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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1

จางยายเครื่องปรับอากาศ 

(Condensing) 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาบางเขน

 - ตกลงราคา หจก. โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง       80,000.00 หจก. โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        80,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

2
จางเหมางานติดตั้งราวบันได ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาสําโรง
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด         8,900.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด          8,900.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3

จางเหมายายปาย PYLON SIGN 

ของศูนยบริการ (OSS) 

ณ ที่วาการอําเภอสามพราน นครปฐม

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
      16,050.00 

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
       16,050.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

4
จัดซื้ออุปกรณ 

(สเปรยลางหนาคอนแทคอุปกรณไฟฟา,สเปรย

ถอดนอต คลายสนิม)

 - ตกลงราคา
บ.อีคอน อินเตอรเทรด 

จํากัด
      10,259.16 

บ.อีคอน อินเตอรเทรด 

จํากัด
       10,259.16 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

5
จัดซื้ออุปกรณ

(โชคอัพ ดอมาร,สายฉีดชําระ)
 - ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จํากัด       76,451.50 บ.มิตรอภัย จํากัด        76,451.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส         6,840.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส          6,840.00 
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

7

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR 

(รหัส LIOCO1-26BK-PVC)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
     639,400.00 

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
     639,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

8
จัดจางพิมพปายแบนเนอรงานมหกรรม

บานธนาคาร 54 จ.เชียงใหม
 - ตกลงราคา

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
        3,049.50 

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
         3,049.50 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

9
จัดจางเหมาซอมแซมหองน้ํา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาตรัง
 - ตกลงราคา คุณเกริกศักดิ์ แสงรัตน      100,000.00 คุณเกริกศักดิ์ แสงรัตน      100,000.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

10
จัดจางพิมพหนังสือคูมือรายการทรัพย

งานมหกรรมบานธนาคาร 54 จ.เชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด       51,360.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด        51,360.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

11

จางดําเนินการจัดเก็บเอกสารและ

บริการรับสงเอกสาร ของศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย

 - ตกลงราคา
บ.ทรัพยศรีไทย จํากัด 

(มหาชน)
 5 บาท/กลอง

บ.ทรัพยศรีไทย จํากัด 

(มหาชน)
 5 บาท/กลอง

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

12

จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัย

แหงแรก ดอกเบี้ย 0% 3ปแรก

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด         9,897.50 บ.ฟลูพอยท จํากัด          9,897.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

13 จัดซื้อแฟมสันกวาง(666) ขนาด 3 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด       42,372.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด        42,372.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

14

จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ

บานธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก 0% 3

 ป

 - ตกลงราคา
บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
      68,950.80 

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       68,950.80 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

15
จัดซื้ออุปกรณ BROTHER DRUM 

DR2025 FOR 2820
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
        3,103.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         3,103.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

16 จัดซื้อผาหมึก Epson รุน LQ2180I  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด       26,750.00 บ.โฟนิกซ จํากัด        26,750.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

17 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก  - ตกลงราคา รานศิลปกิจ       18,190.00 รานศิลปกิจ        18,190.00 เปนผูจัดจําหนายโดยตรง

18 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด 

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
        8,315.00 

บ.ทริงเค็ท แอนด 

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
         8,315.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

19
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสารมารเก็ตพลัส)
 - ตกลงราคา

บ.ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น 

จํากัด
      30,000.00 

บ.ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น 

จํากัด
       30,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

20

จัดจางพิมพตราสารทางการเงิน

 สาขายอยถนนโรจนะ สาขายอยหัวหิน

 ,สาขายอยบิ๊กซีนวนคร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
      19,495.40 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       19,495.40 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

21
จัดจางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

กูเงิน
 - ตกลงราคา บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด       83,460.00 บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด        83,460.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

22 จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด       29,960.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด        29,960.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

23
จัดจางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 

สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด         5,564.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด          5,564.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

24

จัดจางทําสปอตวิทยุพรอมสําเนาซีดี

โครงการบาน ธอส.เพื่อที่อยูอาศัยแหง

แรก 0% 3ป

 - ตกลงราคา คุณสุดารัตน  พงษสิงหโต         6,000.00 คุณสุดารัตน  พงษสิงหโต          6,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

25 จางจัดทําจักรยาน  - ตกลงราคา
บ.เอส.บี.ไบคอินดัสเตรียล 

จํากัด
     192,600.00 

บ.เอส.บี.ไบคอินดัสเตรียล 

จํากัด
     192,600.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

26

จางเหมาซอมแซมเคานเตอรรับลูกคา 

บริเวณโถง ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.จิรกรการ จํากัด      174,784.50 บ.จิรกรการ จํากัด      174,784.50 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

27

จางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสําหรับงาน

ติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสาร 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
      20,693.80 

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
       20,693.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จัดจางพิมพตราสารทางการเงิน 

สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
      72,567.40 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       72,567.40 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

29 จางพิมพซองจดหมาย สาขาสุรินทร  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ

 จํากัด
      35,310.00 

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ

 จํากัด
       35,310.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

30

จางบริการพื้นที่งานมหกรรมการเงิน

เชียงใหม ภาคเหนือ ครั้งที่ 6 Money 

Expo Chiangmai 2011

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จํากัด
     545,700.00 

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จํากัด
     545,700.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

31
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชุดรางเลื่อนพรอม

ติดตั้ง
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง       91,525.92 หจก.เบ เต็ก ลง        91,525.92 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จัดซื้อผาหมึกเครื่องลงเวลา รุน EX 

3000(สีดํา)
 - ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด       56,175.00 บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด        56,175.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

33

จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุน MFC-7470D (สาขาหลักสุรินทร)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
      16,050.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       16,050.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

34
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 

(สาขาหลักสุรินทร)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด       15,470.00 บ.นามทอง จํากัด        15,470.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

35
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HSC
 - ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จํากัด       11,400.00 บ.บ.ีเอส.เทรดดิ้ง จํากัด        11,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

36

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา

 ชนิดไมมีหนวยความจํา ยี่หอ โอลิมเปย

 รุน COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด       18,190.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด        18,190.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

37
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน 225.2 (ของสาขาสระบุรี)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
      38,520.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       38,520.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

38

จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตรแบบตั้งโตะ

 ชนิดตรวจสอบธนบัตรปลอมดวยระบบ

 UV และ MG ยี่หอ LAUREL 

รุน J-778 (สาขาหลักสุรินทร)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด       96,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด        96,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

39

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (ปมแช KTW, ปมแช  

MIRANO, สายพับไนลอน ขนาด 3 นิ้ว, สายพับ

ไนลอน ขนาด 2 นิ้ว, เข็มขัดรัดทอ BERGER #

4, เข็มขัดรัดทอ BERGER #2, ปมน้ําหอยโขง

พรอมเครื่องยนตเบนซิน , หัวกะโหลก, สายดูด

ตัวหนอนแบบใน)

 - ตกลงราคา บ.รุจิร คอรปอเรชั่น จํากัด       67,072.95 บ.รุจิร คอรปอเรชั่น จํากัด        67,072.95 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (ปลั๊ก แบบลอหมุนสาย 

VCT2X2.5 SQ.MM , ไฟฉาย LED แบบพกพา ,

 เทป 3M)

 - ตกลงราคา
บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
      25,744.20 

บ.รุงเกษม อินเตอรเนชั่นแนล

 จํากัด
       25,744.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (เครื่องสูบน้ําเครื่องยนต

ดีเซล ,ทอน้ําดานดูดพรอมขอตอ ,สายสงผาใบ

สีฟาพรอมขอตอ)

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
     150,763.00 

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
     150,763.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ขนาดใหญ ยี่หอ 

Kingdom รุน SA-823 (พรอมขนสง)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด       42,361.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        42,361.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43

จางทําสปอตวิทยุโครงการ เงินกูเพื่อลด

ภาระหนี้ ปลูกสราง และซอมแซมที่อยู

อาศัยแกผูประสบอุทกภัย

ป 2554

 - ตกลงราคา คุณสุดารัตน  พงษสิงหโต         6,000.00 คุณสุดารัตน  พงษสิงหโต          6,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

44 จางผลิตผาหมกันหนาว  -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด      492,200.00 บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด      492,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

45
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่หอ Double  A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
      42,800.00 

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
       42,800.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

46
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการวิทยุ มุมเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา

หางหุนสวนสามัญ

ตนกลา
      40,000.00 

หางหุนสวนสามัญ

ตนกลา
       40,000.00 

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

47

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข 

ขนาดเล็ก 14 หลัก ยี่หอ casio 

รุน DJ-240D

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด         3,480.00 บ.นามทอง จํากัด          3,480.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48
จัดซื้อรถเข็นเอกสาร ยี่หอ JUMBO

 รุน HB-210
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด         2,889.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด          2,889.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

49
จัดซื้อสติกเกอรบารโคด ยี่หอ brother 

TZ-651
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
        9,630.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         9,630.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50

จางเหมางานบริการบํารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศ CHILLER หมายเลข 1-4 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอหนสัน คอนโทรลส

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

     262,000.00 

บ.จอหนสัน คอนโทรลส

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

     262,000.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

51 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด 

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
        3,240.00 

บ.ทริงเค็ท แอนด 

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
         3,240.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

52
จัดจางพิมพกระดาษหัวจดหมาย

 สํานักกรรมการผูจัดการ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ

 จํากัด
      21,400.00 

บ.เอส.อาร.ซ.ีเอ็นเวลอพ

 จํากัด
       21,400.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

53

จัดจางพิมพซองหนาตางขาว

 สําหรับใชกับเครื่องบรรจุเอกสาร

อัตโนมัติ

 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซ.ีซ.ีฟโนลา จํากัด      140,598.00 บ.เอ็ม.ซ.ีซ.ีฟโนลา จํากัด      140,598.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด       10,914.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด        10,914.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

55

จางเหมาติดตั้งปายผนังอาคาร PYLON

 SIGN TYPE F (PSF) 

ธนาคารฯ สาขายอยมุกดาหาร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
      44,000.00 

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
       44,000.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

56
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ

ใหกับสาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     134,178.00 

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
     134,178.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

57
จัดจางพิมพคูมือการประมูลขายบาน

มือสองของธนาคาร ครั้งที่ 3/2554
 - พิเศษ บ.บพิธการพิมพ จํากัด      349,980.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด      349,980.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

58
จัดซื้อตูเก็บเอกสารชุดรางเลื่อน

พรอมติดตั้ง
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      188,655.98 หจก.เบ เต็ก ลง      188,655.98 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59
รื้อถอนสวนตอเติมดานหลังอาคารทรัพย

ของธนาคารอาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
      45,000.00 

บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
       45,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60
จางทํากรอบรูปพรอมพระบรมฉายา

ลักษณ
 - ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากัด      158,999.86 บ.สตรอง มีเดีย จํากัด      158,999.86 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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61

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อสิ่งพิมพ และสื่อวิทยุในเครือ

ของบริษัทฯ

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สกายพูล จํากัด      333,305.00 บ.สกายพูล จํากัด      333,305.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

62
จางซอมแซมผนังอาคาร หองทรัพยสิน

ของธนาคารอาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
      16,000.00 

บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

แมนเนจเมนท จํากัด
       16,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค       62,595.00 หจก.แอคชั่นแพค        62,595.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

64

จางเหมาปรับปรุงตกแตง

ผนังหองประชุมเล็กชั้น 21 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
      60,000.00 

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
       60,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จัดซื้อผาหมึกเคลือบแถบแมเหล็ก 

ST#182436-7731
 - ตกลงราคา

บ.อัลบิช อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
      28,890.00 

บ.อัลบิช อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด
       28,890.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

66 จัดจางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส       10,640.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรเกรส        10,640.00 
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

67 จัดจางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง       14,735.00 รานเรืองศิลปตรายาง        14,735.00 
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

68

จัดซื้อผาหมึก Ribbon P/N 8000 

15-901 สําหรับใชงานรวมกับ

เครื่องพิมพบัตรยี่หอ Zebra รุน P110

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น

 แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
      85,680.00 

บ.แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น

 แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
       85,680.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

69 จัดซื้อเชือกฟาง  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.         3,726.00 องคการคาของ สกสค.          3,726.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

70

จางจัดทําปายตราสัญลักษณ

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
     120,000.00 

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
     120,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

71
จัดทําสื่อประชาสัมพันธมาตรการ

ชวยลดภาระหนี้ลูกคาประสบอุทกภัย
 - ตกลงราคา

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     105,609.00 

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     105,609.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

72
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานนิตยสาร Who? 100 Executive)
 - พิเศษ

บ.โซลิค มีเดีย 

(ประเทศไทย) จํากัด
     160,500.00 

บ.โซลิค มีเดีย 

(ประเทศไทย) จํากัด
     160,500.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

73
จัดจางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง 

สาขานครศรีธรรมราช
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
      47,080.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       47,080.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

74

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ผานสื่อโฆษณาเคลื่อนที่

 (TAXI BACK AD)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สนัพโพ แอดเวอรไทซิง

 จํากัด
  2,025,000.00 

บ.สนัพโพ แอดเวอรไทซิง

 จํากัด
  2,025,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

75
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก

 14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด         1,740.00 บ.นามทอง จํากัด          1,740.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จัดซื้อกลองดิจิตอล SONY

 รุน DSC-W530 สีดํา
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
        5,489.10 

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
         5,489.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

77
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร ยี่หอ BILLCON
 - ตกลงราคา

บ.อินติเกรต ซิสเตม

 (ไทยแลนด) จํากัด
        9,000.00 

บ.อินติเกรต ซิสเตม

 (ไทยแลนด) จํากัด
         9,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการวิทยุ ดอกเบี้ย เรดิโอ)
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอ.พริ้นติ้ง เฮาส 

จํากัด
      96,300.00 

บ.พี.เอ.พริ้นติ้ง เฮาส 

จํากัด
       96,300.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

79
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการวิทยุ รูออม รูลงทุน)
 - ตกลงราคา บ.สวางดี มีเดีย จํากัด       46,010.00 บ.สวางดี มีเดีย จํากัด        46,010.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

80
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน SECURIO B22
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
      19,046.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
       19,046.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการ คุยโขมงหกโมงเชา และ

รายการโปะแตก)

 - ตกลงราคา นางสาวเอื้องทิพย ไชยสิน      136,425.00 นางสาวเอื้องทิพย ไชยสิน      136,425.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

82
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

 (ผานรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา บ.สวางดี มีเดีย จํากัด      165,850.00 บ.สวางดี มีเดีย จํากัด      165,850.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

83
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ 

RICOH รุน MP2000L2 (ฝายการเงิน )
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.35 

บาท
ผานการคัดเลือกจากฝายการเงิน

84
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH รุน 

 MP2000L2
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 เชาเดือนละ 

2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

 เชาเดือนละ 

2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจากฝายการเงิน

85 จัดซื้อเครื่องเย็บ  MAX #HD-88R  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.         1,116.00 องคการคาของ สกสค.          1,116.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

86 จัดจางดําเนินการขนสงพัสดุ  - วิธีพิเศษ
บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร 

แอนด ซี จํากัด

 ประมาณ 

1,200,000 บาท

บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร 

แอนด ซี จํากัด

 ประมาณ 

1,200,000 บาท

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

87 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค       16,692.00 หจก.แอคชั่นแพค        16,692.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

88
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 

รุน AF2020 (ชั่วคราว)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 0.46 

บาท
ผานการคัดเลือกจากฝายการเงิน

89
จัดจางทําสื่อประชาสัมพันธมาตรการ

ชวยลดภาระหนี้ลูกคาประสบอุทกภัย
 - ตกลงราคา

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     105,609.00 

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
     105,609.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

90
จัดจางพิมพแบบฟอรมใบสําคัญ

การบันทึกบัญชี GL
 - ตกลงราคา บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด       64,200.00 บ.จูนพับลิชชิ่ง จํากัด        64,200.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

91 จัดซื้ออุปกรณ DRUM  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
        9,309.00 

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
         9,309.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

92
จัดซื้ออุปกรณเครื่องนอนสําหรับผูพักพิง

ของผูปฏิบัติงานที่ประสบอุทกภัย
 - ตกลงราคา บ.เงินออม บิสซิเนส จํากัด       70,620.00 บ.เงินออม บิสซิเนส จํากัด        70,620.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH

 รุน FX 200 (ชั่วคราว)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 1.50 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

 แผนละ 1.50 

บาท
ผานการคัดเลือกจากฝายการเงิน

94
จัดจางขนยายและติดตั้งเครื่อง ATM 

สาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา

บ.บุญมามูฟอิง

 แอนดสโตเรจ จํากัด
      15,700.00 

บ.บุญมามูฟอิง

 แอนดสโตเรจ จํากัด
       15,700.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

95
จางจัดทําแผนปลิวประชาสัมพันธ

การเปดบัญชี สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท จํากัด         4,793.60 บ.ฟลูพอยท จํากัด          4,793.60 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห

96
จางจัดทําสื่อประชาสัมพันธการเปด

สาขาสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
      13,000.50 

บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
       13,000.50 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97

จัดซื้อตูชุดรางเลื่อน ยี่หอ LUCKY

 รุน IEM-100 ขนาด 4800 (W) 

x9150(D) x 2006mm. พรอมขนสง

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด       84,920.55 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด        84,920.55 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ

(ผานสถานีชอง Spring news)
 - ตกลงราคา

บ.สปริง คอรปอเรชั่น 

จํากัด
     200,000.00 

บ.สปริง คอรปอเรชั่น 

จํากัด
     200,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

99
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานรายการ เมืองไทย I LOVE YOU)
 - ตกลงราคา

บ.สกลเอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
     200,000.00 

บ.สกลเอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
     200,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

100
จางบริการกําจัดปลวด มด แมลงสาบ 

หนู ธนาคารฯ สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา

บ.แคนนอน เพสท 

เมเนจเมนท จํากัด
      12,840.00 

บ.แคนนอน เพสท 

เมเนจเมนท จํากัด
       12,840.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101 จัดจางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
      64,200.00 

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
       64,200.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

102 จางซอม Cooling Tower  - ตกลงราคา
บ.บางกอกรีฟริกเจอเรชั่น 

จํากัด
      74,900.00 

บ.บางกอกรีฟริกเจอเรชั่น 

จํากัด
       74,900.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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