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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จัดซื้อกระดาษ  A4/80แกรม 
ยี่หอ Double A

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

       53,500.00
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

       53,500.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

2
จัดจางพิมพแบบฟอรมใบนําสงเงินคา
เชาทรัพยสินธนาคาร

 - ตกลงราคา บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด          5,564.00 บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด          5,564.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

3
จัดจางพิมพโปสเตอร และแผนพับ
ประชาสัมพันธชองทางชําระเงินกู

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด        90,629.00 บ.ฟลูพอยท จํากัด        90,629.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

4
จัดซื้อตูรางเล่ือน ยี่หอ LUCKY
 รุน IME-100

 - ตกลงราคา
บ.ลักกี้ คิงดอมเซ็นเตอร 
(เชียงใหม) จํากัด

       75,401.50
บ.ลักกี้ คิงดอมเซ็นเตอร 
(เชียงใหม) จํากัด

       75,401.50 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

5
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในนิตยสาร BrandAge)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยคูณ-แบรนดเอจ 
โฮลดิ้ง จํากัด

       42,800.00
บ.ไทยคูณ-แบรนดเอจ 
โฮลดิ้ง จํากัด

       42,800.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

6
จางผลิตบัตรชําระเงินกูติดบารโคด 
(GHB pay card)

 - ตกลงราคา
บ.อินเทค คารด 
เทคโนโลยี จํากัด

       89,366.40
บ.อินเทค คารด 
เทคโนโลยี จํากัด

       89,366.40
เปนบริษัทผูผลิตใหกับธนาคาร
โดยตรง

7 จัดจางพิมพซองจดหมาย สาขาเชียงใหม  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

       51,360.00
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

       51,360.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

8
จางเหมาซอมเปล่ียนระบบทอดานดูด
ของปมสูบนํ้าชั้นดี ชั้น G อาคาร 1 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 
แอนด เซอรวิส จํากัด

       89,248.70
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 
แอนด เซอรวิส จํากัด

       89,248.70 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

9

จัดซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ (ที่เย็บ
กระดาษ Max-HD B8 ,ที่เย็บกระดาษ 
MAX-no.10 ,ตัวหนีบกระดาษ no.110 ,เทปติด
สันหนังสือ)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.        32,310.00 องคการคาของ สกสค.        32,310.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

10 จัดซื้อกระดาษชําระ  - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

       85,600.00
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

       85,600.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

11
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเคร่ือง 
INNET QMS

 - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

       29,960.00
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

       29,960.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

12
จัดซื้อ DRUM สําหรับเคร่ืองโทรสาร ยี่หอ
 Brother รุน 2820

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         3,103.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         3,103.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

13
เชารถยนตใหม ยี่หอ TOYOTA NEW 
VIOS 1.5 J AUTO

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน)

     356,400.00
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 
(มหาชน)

     356,400.00 เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

14 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส้ินเปลือง  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        81,079.25 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด        81,079.25 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

15
จัดซื้อกระดาษ A4/80 แกรม 
ยี่หอ Double A

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

       12,840.00
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 
สเตชั่นเนอร่ี จํากัด

       12,840.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

16
จัดจางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใช
กับเคร่ืองบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด      140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด      140,598.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

17
จัดจางพิมพคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีของธนาคารฯ

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด        14,980.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        14,980.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

18 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ (แฟมสัน
กวาง ,ที่คั่นแฟม ,อินเด็กซพลาสติก)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.          4,739.50 องคการคาของ สกสค.          4,739.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

19
จัดจางบริการจัดหาพ้ืนท่ีในงาน 
Thailand Smart  Money คร้ังท่ี 2

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พร้ินติ้ง เฮาส 
จํากัด

     325,012.50
บ.พี.เอ.พร้ินติ้ง เฮาส 
จํากัด

     325,012.50
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

20 จัดซื้อเคร่ืองวัดระยะเลเซอรแบบมือถือ  - ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จํากัด        22,300.00 บ.มิตรอภัย จํากัด        22,300.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

21
จัดจางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในนิตยสาร Casaviva และใน 
Supplement)

 - ตกลงราคา บ.อินสไพร เอนเตอรเทนเมนท
 จํากัด

       53,500.00 บ.อินสไพร เอนเตอรเทนเมนท
 จํากัด

       53,500.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

22
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเวลา ยี่หอ JIMI 
รุน ZT-930 T (ใหกับสาขายอยสระแกว)

 - ตกลงราคา
บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 
แอนด เซอรวิส

         8,453.00
บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 
แอนด เซอรวิส

         8,453.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

23
จัดซื้อเคร่ืองคํานวณเลข 
(ใหกับสาขายอยสระแกว)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 บ.นามทอง จํากัด          7,348.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

24 จัดซื้อตูเซฟนิรภัย  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        40,778.24 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        40,778.24 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

25
จางจัดทําชุดกาแฟเบญจรงค Bone 
China/Windsor shape

 - ตกลงราคา คุณวีระ มงคลวรวรรณ        89,000.00 คุณวีระ มงคลวรวรรณ        89,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

26 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด 
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

         5,255.00
บ.ทริงเค็ท แอนด 
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

         5,255.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

27
จางขนยายและติดตั้งเคร่ือง ATM
สาขาฉะเชิงเทรา (คร้ังท่ี1)

 - ตกลงราคา
หางหุนสวนจํากัดพรอม
เซอรวิสแอนดซัพพลาย

         5,350.00
หางหุนสวนกําจัด พรอม
เซอรวิสแอนดซัพพลาย

         5,350.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

28
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ฯ 
(ผานสถานีโทรทัศน The Giving

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด

     385,200.00 บ.โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด

     385,200.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

29
จัดจางดูแลสนามหญาและตนไม 
ธนาคารฯ  สาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา คุณกฤษฎา สุภาวรรณ      144,000.00 คุณกฤษฎา สุภาวรรณ      144,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

30
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
(ผานส่ือส่ิงพิมพมติชนฉบับพิเศษ)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        54,600.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน)        54,600.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

31
จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศสําหรับหองพัก
พนักงาน ธนาคารฯ สาขาระยอง

 - ตกลงราคา
รานพี.ที.แอร แอนด 
อิเลคทริค

       57,000.00
รานพี.ที.แอร แอนด 
อิเลคทริค

       57,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

32
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ผานรายการ อุณหภูมิเศรษฐกิจ)

 - ตกลงราคา
บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 
จํากัด

       53,500.00
บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 
จํากัด

       53,500.00
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จัดซื้อตลับหมึก ยี่หอ BROTHER 
รุน TN-3290 และตลับหมึก ยี่หอ 
BROTHER รุน TN-3185

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

       21,507.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

       21,507.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

34 จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด      115,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

35
จัดซื้อ TV LCD ขนาด 46 น้ิว
 ยี่หอ Samsung LA 46D550 
พรอมอุปกรณติดตั้ง แบบมีลอเล่ือน

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

     108,926.00
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

     108,926.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

36
จัดจางติดตั้งอุปกรณวัดระดับปริมาณ
นํ้าของบอพักนํ้าชั้นใตดิน ชั้น B อาคาร 2
 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 
แอนด เซอรวิส จํากัด

       35,310.00
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 
แอนด เซอรวิส จํากัด

       35,310.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

37
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 
ขนาด 110 ซีซี. รุน ACB110SB

 - ตกลงราคา
บ.ที.เค.ซี.มอเตอรไบค 
จํากัด

       46,500.00
บ.ที.เค.ซี.มอเตอรไบค 
จํากัด

       46,500.00
คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

38 จัดซื้อชุดรับแขกเขามุม 4 ท่ีน่ัง  - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

       14,958.60
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

       14,958.60 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

39
จัดซื้อเคร่ืองนับธนบัตรใหกับสาขาตางๆ 
ในสังกัดฝายกิจการสาขากทม.และ
ปริมณฑล

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด   1,183,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด   1,183,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

40
จางฉีดพนยาฆาเชื้อโรคภายในธนาคาร
ฯสาขาปทุมธานี

 - ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

       13,500.00 หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

       13,500.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

41
จัดซื้อเคร่ืองทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 
SECURIO รุน B34

 - ตกลงราคา บ.เดนชัยเทรดดิ้ง จํากัด        48,500.00 บ.เดนชัยเทรดดิ้ง จํากัด        48,500.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

42
จัดซื้อเคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟา 
ยี่หอไลฮิท รุน 2001/AA-SIX

 - ตกลงราคา
บ.ออฟฟศเมท จํากัด 
(มหาชน)

       25,800.00
บ.ออฟฟศเมท จํากัด 
(มหาชน)

       25,800.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

43
จางขนยายและติดตั้งเคร่ือง ATM 
สาขาพระราม 2,สาขาบุญศิริ และสาขา
ปราจีนบุรี (คร้ังท่ี 1)

 - ตกลงราคา
หางหุนสวนกําจัด พรอม
เซอรวิสแอนดซัพพลาย

         9,630.00
หางหุนสวนกําจัด พรอม
เซอรวิสแอนดซัพพลาย

         9,630.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

44
จางพิมพสติกเกอรสําหรับติดซอมเช็ค 
(สีสม)

 - ตกลงราคา
บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง 
จํากัด

       22,470.00
บ.หลิน เค.ซี.เทรดดิ้ง 
จํากัด

       22,470.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

45
จัดซื้อเคร่ืองมือเขาสายโทรศัพท และ
อุปกรณย้ําหัวสายโทรศัพทและหัวสาย 
LAN พรอมกระเปาเคร่ืองมือ

 - ตกลงราคา บ.รุงเกษม อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด

         6,848.00 บ.รุงเกษม อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด

         6,848.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

46 จางพิมพนามบัตรธนาคาร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          7,600.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          7,600.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

47
จัดจางเย็บปกแข็งสําหรับวารสาร
ธนาคาร ฯ ท้ังภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ป 2554

 - ตกลงราคา
ศูนยถายเอกสารรานเลย
ปรินส

         4,500.00
ศูนยถายเอกสารรานเลย
ปรินส

         4,500.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

48
จัดซื้อเคร่ืองบันทึกเสียง ยี่หอ SONY
 รุน ICD-SX713

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

       14,616.20
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

       14,616.20 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

49
จัดจางบริการรักษาความสะอาดประจํา
สาขายอยเลย

 - ตกลงราคา
หางหุนสวน เซฟการด
 อินเตอร กรุป

       49,097.00
หางหุนสวน เซฟการด 
อินเตอร กรุป

       49,097.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

50
จัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจําสาขายอยเลย

 - ตกลงราคา
หางหุนสวน เซฟการด 
อินเตอร กรุป

       64,187.00
หางหุนสวน เซฟการด 
อินเตอร กรุป

       64,187.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

51
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ผานโครงการสัมมนา ชีวิตธุรกิจท่ีมี
ความสุขป 55)

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.สต็อค รีวิว จํากัด      267,500.00 บ.สต็อค รีวิว จํากัด      267,500.00

เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

52
จัดจางพิมพแคชเชียรเช็คตอเน่ือง
 สาขายอยหัวหิน

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

         9,416.00
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

         9,416.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

53
จัดจางพิมพแคชเชียรเช็ค
 สาขาถนนจอมพล

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

         2,097.20
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

         2,097.20
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพตราสารสําคัญทาง
 การเงิน

54
จัดจางพิมพส่ือประชาสัมพันธโครงการ 
เราขออาสา

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        73,616.00 บ.ฟลูพอยท จํากัด        73,616.00
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

55
จางเหมาบริการบํารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ของสาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

       70,000.00
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด

       70,000.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

56
จัดซื้อเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ 
BROTHER LASER MULTIFUNCTION
 รุน MFC-7470D

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         8,025.00
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         8,025.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

57

จัดซื้อ TV Samsung Plasma ขนาด 51 
น้ิว รุน PS51D450 พรอมอุปกรณติดตั้ง 
สําหรับติดตั้งหองทํางานผูบริหาร ชั้น 11
 อาคาร1

 - ตกลงราคา บ.พีคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        24,824.00 บ.พีคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        24,824.00
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

58

จัดจางบริการตักกากส่ิงปฏิกูลในบอ
บําบัดนํ้าเสียชั้นใตดินและตักกากไขมัน
ในบอดักไขมัน ชั้น 10 อาคารจอดรถยนต
 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา คุณบุญเลิศ มรสุม        48,000.00 คุณบุญเลิศ มรสุม        48,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

59
เชาท่ีดินราชพัสดุเพ่ือติดตั้งเคร่ือง ฝาก-
ถอนเงินอัตโนมัติ ATM ณ ท่ีอําเภอเมือง
สิงหบุรี จ.สิงหบุรี

 - กรณีพิเศษ คุณอํานาจ กล่ินเฟอง        58,320.00 คุณอํานาจ กล่ินเฟอง        58,320.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

60
จัดซื้อชุดท่ีนอนสําหรับหองพักพนักงาน 
ธนาคารฯ 
 สาขาระยอง

 - ตกลงราคา รานบานท่ีนอน        98,000.00 รานบานท่ีนอน        98,000.00 คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

61 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง        10,375.00 รานเรืองศิลปตรายาง        10,375.00
เปนรานท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

62 จัดจางพิมพแฟมเจาะออน สีสม  - สอบราคา บ.ชัยมั่นคง  (1995) จํากัด      237,540.00 บ.ชัยมั่นคง  (1995) จํากัด      237,540.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ
วิสัยทัศนใหมของธนาคารฯ

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด 9,897.50        บ.ฟลูพอยท จํากัด 9,897.50         
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จางพิมพปายแบนเนอรประชาสัมพันธ
วิสัยทัศนใหมของธนาคารฯ

 - ตกลงราคา
บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด

1,979.60        
บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 
จํากัด

1,979.60         
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

63
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

64
จางเหมาซอมระบบนํ้าประปา ธนาคารฯ
สาขาลําพูน

 - ตกลงราคา บ.วัน ทู อะซิสท จํากัด 51,681.00      บ.วัน ทู อะซิสท จํากัด 51,681.00       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

65
จัดซื้อผาหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ 
Passbook Tally รุน 5040

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 
อิมปอรต จํากัด

337,050.00    
บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 
อิมปอรต จํากัด

337,050.00     เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

66
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ประจําสาขายอยสระแกว

 - ตกลงราคา บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป จํากัด 187,148.39    บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป จํากัด 187,148.39     
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

67
จางพนักงานทําความสะอาด 
ประจําสาขายอยสระแกว

 - ตกลงราคา บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป จํากัด 51,582.23      บ.เอส.บี.เอส.ซี.กรุป จํากัด 51,582.23       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

68
จัดซื้อเคร่ืองเสียงพรอมลําโพง ยี่หอ LG 
รุน HT 806 TM

 - ตกลงราคา
บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) สาขาชัยภูมิ

17,970.00      
บ.สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) สาขาชัยภูมิ

17,970.00       คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

69
จางจัดทําสปอตวิทยุ พรอมสําเนาแผน 
CD ประชาสัมพันธโครงการ เราขออาสา

 - ตกลงราคา คุณสุดารัตน พงษสิงหโต 6,000.00        คุณสุดารัตน พงษสิงหโต 6,000.00         
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

70
จางขนยายและติดตั้งเคร่ือง ATM 
สาขาสระแกวและสาขาเลย

 - ตกลงราคา บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

22,678.00      บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

22,678.00       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

71
จางซอมเปล่ียนอะไหลเคร่ืองปรับอากาศ
 ธนาคารฯสาขาจันทบุรี

 - ตกลงราคา
หางหุนสวน สหแอร แอนด 
เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 
เซอรวิส

44,940.00      
หางหุนสวน สหแอร แอนด 
เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 
เซอรวิส

44,940.00       
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

72
จางขนยายและติดตั้งเคร่ือง ATM 
สาขาชัยภูมิ และสาขาถนนจอมพล 
เขาจุดติดตั้งถาวร

 - ตกลงราคา บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

17,980.00      บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

17,980.00       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

73
จัดจางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการ
สาขาภูมิภาค

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

243,960.00    
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด

243,960.00     
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

74

จางพิมพหนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกูยืม
 ประจําป 2554 พรอมพับและบรรจุใส
ซองจดหมายหนาตาง พรอมจดหมาย
ขาว สงไปรษณีย

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

1,091,400.00 
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน)

1,091,400.00  
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

75
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม
เคร่ืองนับธนบัตร ยี่หอ AMROTEC รุน 
AM-60 CSD

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชช่ัน
แนล (ไทยแลนด) จํากัด

418,760.00    บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชช่ัน
แนล (ไทยแลนด) จํากัด

418,760.00     
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

76
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม
เคร่ืองนับธนบัตร G&D  รุน  Numeron T

 - ตกลงราคา บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชช่ัน
แนล (ไทยแลนด) จํากัด

77,040.00      บ.คอลลี่ย อินเตอรแนชช่ัน
แนล (ไทยแลนด) จํากัด

77,040.00       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

จางพิมพโปสเตอรโครงการ "เราขออาสา"  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 10,496.70      บ.ฟลูพอยท จํากัด 10,496.70       
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

จางพิมพหนังสือคูมือการซอมแซมบาน
โครงการ "เราขออาสา"

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคทพร้ินท
แอนดแอดเวอรไทซิ่ง 
จํากัด

51,360.00      
บ.เพอรเฟคทพร้ินท
แอนดแอดเวอรไทซิ่ง 
จํากัด

51,360.00       
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

78
เชารถยนตเกงใหม ยี่หอ TOYOTA NEW
  VIOS 1.5J  AUTO ระบบเบรค ABS

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 356,400.00    บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 356,400.00     เปนบริษัทผูใหเชารายเดิม

79
จางฉีดพนยาฆาเชื้อโรคภายในอาคาร
ธนาคารฯสาขาลําลูกกา

 - ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

13,500.00      หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

13,500.00       
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

80
จางบริการสมาชิกขอมูลขาวออนไลนไอ
นิวส คลิป (ประเภททุกหัวเร่ืองขาว และ
ประเภท Customized)

 - ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จํากัด 154,080.00    บ.อินโฟเควสท จํากัด 154,080.00     
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

81
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
 (ในนิตยสารบิสิเนสพลัส ฉบับพิเศษ 
Top1000)

 - ตกลงราคา
บ.เออารไอพี จํากัด 
(มหาชน)

50,000.00      
บ.เออารไอพี จํากัด 
(มหาชน)

50,000.00       
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

82
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
 (ในหนังสือคูมือ ฟนฟูบานหลังนํ้าลด)

 - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จํากัด 12,840.00      บ.สรรพสาร จํากัด 12,840.00       
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

77
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

83
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
 (ในพ็อกเก็ตบุค บานจมนํ้า ซอมได)

 - ตกลงราคา
บ.วัฎฎะ คลาสสิฟายดส 
จํากัด

21,400.00      
บ.วัฎฎะ คลาสสิฟายดส 
จํากัด

21,400.00       
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

84
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
(ในหนังสือพิมพฉบับพิเศษ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 18 ป)

 - ตกลงราคา บ.กรีนรอยเตอร จํากัด 21,400.00      บ.กรีนรอยเตอร จํากัด 21,400.00       
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

85

การตอสัญญาเชาพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ือง ATM
 ท่ีบ๊ิกซี
 ซูเปอรเซ็นเตอร สาขารามคําแหง 
(สุขาภิบาล 3)

 - พิเศษ
บ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน)

396,876.96    
บ.บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน)

396,876.96     
ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการธนาคารฯ

86
จางฉีดพนยาฆาเชื้อโรคภายในธนาคารฯ
 สาขาดอนเมือง

 - ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

13,500.00      หางหุนสวนจํากัด รินทรทอง 
ทวีทรัพย

13,500.00       
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

87
เชาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีและรับ
เคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพ่ิมเติม

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
หรือ AIS

 1,605 บาท/
เดือน/หมายเลข

บ.แอดวานซ อินโฟร 
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
หรือ AIS

 1,605 บาท/
เดือน/หมายเลข

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

88 จัดซื้อกระดาษชําระ  - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

85,600.00      
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง
โพรดัค จํากัด

85,600.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

89
จางซอมเปล่ียนอะไหลเคร่ืองปรับอากาศ
 ธนาคารฯ  สาขาขอนแกน

 - ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สงวนแอร 89,452.00      หางหุนสวนจํากัด สงวนแอร 89,452.00       
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

90
จางบริการบํารุงรักษาเคร่ืองรัดธนบัตร 
ยี่หอ YULIM รุน YL-203S

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 138,000.00    บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 138,000.00     คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

91
จางทําการขนเงิน และคัดนับเงินให
ธนาคาร ในวันหยุดทําการ และนอก
เวลาทําการ

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 420,000.00    บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 420,000.00     

เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

92
เชาระบบรักษาความปลอดภัย ประจํา
สาขายอยสระแกว

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากัด 49,173.00      บ.เปโตร ไอที จํากัด 49,173.00       
เปนผูใหเชารายเดิมท่ีทางธนาคาร
เชาใชบริการอยูกับสาขาตางๆ

จัดซื้อ External Harddisk  - ตกลงราคา บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 
จํากัด

4,000.00        บ.เอส แอนด เอส เจอเนอรัล 
จํากัด

4,000.00         คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

จัดซื้อแบตเตอร่ี และ Memmory Card  - ตกลงราคา บ.โฟโต โซลูชั่นส จํากัด 7,660.00        บ.โฟโต โซลูชั่นส จํากัด 7,660.00         คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
จัดซื้อเลนสกลอง และตรวจเช็คสภาพ
ทําความสะอาดหอง

 - ตกลงราคา รานไจแอนท ดิจิตอลแล็บ 
แอนด สตูดิโอ

10,000.00      รานไจแอนท ดิจิตอลแล็บ 
แอนด สตูดิโอ

10,000.00       คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ

94
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และสัตวชนิดตางๆ สาขา
เพชรบูรณ

 - ตกลงราคา เพชรกําจัดปลวก 11,235.00      เพชรกําจัดปลวก 11,235.00       
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ

95
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
 (ในนิตยสาร Life and Home)

 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 72,225.00      บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 72,225.00       
เปนบริษัทท่ีดําเนินงานดานส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ

96
จางพิมพส่ือประชาสัมพันธบัตร ATM 
แบบคลาสสิค

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,941.70      บ.ฟลูพอยท จํากัด 24,941.70       
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญ
ทางดานส่ิงพิมพ

93
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ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอลําดับ
ท่ี

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2554
ธนาคารอาคารสงเคราะห

97 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 7,980.00        รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส 7,980.00         
เปนรานท่ีมีความชํานาญทางดาน
ส่ิงพิมพ

98 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา บ.ทริงเค็ท แอนด 
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

4,925.00        บ.ทริงเค็ท แอนด 
ครีเอเตอร กรุป จํากัด

4,925.00         
เปนบริษัทท่ีมีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

99
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 
WAVE รุน NS110S(A)

 - ตกลงราคา
บ.ฮอนดาประสิทธิ์
มอเตอรสระแกว (2554) 
จํากัด

39,500.00      
บ.ฮอนดาประสิทธิ์
มอเตอรสระแกว (2554) 
จํากัด

39,500.00       
คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

100
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ
 (ในวารสารการเงินการคลัง)

 - กรณีพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเงินการคลัง

102,000.00    
สํานักงานเศรษฐกิจ
การเงินการคลัง

102,000.00     เปนการสนับสนุนสวนราชการ

101
จัดจางทํากลองอเนกประสงคสําหรับใส
นาฬิกาและเคร่ืองประดับ

 - พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ทูบิยอง จํากัด 896,000.00    บ.ทูบิยอง จํากัด 896,000.00     

คุณสมบัติตรงตามท่ีตองการ
และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

102
จัดจางกําจัดเศษปฏิกูล/ทําความสะอาด
ใหญ/ฆาเชื้อราภายในสาขายอยบางบัว
ทอง

 - ตกลงราคา นางสีไพร รักมณีร และพวก 15,000.00 นางสีไพร รักมณีร และพวก 15,000.00
เปนผูท่ีมีประสบการณและความ
ชํานาญ

103
จัดจางเหมางานปรับปรุงและซอมแซม
ร้ัวดานหนา ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - พิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 460,000.00    บ.ทูเมคเกอร จํากัด 460,000.00     
เปนบริษัทท่ีมีประสบการณและ
ความชํานาญ


