

13 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 17,066.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 17,066.50
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

14
จดัซื Bอรถจกัรยานยนต์ ยี*ห้อ HONDA รุ่น 

 CLICK I (รวมทะเบียน+พรบ.)
 - ตกลงราคา

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
50,500.00

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
50,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

15
จดัซื Bอพสัดเุครื*องเขียนแบบพิมพ์            

(ที*เย็บกระดาษ,ยางลบ,ที*เจาะ,ไม้บรรทดั)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 23,742.00 องค์การค้าของ สกสค. 23,742.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

16
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข ขนาดเลก็       

12 หลกั ยี*ห้อ Casio รุ่น DJ-120TG
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,380.00 บ.นามทอง จํากดั 1,380.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

17
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข (ของสาขาหลกั

พหลโยธิน)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 12,376.00 บ.นามทอง จํากดั 12,376.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ
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18
จ้างพิมพ์ซองนํ Bาตาลขนาด 9" x 12 ¾" 

สนญ. (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
69,015.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
69,015.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

19 จดัซื Bอ Harddisk External 320 GB  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

43,014.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

43,014.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

20 จดัซื Bอเครื*องโทรศพัท์เคลื*อนที*  - ตกลงราคา
บ.ไวร์เลส ดีไวซ์           

ซพัพลาย จํากดั
28,540.00

บ.ไวร์เลส ดีไวซ์           

ซพัพลาย จํากดั
28,540.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

21 จ้างจดัทําจกัรยาน  - วิธีพิเศษ
บ.เอส.บี.ไบค์อินดสัเตรียล 

จํากดั
738,300.00

บ.เอส.บี.ไบค์อินดสัเตรียล 

จํากดั
738,300.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

22
จ้างเหมากําจดัปลวก มด แมลงสาบ หนู

 ประจําสาขา
 - ตกลงราคา

บ.พรอพเพอร์ตี B แคร์ 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จํากดั

99,820.00

บ.พรอพเพอร์ตี B แคร์ 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จํากดั

99,820.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

23 จดัซื Bอกญุแจตู้ เหลก็ 4 ลิ Bนชกั  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 17,334.00 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 17,334.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

24
จดัซื Bอเครื*องโทรสารระบบเลเซอร์     ยี*ห้อ

 Brother รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

25
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Home & Decor)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
40,000.00

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
40,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

26

จ้างดําเนินการจดักิจกรรมโครงการ

นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติฯ 60 ปี   

แหง่การบรมราชาภิเษกและราชาภิเษก

สมรส

 - วิธีพิเศษ
บ.เช้นจ์ คอร์ปอเรชั*น 

จํากดั
1,500,671.00

บ.เช้นจ์ คอร์ปอเรชั*น 

จํากดั
1,500,671.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

27
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก     

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
145,520.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
145,520.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

28 จ้างผลติภาพยนต์สั Bน "คําสอนของพอ่"  - ตกลงราคา บ.เรารักนายหลวง จํากดั 100,000.00 บ.เรารักนายหลวง จํากดั 100,000.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

29 จดัซื Bอเครื*อง DVD Writer Drive  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

2,247.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

2,247.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

30
จดัซื Bอเครื*องนบัธนบตัรแบบตั Bงพื Bน     

ยี*ห้อ TRANS-WORLD รุ่น TW-600A
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 73,830.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 73,830.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

31
จ้างเหมางานตดิตั Bงประตกูระจกด้านหน้า

เคาน์เตอร์การเงินบิ!กซีแจ้งวฒันะ (ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์)

 - ตกลงราคา
บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
85,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
85,000.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  ตดัผา่นธนาคารพาณิชย์
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 17,655.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 17,655.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

33
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว               

สาํนกังานใหญ่ (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

34 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,035.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,035.00
เป็นร้านที*มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

35 จดัซื Bอสบูเ่หลว  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
47,080.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
47,080.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

36
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข ขนาดเลก็     14

 หลกั ยี*ห้อ CASIO รุ่น DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

37
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื*อนที*พร้อม

หมายเลขเพิ*มเติม
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

38
จ้างพิมพ์กระดาษจดหมาย               

สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

39 จ้างจดัพิมพ์ธงญี*ปุ่ น พร้อมโครงสร้างเสา  - ตกลงราคา บ.แอมซายน์ จํากดั 10,486.00 บ.แอมซายน์ จํากดั 10,486.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

40
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื*อนที*พร้อม

หมายเลขเพิ*มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

41
จ้างดําเนินการจดัพิมพ์จดหมายเชิญลกูหนี B 

(นอกระบบ) พร้อมบรรจใุสซ่องซองจดหมาย

หน้าตา่ง สง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
67,410.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
67,410.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

42
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  ตดัผา่นธนาคารพาณิชย์
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 12,412.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 12,412.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

43
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  (ไมต่อ่เนื*อง)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
40,660.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
40,660.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

44
จ้างพิมพ์แผ่นปลิว และโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

การเปิดสาขาหลกัพหลโยธิน
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 15,996.50 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 15,996.50

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

45
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง ฉบบัพิเศษ)
 - ตกลงราคา บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั 56,175.00 บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั 56,175.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

46 จ้างจดัทํานาฬิกาขนาด 18 นิ Bว  - ตกลงราคา บ.ทบิูยอง จํากดั (สาขา 1) 97,500.00 บ.ทบิูยอง จํากดั (สาขา 1) 97,500.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

47
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Make Money)
 - ตกลงราคา

บ.เจ เอ็ม ที พบัลชิชิ*ง 

จํากดั
96,300.00

บ.เจ เอ็ม ที พบัลชิชิ*ง 

จํากดั
96,300.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

48
จ้างพิมพ์กระดาษจดหมาย               

สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,551.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,551.50

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

49 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง     

การหกัภาษี ณ ที*จ่าย ตาม ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 32,100.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 32,100.00 เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

เช่าเครื*องถ่ายเอกสาร ยี*ห้อ RICOH   รุ่น

 MP171 SPF Copy,Printer,Color 

Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/

เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/

เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 (ศนูย์บริการ OSS

 ปากช่อง นครราชสมีา)

จ้างบริการเครื*องถ่ายเอกสาร         ยี*ห้อ 

 RICOH รุ่น MP171 SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 (ศนูย์บริการ OSS

 ปากช่อง นครราชสมีา)

51
จดัซื Bอถงุพลาสติกใสข่ยะสดีํา        ขนาด

 30 x 40 นิ Bว และขนาด 18 x 20 นิ Bว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 26,482.50 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 26,482.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

52

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์นาคารฯ   

(ในหนงัสอืรายปักษ์ "Traveler Leisure

 & Business")

 - วิธีพิเศษ บ.เที*ยวไทย จํากดั 397,500.00 บ.เที*ยวไทย จํากดั 397,500.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

53

จ้างซอ่มเครื*องปรับอากาศ (FCU-03) 

ห้องเครื*องลฟิต์ อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ*ง 55,600.00 หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ*ง 55,600.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

54

จ้างซอ่มปั!มเติมอากาศ (A7, A8) ของ

ระบบบําบดันํ Bาเสยี อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
56,122.99

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
56,122.99 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

50
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

55 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

56
จดัซื Bอกระดานเซรามิคพร้อมตดิตั Bงแทน

กระดานไวท์บอร์ดเดมิห้องประชมุ ชั Bน 11 

อาคาร 1 ธนาคารน สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา หจก.ทิพ.คอมเมอร์เชียล 12,840.00 หจก.ทิพ.คอมเมอร์เชียล 12,840.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

จดัซื Bออปุกรณ์คอมพิวเตอร์  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

37,289.50

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั

37,289.50 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

จดัซื Bออปุกรณ์คอมพิวเตอร์  - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ เอส          

เจอเนอรัล จํากดั
28,371.05

บ.เอส แอนด์ เอส          

เจอเนอรัล จํากดั
28,371.05 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

58
จ้างบริการเช่าพื Bนที* งานมหกรรมบ้าน

ธนาคาร 53 จงัหวดัขอนแก่น
 - ตกลงราคา

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
129,354.49

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
129,354.49

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

59
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ         

(ในการจดัสมัมนา "ทศิทางอสงัหาริมทรัพย์ 

และแนวโน้มเศรษฐกิจครึ*งปีหลงั 2553")

 - ตกลงราคา บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั 160,500.00 บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั 160,500.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

60
จ้างปรับปรุงห้องนิรภยัและห้องเก็บเอกสาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี*แยก      

บ้านแขก

 - ตกลงราคา บ.เอสโปร์เฟอร์นิท จํากดั 190,000.00 บ.เอสโปร์เฟอร์นิท จํากดั 190,000.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

57
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

61

จ้างผลติสปอตโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ (ผา่นสื*อโฆษณาภายใน

ห้างสรรพสนิค้า In-Stole Media)

 - วิธีพิเศษ บ.สร้างเงิน จํากดั 4,601,000.00 บ.สร้างเงิน จํากดั 4,601,000.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

62
จดัซื Bอ TAPE LT03 (400 GB/800 GB) 

(L100) ยี*ห้อ IMATION
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส์        

คอร์ปอเรชั*น จํากดั 

(มหาชน)

376,212.00

บ.เมโทรซิสเต็มส์        

คอร์ปอเรชั*น จํากดั 

(มหาชน)

376,212.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

63
จ้างพิมพ์สมดุทะเบียนคมุแคชเชียร์เช็ค 

ที*ออก
 - ตกลงราคา

บ.แทน่ทองปริ Bนติ Bง     

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00

บ.แทน่ทองปริ Bนติ Bง     

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

64
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั 49,000.00 บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั 49,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

65
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาระยอง
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 13,910.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 13,910.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

66 จดัซื Bอคตัเตอร์ CLOVER  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,140.00 องค์การค้าของ สกสค. 1,140.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

67
จดัซื Bอแบตเตอร์รี*โทรศพัท์ไร้สาย 

Panasonic รุ่น PP301 KX-A36A
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
4,280.00

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
4,280.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

68 จดัซื Bอแฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิ Bว (655)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 21,186.00 บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 21,186.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

69
จ้างจดัทํากระเป๋าผ้าร่มเก็บได้          

และพดัสปริงพบัเก็บได้
 - สอบราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 323,808.75 บ.จิงเฉิง จํากดั 323,808.75 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

70

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร BrandAge market Guide 

lnterior+Exterior)

 - ตกลงราคา บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี* จํากดั 42,800.00 บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี* จํากดั 42,800.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

71
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(Pocket Magazine Case Study 15)
 - ตกลงราคา บ.ธิงค์ จํากดั 49,000.00 บ.ธิงค์ จํากดั 49,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

72

จ้างพิมพ์หนงัสอืรายการทรัพย์          

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 53        

จงัหวดัขอนแก่น

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 36,380.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 36,380.00
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

73

จ้างซอ่มเปลี*ยนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตู้

 MDB ระบบไฟฟ้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - วิธีพิเศษ บ.พีค เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั 889,277.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั 889,277.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

74
เช่าระบบและอปุกรณ์รักษาความ  

ปลอดภยั ประจําสาขาพหลโยธิน
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากดั 330,285.00 บ.เปโตร ไอที จํากดั 330,285.00

เป็นผู้ให้เช่ารายเดิมที*ทางธนาคาร

เช่าใช้บริการอยูก่บัสาขาตา่งๆ

75
จ้างพิมพ์ป้ายผ้าไวนิล โครงการสวสัดกิาร

เงินกู้ เพื*อบคุคลกรภาครัฐ
 - วิธีพิเศษ บ.แอมซายน์ จํากดั 224,293.40 บ.แอมซายน์ จํากดั 224,293.40

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

76

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผน่พบั        

โครงการสวสัดิการเงินกู้ เพื*อบคุลากร

ภาครัฐ

 - วิธีพิเศษ
บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ*ง 

จํากดั
216,664.30

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ*ง 

จํากดั
216,664.30

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

77
จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่น สส้ีม        

(แบ่ง 3 งวด)
 - สอบราคา บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 250,380.00 บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 250,380.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

78

จ้างซอ่มเครื*องสบูนํ Bาระบายความร้อน

ระบบปรับอากาศ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
36,797.30

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
36,797.30

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

79 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,330.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,330.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

80
จ้างผลติแบนเนอร์งานมหกรรมบ้าน

ธนาคาร 53 จงัหวดัขอนแก่น
 - ตกลงราคา

หจก.ทีแอนด์ที         

กราฟฟิค พริ Bนท์
7,490.00

หจก.ทีแอนด์ที         

กราฟฟิค พริ Bนท์
7,490.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

81

จ้างออกแบบงานตกแตง่ภายใน          

ทางเดินห้องนํ Bา และโถงลฟิท์ ชั Bน 8 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
คณะบคุคลเอ็ม แอสโซสิเอท 

โดย นายอนชุาติ หิรัญคพัภ์
197,400.00

คณะบคุคลเอ็ม แอสโซสิเอท 

โดย นายอนชุาติ หิรัญคพัภ์
197,400.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

82
จดัซื Bอเครื*องปรับอากาศ ยี*ห้อ 

MITSUBISHI รุ่น MS-SFF13VC
 - ตกลงราคา

บ.เชียงใหมส่ยามทีวี 

จํากดั
150,000.00

บ.เชียงใหมส่ยามทีวี 

จํากดั
150,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

83
จดัซื Bอเครื*องโทรสาร BROTHER LASER

 MULTIFUNCTION MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

84 จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,674.00 บ.นามทอง จํากดั 3,674.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ



12

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

85
จดัซื Bอเครื*องทํานํ Bาร้อนนํ Bาเย็น           

ยี*ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HC
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ Bง จํากดั 5,600.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ Bง จํากดั 5,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

86

จดัซื Bอเครื*องนบัธนบตัรแบบตั Bงโต๊ะ    

ชนิดตรวจธนบตัรปลอมด้วยระบบ UV 

และ MG ยี*ห้อ LAUREL รุ่น J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

87
จดัซื Bอเครื*องบนัทกึเวลา ยี*ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
16,264.00

บ.ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

88
จดัซื Bอตู้ เซฟนิรภยัขนาดกลาง           ยี*ห้อ

 Kingdom รุ่น SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 15,836.54 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 15,836.54 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

89

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืรายงานกิจการ ประจําปี 

2552)

 - ตกลงราคา
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จํากดั
6,000.00

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จํากดั
6,000.00

เป็นการสนบัสนนุชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

90 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสขุมุวิท  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
20,972.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

91 จดัซื Bอกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิ Bว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
10,272.00

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
10,272.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง



1

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด     

แมลงสาบ หน ูยงุ ของสาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา บ.บั!ค บี กอน จํากดั 17,120.00 บ.บั!ค บี กอน จํากดั 17,120.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

2
จ้างพิมพ์แผน่ปลวิขนาด A4           

ประชาสมัพนัธ์งาน  Money Expo 2010
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 7,490.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 7,490.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

3
จดัซื Bอหมกึ HP สาํหรับเครื*องพิมพ์ Laser

 Jet ยี*ห้อ HP Color Laser Jet CP2025
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
28,881.44

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร์ จํากดั
28,881.44 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

4

เช่าเพิ*ม Option network 

Printer/Scanner ยี*ห้อ RICOH           

รุ่น MP4590

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

เพิ*ม 600 บาท/เดือน 

(จากเดิมเดือนละ 

5,000 บาท/เดือน)

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

เพิ*ม 600 บาท/เดือน 

(จากเดิมเดือนละ 

5,000 บาท/เดือน)

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายบริหาร

ความเสี*ยง (เช่าเพิ*ม)

5
จดัซื Bอกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F14 

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุ๊ปไทย                  

อินเตอร์เทรด จํากดั
11,449.00

บ.พีกรุ๊ปไทย                  

อินเตอร์เทรด จํากดั
11,449.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

6 จดัซื Bอตู้ เหลก็เก็บเอกสาร  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 43,545.58 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 43,545.58 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

7
จ้างซอ่มเปลี*ยนอะไหล่เครื*องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชบรุี
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร์ แอนด์     

เอ็นจิเนียริ*ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

58,315.00

หจก.สหแอร์ แอนด์     

เอ็นจิเนียริ*ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

58,315.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

8 จดัซื Bอกลอ่งกระดาษใสเ่อกสาร (ครุุสภา)  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด์ พี        

คาร์ตั Bน จํากดั
65,681.25

บ.เอส วี แอนด์ พี        

คาร์ตั Bน จํากดั
65,681.25 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง



2

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

9
จดัซื Bอกล้องดิจิตอล ยี*ห้อ Sony            

รุ่น DSC-TX1 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ Bง จํากดั 18,157.90 บ.เพ็นนอน เทรดดิ Bง จํากดั 18,157.90 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

10
จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมการเงิน  

ครั Bงที* 10 Money Expo 2010
 - วิธีพิเศษ

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จํากดั
1,599,475.59

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์

กาไนซเซอร์ จํากดั
1,599,475.59

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11
จ้างจดัทําสปอตวิทยชุดุ โครงการ     

สวสัดิการบ้าน สปส.เพื*อผู้ประกนัตน
 - ตกลงราคา คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 5,000.00 คณุกาญจนา  เสาร์หงษ์ 5,000.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

12
จดัซื Bอเครื*องเจาะกระดาษ 2 รู ตราช้าง 

รุ่น HDP-2320
 - ตกลงราคา

บ.เจนิวิส ออฟฟิศ        

ซพัพลายส์ จํากดั
4,066.00

บ.เจนิวิส ออฟฟิศ        

ซพัพลายส์ จํากดั
4,066.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

13 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 17,066.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 17,066.50
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

14
จดัซื Bอรถจกัรยานยนต์ ยี*ห้อ HONDA รุ่น 

 CLICK I (รวมทะเบียน+พรบ.)
 - ตกลงราคา

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
50,500.00

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
50,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

15
จดัซื Bอพสัดเุครื*องเขียนแบบพิมพ์            

(ที*เย็บกระดาษ,ยางลบ,ที*เจาะ,ไม้บรรทดั)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 23,742.00 องค์การค้าของ สกสค. 23,742.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

16
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข ขนาดเลก็       

12 หลกั ยี*ห้อ Casio รุ่น DJ-120TG
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,380.00 บ.นามทอง จํากดั 1,380.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

17
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข (ของสาขาหลกั

พหลโยธิน)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 12,376.00 บ.นามทอง จํากดั 12,376.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

18
จ้างพิมพ์ซองนํ Bาตาลขนาด 9" x 12 ¾" 

สนญ. (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
69,015.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
69,015.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

19 จดัซื Bอ Harddisk External 320 GB  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

43,014.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

43,014.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

20 จดัซื Bอเครื*องโทรศพัท์เคลื*อนที*  - ตกลงราคา
บ.ไวร์เลส ดีไวซ์           

ซพัพลาย จํากดั
28,540.00

บ.ไวร์เลส ดีไวซ์           

ซพัพลาย จํากดั
28,540.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

21 จ้างจดัทําจกัรยาน  - วิธีพิเศษ
บ.เอส.บี.ไบค์อินดสัเตรียล 

จํากดั
738,300.00

บ.เอส.บี.ไบค์อินดสัเตรียล 

จํากดั
738,300.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

22
จ้างเหมากําจดัปลวก มด แมลงสาบ หนู

 ประจําสาขา
 - ตกลงราคา

บ.พรอพเพอร์ตี B แคร์ 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จํากดั

99,820.00

บ.พรอพเพอร์ตี B แคร์ 

เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จํากดั

99,820.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

23 จดัซื Bอกญุแจตู้ เหลก็ 4 ลิ Bนชกั  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 17,334.00 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 17,334.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

24
จดัซื Bอเครื*องโทรสารระบบเลเซอร์     ยี*ห้อ

 Brother รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

25
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Home & Decor)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
40,000.00

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
40,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

26

จ้างดําเนินการจดักิจกรรมโครงการ

นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติฯ 60 ปี   

แหง่การบรมราชาภิเษกและราชาภิเษก

สมรส

 - วิธีพิเศษ
บ.เช้นจ์ คอร์ปอเรชั*น 

จํากดั
1,500,671.00

บ.เช้นจ์ คอร์ปอเรชั*น 

จํากดั
1,500,671.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

27
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก     

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
145,520.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
145,520.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

28 จ้างผลติภาพยนต์สั Bน "คําสอนของพอ่"  - ตกลงราคา บ.เรารักนายหลวง จํากดั 100,000.00 บ.เรารักนายหลวง จํากดั 100,000.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

29 จดัซื Bอเครื*อง DVD Writer Drive  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

2,247.00

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

2,247.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

30
จดัซื Bอเครื*องนบัธนบตัรแบบตั Bงพื Bน     

ยี*ห้อ TRANS-WORLD รุ่น TW-600A
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 73,830.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 73,830.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

31
จ้างเหมางานตดิตั Bงประตกูระจกด้านหน้า

เคาน์เตอร์การเงินบิ!กซีแจ้งวฒันะ (ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์)

 - ตกลงราคา
บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
85,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
85,000.00

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  ตดัผา่นธนาคารพาณิชย์
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 17,655.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 17,655.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

33
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว               

สาํนกังานใหญ่ (แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

34 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,035.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 12,035.00
เป็นร้านที*มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

35 จดัซื Bอสบูเ่หลว  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
47,080.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
47,080.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

36
จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข ขนาดเลก็     14

 หลกั ยี*ห้อ CASIO รุ่น DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

37
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื*อนที*พร้อม

หมายเลขเพิ*มเติม
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
38,520.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

38
จ้างพิมพ์กระดาษจดหมาย               

สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,564.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

39 จ้างจดัพิมพ์ธงญี*ปุ่ น พร้อมโครงสร้างเสา  - ตกลงราคา บ.แอมซายน์ จํากดั 10,486.00 บ.แอมซายน์ จํากดั 10,486.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

40
เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื*อนที*พร้อม

หมายเลขเพิ*มเติม
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
23,112.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

41
จ้างดําเนินการจดัพิมพ์จดหมายเชิญลกูหนี B 

(นอกระบบ) พร้อมบรรจใุสซ่องซองจดหมาย

หน้าตา่ง สง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
67,410.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
67,410.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

42
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  ตดัผา่นธนาคารพาณิชย์
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 12,412.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 12,412.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

43
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี Bเงินกู้  (ไมต่อ่เนื*อง)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
40,660.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
40,660.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

44
จ้างพิมพ์แผ่นปลิว และโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

การเปิดสาขาหลกัพหลโยธิน
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 15,996.50 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 15,996.50

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

45
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์บ้านเมือง ฉบบัพิเศษ)
 - ตกลงราคา บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั 56,175.00 บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั 56,175.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

46 จ้างจดัทํานาฬิกาขนาด 18 นิ Bว  - ตกลงราคา บ.ทบูิยอง จํากดั (สาขา 1) 97,500.00 บ.ทบูิยอง จํากดั (สาขา 1) 97,500.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

47
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Make Money)
 - ตกลงราคา

บ.เจ เอ็ม ที พบัลชิชิ*ง 

จํากดั
96,300.00

บ.เจ เอ็ม ที พบัลชิชิ*ง 

จํากดั
96,300.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

48
จ้างพิมพ์กระดาษจดหมาย               

สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,551.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,551.50

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

49 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง     

การหกัภาษี ณ ที*จ่าย ตาม ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 32,100.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 32,100.00 เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

เช่าเครื*องถ่ายเอกสาร ยี*ห้อ RICOH   รุ่น

 MP171 SPF Copy,Printer,Color 

Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/

เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

1,605 บาท/

เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 (ศนูย์บริการ OSS

 ปากช่อง นครราชสมีา)

จ้างบริการเครื*องถ่ายเอกสาร         ยี*ห้อ 

 RICOH รุ่น MP171 SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 (ศนูย์บริการ OSS

 ปากช่อง นครราชสมีา)

51
จดัซื Bอถงุพลาสติกใสข่ยะสดีํา        ขนาด

 30 x 40 นิ Bว และขนาด 18 x 20 นิ Bว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 26,482.50 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 26,482.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

52

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์นาคารฯ   

(ในหนงัสอืรายปักษ์ "Traveler Leisure

 & Business")

 - วิธีพิเศษ บ.เที*ยวไทย จํากดั 397,500.00 บ.เที*ยวไทย จํากดั 397,500.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

53

จ้างซอ่มเครื*องปรับอากาศ (FCU-03) 

ห้องเครื*องลฟิต์ อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ*ง 55,600.00 หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ*ง 55,600.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

54

จ้างซอ่มปั!มเติมอากาศ (A7, A8) ของ

ระบบบําบดันํ Bาเสยี อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
56,122.99

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
56,122.99 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

50
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

55 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 6,516.30
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

56
จดัซื Bอกระดานเซรามิคพร้อมตดิตั Bงแทน

กระดานไวท์บอร์ดเดมิห้องประชมุ ชั Bน 11 

อาคาร 1 ธนาคารน สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา หจก.ทิพ.คอมเมอร์เชียล 12,840.00 หจก.ทิพ.คอมเมอร์เชียล 12,840.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

จดัซื Bออปุกรณ์คอมพิวเตอร์  - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

37,289.50

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด์ คอมมนูิเคชั*น 

จํากดั

37,289.50 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

จดัซื Bออปุกรณ์คอมพิวเตอร์  - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ เอส          

เจอเนอรัล จํากดั
28,371.05

บ.เอส แอนด์ เอส          

เจอเนอรัล จํากดั
28,371.05 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

58
จ้างบริการเช่าพื Bนที* งานมหกรรมบ้าน

ธนาคาร 53 จงัหวดัขอนแก่น
 - ตกลงราคา

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
129,354.49

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
129,354.49

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

59
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ         

(ในการจดัสมัมนา "ทศิทางอสงัหาริมทรัพย์ 

และแนวโน้มเศรษฐกิจครึ*งปีหลงั 2553")

 - ตกลงราคา บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั 160,500.00 บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั 160,500.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

60
จ้างปรับปรุงห้องนิรภยัและห้องเก็บเอกสาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี*แยก      

บ้านแขก

 - ตกลงราคา บ.เอสโปร์เฟอร์นิท จํากดั 190,000.00 บ.เอสโปร์เฟอร์นิท จํากดั 190,000.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

57
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

61

จ้างผลติสปอตโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ (ผา่นสื*อโฆษณาภายใน

ห้างสรรพสนิค้า In-Stole Media)

 - วิธีพิเศษ บ.สร้างเงิน จํากดั 4,601,000.00 บ.สร้างเงิน จํากดั 4,601,000.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

62
จดัซื Bอ TAPE LT03 (400 GB/800 GB) 

(L100) ยี*ห้อ IMATION
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส์        

คอร์ปอเรชั*น จํากดั 

(มหาชน)

376,212.00

บ.เมโทรซิสเต็มส์        

คอร์ปอเรชั*น จํากดั 

(มหาชน)

376,212.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

63
จ้างพิมพ์สมดุทะเบียนคมุแคชเชียร์เช็ค 

ที*ออก
 - ตกลงราคา

บ.แทน่ทองปริ Bนติ Bง     

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00

บ.แทน่ทองปริ Bนติ Bง     

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

64
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั 49,000.00 บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั 49,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

65
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย         

สาขาระยอง
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 13,910.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 13,910.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

66 จดัซื Bอคตัเตอร์ CLOVER  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,140.00 องค์การค้าของ สกสค. 1,140.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

67
จดัซื Bอแบตเตอร์รี*โทรศพัท์ไร้สาย 

Panasonic รุ่น PP301 KX-A36A
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
4,280.00

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
4,280.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

68 จดัซื Bอแฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิ Bว (655)  - ตกลงราคา บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 21,186.00 บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 21,186.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

69
จ้างจดัทํากระเป๋าผ้าร่มเก็บได้          

และพดัสปริงพบัเก็บได้
 - สอบราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 323,808.75 บ.จิงเฉิง จํากดั 323,808.75 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

70

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร BrandAge market Guide 

lnterior+Exterior)

 - ตกลงราคา บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี* จํากดั 42,800.00 บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี* จํากดั 42,800.00
เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

71
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(Pocket Magazine Case Study 15)
 - ตกลงราคา บ.ธิงค์ จํากดั 49,000.00 บ.ธิงค์ จํากดั 49,000.00

เป็นบริษัทที*ดําเนินงานด้านสื*อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

72

จ้างพิมพ์หนงัสอืรายการทรัพย์          

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 53        

จงัหวดัขอนแก่น

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 36,380.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 36,380.00
เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์

73

จ้างซอ่มเปลี*ยนเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ตู้

 MDB ระบบไฟฟ้าธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - วิธีพิเศษ บ.พีค เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั 889,277.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ*ง จํากดั 889,277.00
เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

74
เช่าระบบและอปุกรณ์รักษาความ  

ปลอดภยั ประจําสาขาพหลโยธิน
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากดั 330,285.00 บ.เปโตร ไอที จํากดั 330,285.00

เป็นผู้ให้เช่ารายเดิมที*ทางธนาคาร

เช่าใช้บริการอยูก่บัสาขาตา่งๆ

75
จ้างพิมพ์ป้ายผ้าไวนิล โครงการสวสัดกิาร

เงินกู้ เพื*อบคุคลกรภาครัฐ
 - วิธีพิเศษ บ.แอมซายน์ จํากดั 224,293.40 บ.แอมซายน์ จํากดั 224,293.40

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

76

จ้างพิมพ์โปสเตอร์ และแผน่พบั        

โครงการสวสัดิการเงินกู้ เพื*อบคุลากร

ภาครัฐ

 - วิธีพิเศษ
บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ*ง 

จํากดั
216,664.30

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ*ง 

จํากดั
216,664.30

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

77
จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่น สสี้ม        

(แบ่ง 3 งวด)
 - สอบราคา บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 250,380.00 บ.ชยัมั*นคง (1995) จํากดั 250,380.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ*าสดุ

78

จ้างซอ่มเครื*องสบูนํ Bาระบายความร้อน

ระบบปรับอากาศ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
36,797.30

บ.พี.เอ็ม แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากดั
36,797.30

เป็นบริษัทที*มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

79 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,330.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์           

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,330.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

80
จ้างผลติแบนเนอร์งานมหกรรมบ้าน

ธนาคาร 53 จงัหวดัขอนแก่น
 - ตกลงราคา

หจก.ทีแอนด์ที         

กราฟฟิค พริ Bนท์
7,490.00

หจก.ทีแอนด์ที         

กราฟฟิค พริ Bนท์
7,490.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

81

จ้างออกแบบงานตกแตง่ภายใน          

ทางเดินห้องนํ Bา และโถงลฟิท์ ชั Bน 8 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
คณะบคุคลเอ็ม แอสโซสิเอท 

โดย นายอนชุาติ หิรัญคพัภ์
197,400.00

คณะบคุคลเอ็ม แอสโซสิเอท 

โดย นายอนชุาติ หิรัญคพัภ์
197,400.00

เป็นผู้ ที*มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

82
จดัซื Bอเครื*องปรับอากาศ ยี*ห้อ 

MITSUBISHI รุ่น MS-SFF13VC
 - ตกลงราคา

บ.เชียงใหมส่ยามทีวี 

จํากดั
150,000.00

บ.เชียงใหมส่ยามทีวี 

จํากดั
150,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

83
จดัซื Bอเครื*องโทรสาร BROTHER LASER

 MULTIFUNCTION MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
8,239.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

84 จดัซื Bอเครื*องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,674.00 บ.นามทอง จํากดั 3,674.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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บที
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วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

85
จดัซื Bอเครื*องทํานํ Bาร้อนนํ Bาเย็น           

ยี*ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HC
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ Bง จํากดั 5,600.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ Bง จํากดั 5,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

86

จดัซื Bอเครื*องนบัธนบตัรแบบตั Bงโต๊ะ    

ชนิดตรวจธนบตัรปลอมด้วยระบบ UV 

และ MG ยี*ห้อ LAUREL รุ่น J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

87
จดัซื Bอเครื*องบนัทกึเวลา ยี*ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
16,264.00

บ.ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

88
จดัซื Bอตู้ เซฟนิรภยัขนาดกลาง           ยี*ห้อ

 Kingdom รุ่น SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 15,836.54 บ.บางกอกลกักี Bเซฟ จํากดั 15,836.54 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ

89

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืรายงานกิจการ ประจําปี 

2552)

 - ตกลงราคา
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จํากดั
6,000.00

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จํากดั
6,000.00

เป็นการสนบัสนนุชมุนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

90 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสขุมุวิท  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี B 

พริ Bนติ Bง จํากดั (มหาชน)
20,972.00

เป็นบริษัทที*มีความชํานาญ

ทางด้านสิ*งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

91 จดัซื Bอกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิ Bว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
10,272.00

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
10,272.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื #อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื #อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื #อ/จ้าง

92
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ            

(จดังานประกวดรางวลั "ภาพข่าวหนงัสือพิมพ์

ยอดเยี*ยม" และ "ภาพข่าวโทรทศัน์ยอดเยี*ยม")
 - ตกลงราคา

สมาคมช่างภาพสื*อมวลชน

แหง่ประเทศไทย
30,000.00

สมาคมช่างภาพสื*อมวลชน

แหง่ประเทศไทย
30,000.00

เป็นการสนบัสนนุสมาคมในการ

ดําเนินงานด้านสื*อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

93
จดัซื Bอกลอ่งเอกสารฝาครอบ           
(แบ่ง 3 งวด)

 - ตกลงราคา หจก.แอ๊คชั*นแพค 64,200.00 หจก.แอ๊คชั*นแพค 64,200.00 คณุสมบตัิตรงตามที*ต้องการ


