
1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จดัซือ้กล้องดิจิตอล  - ตกลงราคา บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 48,890.00 บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 48,890.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2
จดัซือ้ตู้ เย็น ขนาด 6.4 คิว ยี่ห้อ Hitachi 

รุ่น R64S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 6,034.80 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 6,034.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA WAVE รุ่น NF125C (C)
 - ตกลงราคา

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
48,500.00

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์

 เซอร์วิส จํากดั
48,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

4
จดัซือ้เครื่องปรับอากาศห้องพกัพนกังาน

 สาขาสพุรรณบรุี
 - ตกลงราคา ร้านฉตัรมงคลแอร์ 49,000.00 ร้านฉตัรมงคลแอร์ 49,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน 

(แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

6
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน 

(แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

7
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาแพร่ 

(ซองหน้าตา่งขาว,ซองจดหมายขาว)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
19,795.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
19,795.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

8
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาพทัยา,สาขาเชียงราย,สาขาแพร่
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 19,185.10 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 19,185.10

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

9
จดัซือ้ PROJECTOR ยี่ห้อ EPSON 

รุ่น EB-S10
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั 14,766.00 บ.สหธุรกิจ จํากดั 14,766.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

10
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี ้

สว่นขาด
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 4,173.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 4,173.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11

จ้างเหมาบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบเสียง แสง ภาพ และระบบแสงสวา่ง 

รวมถงึระบบประชมุไร้สายในห้องประชมุชัน้

 10 อาคาร 1 (ไม่รวมคา่อะไหล่)

 - ตกลงราคา
บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอร์วิส จํากดั
171,200.00

บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอร์วิส จํากดั
171,200.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

12

จ้างพิมพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ 

"ดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษ" และ "บ้าน ธอส.

เพื่อสานฝัน"

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 249,367.78 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 249,367.78

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

13

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

(กญุแจทองเหลืองคอสัน้,กญุแจทองเหลือง

คอยาว,กญุแจลกูบิดหวักลมสแตนเลส,กาวนํา้,

สีสเปรย์)

 - ตกลงราคา บ.มิตรอภยั จํากดั 17,098.13 บ.มิตรอภยั จํากดั 17,098.13 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

14
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการวิทย ุ"รู้ออม รู้ลงทนุ")
 - ตกลงราคา บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั 119,626.00 บ.สวา่งดี มีเดีย จํากดั 119,626.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

15
จดัซือ้ถงุพลาสติกใสข่ยะสดีํา 

ขนาด 30 x 40 นิว้ และขนาด 18 x 20 นิว้
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 23,796.80 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 23,796.80 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

16

จ้างล้างทําความสะอาด Condenser 

เครื่องทํานํา้เย็น (Chiller) ตวัที่ 1 อาคาร

 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

32,100.00

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จํากดั

32,100.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17

จ้างเหมาซอ่มแซมเคาน์เตอร์เปิดบญัชี,

ลอกฟิล์มกรองแสง และตดิตัง้เทปกนัลื่น 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์

 - ตกลงราคา บ.วนั ท ูอะซิสท์ จํากดั 33,000.00 บ.วนั ท ูอะซิสท์ จํากดั 33,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

18 จดัซือ้กล้องดิจิตอล  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 44,298.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 44,298.00
เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

19
จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B22
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
17,976.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
17,976.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

20
จดัซือ้เครื่องเจาะเข้าเลม่เอกสาร 

ยี่ห้อ IBICO รุ่น KOMBO
 - ตกลงราคา

บ.อิบีโก้-อินโฟด้าต้า 

จํากดั
15,515.00

บ.อิบีโก้-อินโฟด้าต้า 

จํากดั
15,515.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

21 จดัซือ้ที่คัน่หนงัสอื ROBIN#417 จมัโบ้  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 42,390.00 องค์การค้าของสกสค. 42,390.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

22 จดัซือ้เครื่องตีเบอร์ PLUS 10 หลกั  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 6,408.00 องค์การค้าของสกสค. 6,408.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

23 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 60,990.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 60,990.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

24

จ้างบริการบํารุงรักษาและแก้ไขซอ่มแซม

เครื่องนบัธนบตัร ยี่ห้อ AMROTEC รุ่น 

AM-60 CSD แบบรวมอะไหล่

 - ตกลงราคา

บ.คอลลีย่์ อินเตอร์

แนชชัน่แนล (ไทยแลนด์)

 จํากดั

37,450.00

บ.คอลลีย่์ อินเตอร์

แนชชัน่แนล (ไทยแลนด์)

 จํากดั

37,450.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

25 ขอให้บริการเติมเงินหมายเลข 1-2 Call  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
8,400.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
8,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

26 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 104,132.40 บ.โฟนิกซ์ จํากดั 104,132.40 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

27 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-2025  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 105,031.20 บ.โฟนิกซ์ จํากดั 105,031.20 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

28

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(สก๊อตเทปใส,เทปปิดกลอ่งทบึ,เทปปิด

กลอ่งใส,กรรไกร,ที่เย็บกระดาษ,แฟ้ม

แขวนสเีขียว,แฟ้มแขวนคละส,ีกระดาษ

อินเด็กซ์ใส)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 67,673.00 องค์การค้าของสกสค. 67,673.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

29
จดัซือ้ MESH H/B เก้าอีส้าํนกังาน BK 

(รหสั LIOC01-185CB-BK)
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
       54,249.00

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
       54,249.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

30 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับเช็คคืน  - ตกลงราคา
บ.รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม 

จํากดั
         5,457.00

บ.รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม 

จํากดั
         5,457.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

31

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นสือ่สิง่พิมพ์ของบริษัท มีเดีย 

แอสโซซิเอตเต็ด)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จํากดั
     496,587.00

บ.มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จํากดั
     496,587.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

32 จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร  - ตกลงราคา ร้านคมโฆษณา        62,440.00 ร้านคมโฆษณา        62,440.00
เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

33

จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด หน ู

แมลงสาบ และยงุ ประจําสํานกังานใหญ่ 

อาคาร 1

 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        37,450.00 บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        37,450.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จ้างลงโฆษณาโครงการ 

"เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ" 

(ใน นสพ.ไทยรัฐ)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 361,213.28 หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 361,213.28

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาโครงการ 

"เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ" 

(ใน นสพ.เดลนิิวส์

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สีพ่ระยาการพิมพ์ 

จํากดั
229,194.00

บ.สีพ่ระยาการพิมพ์ 

จํากดั
229,194.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาโครงการ 

"เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ" 

(ใน นสพ.มติชน)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 89,880.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 89,880.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

35
จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาพทัยา 

(ซองจดหมายขาว,ซองหน้าตา่งขาว)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
26,750.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
26,750.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

36
จดัซือ้เครื่องปั๊มนํา้ ยี่ห้อ MITSUBISHI 

รุ่น EP-305Q3
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั          6,600.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั          6,600.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

37 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,295.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,295.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

38 จดัซือ้ถงุใสธ่นบตัร รหสั DR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั        14,980.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั        14,980.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

34
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

39
จดัซือ้เครื่องปรับอากาศให้กบัสาํนกังาน

เขต 2 ชลบรุี
 - ตกลงราคา ร้านบ้านผ้ามา่น        22,500.00 ร้านบ้านผ้ามา่น        22,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40
จดัซือ้ตู้ เย็น 2 ประต ูขนาด 12.2 คิว ยี่ห้อ

 MITSUBISHI รุ่น MR-F38C สเีทา
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        14,900.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        14,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

41
จ้างบริการพืน้ที่บธูงาน มหกรรมบ้าน

และคอนโดครัง้ที่ 24
 - ตกลงราคา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร      171,200.00 สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร      171,200.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

42

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืเลม่พิเศษ ปกแข็ง 

ภาษาไทย-องักฤษ GOOD TO GREAT : 

50 CEO OF THAILAND 2010-2011)

 - ตกลงราคา
บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
     200,000.00

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
     200,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

43

จ้างเหมาจดัทําแผงไม้วีเนียร์บริเวณ

หลงัโต๊ะหมูบ่ชูา ห้องทํางานกรรมการ

ผู้จดัการ ชัน้ 11 อาคาร 1 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.หนึง่สยามเฟอร์นิชิ่ง 

จํากดั
       16,050.00

บ.หนึง่สยามเฟอร์นิชิ่ง 

จํากดั
       16,050.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

44

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นสือ่สิง่พิมพ์และสือ่วิทยใุนเครือของ

บริษัท สกายพลู จํากดั)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สกายพลู จํากดั      400,000.00 บ.สกายพลู จํากดั      400,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

45
จ้างตดัชดุเครื่องแบบผู้ รับจ้างเหมาขบั

รถธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ตกลงราคา บ.ทรงสมยัซงัฮี ้จํากดั          6,000.00 บ.ทรงสมยัซงัฮี ้จํากดั          6,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

46

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(หนงัสอืฉบบัพิเศษ ชื่อ "รวมบท

วิเคราะห์หุ้นปี 54")

 - ตกลงราคา บ.ทนัหุ้น จํากดั 50,000.00 บ.ทนัหุ้น จํากดั 50,000.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

47

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการสร้างบ้านด้วยเพลง ผา่นสือ่

วิทย ุอสมท.)

 - ตกลงราคา บ.ซีด้เอ็มคอท จํากดั      192,600.00 บ.ซีด้เอ็มคอท จํากดั      192,600.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

48
จดัซือ้ WAITING SEAT เก้าอีแ้ถว 4 

ที่นัง่ สาํหรับรับลกูค้าสสี้ม
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
38,199.00

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
38,199.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

49

จ้างซอ่มแซมพืน้เดิม พร้อมติดตัง้ระบบ

กนัซมึชัน้ดาดฟ้า ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขายอ่ยสงขลา

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลติี ้

โปรดกัส์ จํากดั
87,000.00

บ.เอเอสพี ควอลติี ้

โปรดกัส์ จํากดั
87,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

50
จ้างจดัทําป้ายสแตนโครงการสร้างบ้าน

ด้วยเพลง
 - ตกลงราคา บ.เอเจเจ ลาเบล จํากดั 199,448.00 บ.เอเจเจ ลาเบล จํากดั 199,448.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

51
จ้างจดัทําเสือ้โครงการสร้างบ้าน

ด้วยเพลง
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั        80,000.00 บ.จิงเฉิง จํากดั        80,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

52
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาพทัยา
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 8,346.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 8,346.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53

จ้างตกแตง่บธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพืน้ที่ งานมหกรรมบ้าน 

ธอส.54 จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

 -

สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
252,450.25

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
252,450.25 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

54
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นสือ่ของบริษัท Home & Decor)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
176,300.00

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั

 (มหาชน)
176,300.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

55 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
6,460.00

ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
6,460.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

56 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 2,140.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 2,140.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

57
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

16 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DM-1600S
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 740.00 บ.นามทอง จํากดั 740.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

58
จ้างติดตัง้เครื่องปรับอากาศ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขาจนัทบรุี
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

70,000.00

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

70,000.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

59 จดัซือ้ถ่านอลัคาไลน์ AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 21,828.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 21,828.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

60

จดัซือ้อปุกรณ์เครื่องใช้สาํนกังาน 

(อปุกรณ์ DRUM,อปุกรณ์หมกึ,

เครื่องคํานวณเลข)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 75,612.00 บ.นามทอง จํากดั 75,612.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

61

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นการ

จดัการแขง่ขนับาสเกตบอลสงูอายุ

ชิงชนะเลศิแหง่ประเทศไทย

 - ตกลงราคา

บ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน)

25,000.00

บ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน)

25,000.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 54 จงัหวดั

ชลบรุี

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 51,360.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 51,360.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์ขนาด 

1.5 x 3 เมตร
 - ตกลงราคา

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
6,848.00

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
6,848.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

63
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขากระบี่
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,708.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,708.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

64
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา

สนิเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

65

จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล 

ขนาด 2 x 4 เมตร สาขาลาํปาง 

(งานบริหารหนีภ้มูิภาค)

 - ตกลงราคา หจก.ณินทร์ธนโชติ          5,000.00 หจก.ณินทร์ธนโชติ          5,000.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

66

จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล 

ขนาด 2 x 4 เมตร สาขาเพชรบรุี 

(งานบริหารหนีภ้มูิภาค)

 - ตกลงราคา ร้านชยัรัตน์เพชรบรุี 2010        16,800.00 ร้านชยัรัตน์เพชรบรุี 2010        16,800.00
เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

62
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

67

จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร

 สาขานครราชสมีา (งานบริหารหนี ้

ภมูิภาค)

 - ตกลงราคา
ร้าน เว็บ อาท โปรดกัชัน่ 

เฮาส์
       25,600.00

ร้าน เว็บ อาท โปรดกัชัน่ 

เฮาส์
       25,600.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

68 จ้างจดัทําถงุกระดาษ  - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        94,962.50 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        94,962.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

69
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-3532 BX (สเีงิน)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          7,800.00 บ.นามทอง จํากดั          7,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

70 จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
       17,976.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
       17,976.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื่องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั      140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั      140,598.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

72

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)ใบตรวจหลกัฐานประกอบคําขอกู้ เงิน

2.)คําขอเปิดบญัชีเงินฝาก 

3.)ใบคําขอซือ้ตราสาร

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 69,282.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 69,282.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

73
จดัซือ้กระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
         4,280.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
         4,280.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

74
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

75
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MBA)
 - ตกลงราคา บ.สือ่ดี จํากดั        40,000.00 บ.สือ่ดี จํากดั        40,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

76
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์แนวหน้า)
 - ตกลงราคา

บ.หนงัสอืพิมพ์แนวหน้า 

จํากดั
       80,250.00

บ.หนงัสอืพิมพ์แนวหน้า 

จํากดั
       80,250.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

77
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั      150,000.00 บ.ทีม ไทเกอร์ส จํากดั      150,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

78
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร

(งานบริหารหนีส้าขาสระบรุี)
 - ตกลงราคา

ร้านแอดไซน์ มีเดีย แอนด์

 ออแกไนเซอร์
       36,500.00

ร้านแอดไซน์ มีเดีย แอนด์

 ออแกไนเซอร์
       36,500.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

79

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืมอบอํานาจ

ห้องชดุ,หนงัสอืมอบอํานาจที่ดิน,คํา

ขอรับเงินกู้

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        71,690.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        71,690.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

80 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว  - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั        19,527.50 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั        19,527.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

81 ขอให้บริการเติมเงินหมายเลข 1-2 Call  - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
         7,200.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
         7,200.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

82 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,095.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 2,095.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

83
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ Siemens 

Gigaset Cordless phone รุ่น C580
 - ตกลงราคา

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd
         3,980.00

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd
         3,980.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

84
จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B32 (สาขาบ้านฉาง)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
       27,285.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
       27,285.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

85

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ TRANS-WORLD รุ่น TW-600A 

(สาขาบ้านฉาง)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        68,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        68,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ชําระหนีเ้งินกู้  (ตดัแผน่) (แบง่ 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
     134,820.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
     134,820.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

87
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองห้องชดุเป็นประกนั
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       36,915.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       36,915.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

88

จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้าน ธอส.54 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        35,577.50 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        35,577.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

89
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญา

จํานองที่ดินเป็นประกนั (ท.ด.15)
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        40,125.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        40,125.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

90
จดัซือ้เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP 

รุ่น KC-840TA (สาขาเพชรบรูณ์)
 - ตกลงราคา หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง        18,390.00 หจก.นพคณุเอ็นจิเนียริ่ง        18,390.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

91 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินทัว่ไป  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        94,160.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั        94,160.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

92
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon 

รุ่น D3100 พร้อมอปุกรณ์ 3100
 - ตกลงราคา บ.โฟโต้ โซลชูัน่ส์ จํากดั        19,500.00 บ.โฟโต้ โซลชูัน่ส์ จํากดั        19,500.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จ้างทําตรายางไม้  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,290.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,290.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์ขนาด 

5 x 1.2 เมตร
 - ตกลงราคา

บ.คลัเลอร์ส คลบั กรุ๊ป 

จํากดั
         1,059.30

บ.คลัเลอร์ส คลบั กรุ๊ป 

จํากดั
         1,059.30

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

94 จ้างจดัทําสมดุโน้ตขนาด 4.25 x 7.75 นิว้  - ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากดั        55,634.65 บ.สตรอง มีเดีย จํากดั        55,634.65
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

95
จ้างก่อสร้างบธู งานมหกรรมบ้านและ

คอนโด ครัง้ที่ 24
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
     325,000.00

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
     325,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

96

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการ "เงินฝาก คุ้มครองสขุภาพ" ทาง

วิทยกุระจายเสียงภายในห้างสรรพสินค้า 

In-Stole Media ห้างสรรพสินค้าท็อปส์)

 - ตกลงราคา
บ.อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย 

จํากดั
       89,880.00

บ.อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย 

จํากดั
       89,880.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

97
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR2025 FOR2820
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         3,210.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         3,210.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

98
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "ระเบิดเถิดเทิง")
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็น.เค.กู๊ดส์ แอนด์ 

เซอร์วิส เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั

  1,686,587.50

บ.เอ็น.เค.กู๊ดส์ แอนด์ 

เซอร์วิส เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั

  1,686,587.50
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

93



14

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

99

จดัซือ้เทปกนัลืน่สาํหรับติดบนัไดหนีไฟ

ประจํา อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.ซีเอสที ซพัพลายส์ 

จํากดั
       60,697.89

บ.ซีเอสที ซพัพลายส์ 

จํากดั
       60,697.89

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

100
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MPC2051 (ฝ่ายสนบัสนนุสนิเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 เช่าเดือนละ 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน ค่าถ่ายขาว

ดํา แผ่นละ 0.43 บาท 

ค่าถ่ายสแีผ่นละ 5.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 เช่าเดือนละ 2,782 บาท/

เครื่อง/เดือน ค่าถ่ายขาว

ดํา แผ่นละ 0.43 บาท 

ค่าถ่ายสแีผ่นละ 5.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่าย

สนบัสนนุสนิเชื่อ

101

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการ "เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ" 

ทางช่อง M-Channel)

 - ตกลงราคา
บ.เมเจอร์ กนัตนา บรอด

แคสติง้ จํากดั
     200,000.00

บ.เมเจอร์ กนัตนา บรอด

แคสติง้ จํากดั
     200,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

102
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาขอนแก่น)
 - ตกลงราคา ร้านกิตติ เซ็นเตอร์        52,500.00 ร้านกิตติ เซ็นเตอร์        52,500.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

103
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR2125 FOR MFC-7450
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั        15,515.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั        15,515.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

104

เช่าระบบและอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั 

ประจําธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาบ้านฉาง

 - ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากดั      116,228.00 บ.เปโตร ไอที จํากดั      116,228.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิมที่ทางธนาคาร

เช่าใช้บริการอยูก่บัสาขาตา่งๆ

105

จดัซือ้กระดาษคัน่เอกสาร ขนาด 

5" x 16. 1/4" สเีขียว ตดั 2 มมุ มนด้าน 

16.1/4 "

 - ตกลงราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั        41,944.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั        41,944.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

106
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขามหาสารคาม)
 - ตกลงราคา ร้านไทสงค์ดิทราย          1,700.00 ร้านไทสงค์ดิทราย          1,700.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

107

จดัซือ้เครื่องเสยีงพร้อมอปุกรณ์ 

ยี่ห้อ Sony รุ่น DAV-DZ910W 

(สาขายอ่ยนา่น)

 - ตกลงราคา ร้าน ธ ขวญันคร        23,990.00 ร้าน ธ ขวญันคร        23,990.00
เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

108 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายการธนาคาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       20,972.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

109
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 X 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาสรุาษฎร์ธานี)
 - ตกลงราคา ร้านสมบรูณ์แบบโฆษณา          3,500.00 ร้านสมบรูณ์แบบโฆษณา          3,500.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

110 จ้างผลติโครงพร้อมภาพพิมพ์ Roll up  -

สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
     291,682.00

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
     291,682.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

111

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการ "เงินฝาก คุ้มครองสขุภาพ" 

ผา่นเว็บไซต์ออนไลน์ในรูปแบบลงิค์

โฆษณาผา่นเว็บไซค์ของแอดยิม้)

 - ตกลงราคา บ.คลกิทบูิซ จํากดั      147,660.00 บ.คลกิทบูิซ จํากดั      147,660.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

112
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขานครปฐม)
 - ตกลงราคา โรงพิมพ์โปรช็อป ปริน้ท์ 7,404.40 โรงพิมพ์โปรช็อป ปริน้ท์ 7,404.40

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

113
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาบรุีรัมย์)
 - ตกลงราคา ร้านโซ-ดีทราย 3,000.00 ร้านโซ-ดีทราย 3,000.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

114
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาเชียงใหม)่
 - ตกลงราคา นายปณุณรัตน์  ออ่นฉาย 65,000.00 นายปณุณรัตน์  ออ่นฉาย 65,000.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

115 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
11,020.00

ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
11,020.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

116
จดัซือ้เครื่องกรองนํา้ ยี่ห้อ I-Water Mini

 พร้อมติดตัง้ (สาขาพระราม 2)
 - ตกลงราคา คณุรัชณีย์  จ่างแก้ว 24,717.00 คณุรัชณีย์  จ่างแก้ว 24,717.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

117
จดัซือ้ผ้าหมกึสาํหรับนาฬิกาบนัทกึเวลา 

รุ่น EX3000N (สดีํา)
 - ตกลงราคา บ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 56,175.00 บ.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากดั 56,175.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

118
จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(เทปปิดสนั,ยางลบ,นํา้หมกึ)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.        16,002.00 องค์การค้าของสกสค.        16,002.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

119

จดัซือ้โทรทศัน์ LCD ขนาด 40 นิว้ 

ยี่ห้อ SONY รุ่น KLV-40BX400 

พร้อมอปุกรณ์ติดตัง้

 - ตกลงราคา
หจก.ศรีเพชรการไฟฟ้า 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส
       19,400.00

หจก.ศรีเพชรการไฟฟ้า 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส
       19,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาชยัภมูิ)
 - ตกลงราคา ร้านไอเดีย ดีไซน์        10,200.00 ร้านไอเดีย ดีไซน์        10,200.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

121
จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า (หลอดประหยดัไฟ

จีนี่ 11 W,หลอดประหยดัไฟจีนี่ 18 W)
 - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั        22,598.40 บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั        22,598.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

122
จดัซือ้เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP 

รุ่น KC-840TA (สาขากําแพงเพชร)
 - ตกลงราคา บ.เสริมแสง (1991) จํากดั        17,900.00 บ.เสริมแสง (1991) จํากดั        17,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

123
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(สาขากําแพงเพชร)
 - ตกลงราคา ร้านศรินรัตน์การพิมพ์        12,600.00 ร้านศรินรัตน์การพิมพ์        12,600.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

124
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(สาขาพิษณโุลก)
 - ตกลงราคา ร้าน 99 โฆษณา        12,800.00 ร้าน 99 โฆษณา        12,800.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

125 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาพระราม 6  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

126

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการ "เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ" 

ผา่นทางสือ่วิทย ุช่อง EAZY FM 105.5 

ที่ออกอากาศรายการเรื่องเลา่เช้านี)้

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บางกอกเอ็นเตอร์

เทนเม้นต์ จํากดั
 394,830.00

บ.บางกอกเอ็นเตอร์

เทนเม้นต์ จํากดั
 394,830.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

127 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
5,315.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
5,315.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

128 จ้างพิมพ์แฟ้มออ่นสสี้ม (แบง่ 3 งวด)  - สอบราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั      229,194.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั      229,194.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

129
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาลขนาด 9" x 12 3/4" 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       69,015.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       69,015.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

130
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว สาํนกังาน

ใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       48,150.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       48,150.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

131
จดัซือ้กระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
       42,800.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
       42,800.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

132 จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ  - ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     141,026.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     141,026.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

133
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ (ใน

 นสพ.สยามรัฐรายวนั)
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สยามรัฐ จํากดั   1,000,000.00 บ.สยามรัฐ จํากดั   1,000,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

134
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "@Five Diary เลม่ 3")
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ฟิล์ม แฟคทอรี่ 

เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จํากดั
     856,000.00

บ.ฟิล์ม แฟคทอรี่ 

เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จํากดั
     856,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

135
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาประจวบคีรีขนัธ์)
 - ตกลงราคา

บ.เรือนแก้ว อินเตอร์เทรด 

จํากดั
     153,600.00

บ.เรือนแก้ว อินเตอร์เทรด 

จํากดั
     153,600.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

136
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาลขนาด 10" x 15" 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       77,040.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       77,040.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

137
จ้างพิมพ์ซองนํา้ตาลใหญ่ ขยายข้าง 

สาํนกังานใหญ่ (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       79,180.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       79,180.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

138
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คและตัว๋แลกเงิน 

สาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

139
จ้างพิมพ์โปสเตอร์อตัราดอกเบีย้เงินฝาก

 และดอกเบีย้เงินกู้
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        22,464.65 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        22,464.65

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

140
จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(แฟ้มตราช้าง,เหลก็คัน่ ROBIN,เทปใส)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.          8,267.50 องค์การค้าของสกสค.          8,267.50 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

141
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินคา่

เช่าทรัพย์ธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
         9,897.50

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
         9,897.50

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

142
จ้างพิมพ์สมดุทะเบียนคมุแคชเชียร์เช็ค

ที่ออก
 - ตกลงราคา

บ.แทน่ทองปริน้ติง้ 

เซอร์วิส จํากดั
       36,594.00

บ.แทน่ทองปริน้ติง้ 

เซอร์วิส จํากดั
       36,594.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

143
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

144 เช่าพืน้ที่เพื่อเปิดสาขายอ่ยบางบวัทอง  - พิเศษ

คณุทศันีย์ สรุิยจนัทร์,

คณุอรทยั หอสมิะสถาพร,

คณุสธุีร์ ศรีมหาโชตะ

     792,000.00

คณุทศันีย์ สรุิยจนัทร์,

คณุอรทยั หอสมิะสถาพร,

คณุสธุีร์ ศรีมหาโชตะ

     792,000.00
ผา่นการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

145

จ้างบริการซอ่มบํารุงรักษาระบบอาคาร

อตัโนมตัิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่ อาคาร 2

 - พิเศษ
บ.เตียวฮงอีเลค็โทรซิส

เต็มส์ จํากดั
     231,120.00

บ.เตียวฮงอีเลค็โทรซิส

เต็มส์ จํากดั
     231,120.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

146

จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่ห้อ DAHLE รุ่น 30404 

(ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์)

 - ตกลงราคา บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั        40,000.00 บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั        40,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

147
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น TG2359BXB
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั        10,800.00 บ.นามทอง จํากดั        10,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

148
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "ก้าวพอเพียง CSR")
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
     500,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จํากดั
     500,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

149

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ทางสถานีวิทย ุส.ท.ร.FM 106 MHz 

วิทยคุรอบครัวขา่ว)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วิช 106 จํากดั      900,000.00 บ.วิช 106 จํากดั      900,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

150
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นสือ่วิทยขุองบริษัทฯ)
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สือ่สร้างสรรค์ จํากดั      999,995.25 บ.สือ่สร้างสรรค์ จํากดั      999,995.25

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

151
จดัซือ้มา่นปรับแสง สาํหรับศนูย์ OSS 

พล สาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา

ร้าน พิมานดีไซน์ไทย

ผ้ามา่น
       12,000.00

ร้าน พิมานดีไซน์ไทย

ผ้ามา่น
       12,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

152

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

(ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั,ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร

 2 บานเปิด,ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิน้ชกั,ชัน้

เก็บแฟ้ม 4 ชัน้) สาขายอ่ยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        44,013.81 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        44,013.81 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

153
จดัซือ้เครื่องรัดธนบตัร ยี่ห้อ YULIM 

รุ่น YL-203S สาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        38,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

154

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัร 

(แบบตัง้โต๊ะ,แบบตัง้พืน้) 

สาขายอ่ยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      178,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั      178,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

155

จดัซือ้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบพิมพ์ 

2 ภาษา ยี่ห้อ โอลมิเปีย รุ่น Compact5 

สาขายอ่ยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั        18,190.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

156

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ 

ยี่ห้อ Kingdom รุ่น SA-823 สาขายอ่ย

บางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        33,801.30 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        33,801.30 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

157

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ่ 14

 หลกั,ขนาดเลก็ 14 หลกั) สาขายอ่ย

บางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          9,862.00 บ.นามทอง จํากดั          9,862.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

158
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขานครสวรรค์)
 - ตกลงราคา ร้าน นครสวรรค์ อิงค์เจ็ท          4,000.00 ร้าน นครสวรรค์ อิงค์เจ็ท          4,000.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

159
จดัซือ้อปุกรณ์เครื่องใช้สาํนกังาน 

(ตะแกรง,ถงัขยะเท้าเหยียบ)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.          1,860.00 องค์การค้าของสกสค.          1,860.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

160
จ้างขนย้ายเครื่อง ATM ณ ห้างสรรพสินค้า 

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 - ตกลงราคา หจก.โกมล เทรดดิง้  3,500.00 หจก.โกมล เทรดดิง้  3,500.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

161 จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

162

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)บนัทกึการขอเปลีย่นแปลงการกู้ เงิน 

2.)ใบเข้าบญัชี 

3.)ใบหกับญัชี

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        62,060.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        62,060.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

163

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง

การหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั        32,100.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั        32,100.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

164
จดัซือ้เครื่องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     112,136.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
     112,136.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

165
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูธนาคารฯ สาขาพระราม 2
 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        11,770.00 บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        11,770.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

166

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 FUJI XEROX รุ่น DC186CP สาขา

ยอ่ยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา
บ.ฟจูิ ซีร็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

 ไมม่ีคา่เชา่เครื่อง 

คิดคา่ถ่าย

แผ่นละ 0.53 บาท

บ.ฟจูิ ซีร็อกซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั

 ไมม่ีคา่เชา่เครื่อง 

คิดคา่ถ่าย

แผ่นละ 0.53 บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขากทม.และปริมณฑล
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

167

จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC รุ่น 

MFC-7450 สาขาย่อยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         8,239.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

168
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา

บ.ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
       16,264.00

บ.ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
       16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

169

จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น ยี่ห้อ 

SANYO รุ่น SWC-M20 HCS สาขา

ยอ่ยบางบวัทอง

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั        11,400.00 บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั        11,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

170
จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูธนาคารฯ สาขาไมตรีจิต
 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        11,000.00 บ.บัค๊ บี กอน จํากดั        11,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

171
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY 

รุ่น NEX-3D สาขาลาํปาง
 - ตกลงราคา

บ.นิยมพานิชลาํปาง 

จํากดั
       23,900.00

บ.นิยมพานิชลาํปาง 

จํากดั
       23,900.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

172 จ้างตดัชดุเครื่องแบบปกติขาว  - ตกลงราคา
บ.ทรงสมยัโชคชยั 4 

จํากดั
       32,742.00

บ.ทรงสมยัโชคชยั 4 

จํากดั
       32,742.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

173
จ้างทําตรายางของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขายอ่ยบางบวัทอง
 - ตกลงราคา

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
         7,830.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
         7,830.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

174
จ้างตรวจสอบโครงสร้างอาคารทรัพย์สนิ

ของธนาคารฯ (หมูบ่้านฟ้าทอฝัน)
 - ตกลงราคา

บ.เอ็น.เอส.พลสั 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั
         8,000.00

บ.เอ็น.เอส.พลสั 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั
         8,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

175

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการ "เงินฝาก คุ้มครองสขุภาพ" 

ทางช่อง GREEN CHANNEL)

 - ตกลงราคา
บ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั 

(มหาชน)
       77,040.00

บ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากดั 

(มหาชน)
       77,040.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

176
จ้างบริการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์สาํเนา

ระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั
       15,000.00

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั
       15,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จดัซือ้โช๊คประต ูยี่ห้อ VVP  - ตกลงราคา บ.วี วี พี มาเก็ตติง้ จํากดั        21,025.50 บ.วี วี พี มาเก็ตติง้ จํากดั        21,025.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จดัซือ้โช๊คประต ูยี่ห้อ GEZE  - ตกลงราคา
บ.เฮเฟเล ่ประเทศไทย 

จํากดั
       27,118.08

บ.เฮเฟเล ่ประเทศไทย 

จํากดั
       27,118.08 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

178 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        15,675.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง        15,675.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

179

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอจดทะเบียน

สทิธิและนิติกรรมและการสอบสวนสทิธิ

ในที่ดิน ประเภทจํานองเป็นประกนั 

(ท.ด.๑)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        77,040.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        77,040.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

180 จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาขาภเูก็ต  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       16,050.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
       16,050.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

181
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขายะลา)
 - ตกลงราคา ร้าน สนทยาโฆษณา        10,000.00 ร้าน สนทยาโฆษณา        10,000.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

177
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

182
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขากาญจนบรุี)
 - ตกลงราคา ร้าน เอส.บี.โฆษณา          3,000.00 ร้าน เอส.บี.โฆษณา          3,000.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

183
จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั 

ประจําสาขายอ่ยบางบวัทอง
 - พิเศษ

บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี ้

คอนโทรล จํากดั
     269,835.30

บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี ้

คอนโทรล จํากดั
     269,835.30

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

184
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาหาดใหญ่)
 - ตกลงราคา

บ.หาดใหญ่อิงค์เจ็ท 

จํากดั
       21,132.50

บ.หาดใหญ่อิงค์เจ็ท 

จํากดั
       21,132.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

185

จ้างเหมาปรับปรุงพืน้ที่ทํางาน สว่นสอบทาน

สินเชื่อ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ชัว่คราว) 

บริเวณชัน้ 20 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั        37,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั        37,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

186

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.ขา่วสดฉบบัพิเศษ "20 ปี ขา่ว

สด 20 ปี ข้างหน้า อนาคตประเทศไทย")

 - ตกลงราคา บ.ขา่วสด จํากดั        53,500.00 บ.ขา่วสด จํากดั        53,500.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

187
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ FUJI HS 

20 EXR พร้อมอปุกรณ์
 - ตกลงราคา

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั
       18,390.00

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั
       18,390.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

188
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ "TAXI BACK AD")
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สนพัโพ แอดเวอร์ไทซงิ 

จํากดั
  2,700,000.00

บ.สนพัโพ แอดเวอร์ไทซงิ 

จํากดั
  2,700,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

189
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั             580.00 บ.นามทอง จํากดั             580.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



26

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

190
จดัซือ้ตู้ เย็น ยี่ห้อ HITACHI รุ่น R-64S 

(สาขายอ่ยบางบวัทอง)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั          6,034.80 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั          6,034.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

191
จดัซือ้ตู้รางเลือ่น ยี่ห้อ TAIYO รุ่น CPT-8

 พร้อมติดตัง้ (สาขากําแพงเพชร)
 - ตกลงราคา

บ.กําแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั
       78,660.00

บ.กําแพงเพชรบางกอก

เฟอร์นิเจอร์ จํากดั
       78,660.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

192
จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ Canon รุ่น L-140
 - ตกลงราคา

หจก.ลํา้ฟ้า โอเอ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่
       13,900.00

หจก.ลํา้ฟ้า โอเอ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่
       13,900.00

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุและ

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

193
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาอดุรธานี)
 - ตกลงราคา

ร้านโปรอิมเมจ กราฟฟิค 

ดีไซน์
       38,520.00

ร้านโปรอิมเมจ กราฟฟิค 

ดีไซน์
       38,520.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

194

จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON 

รุ่น G12 พร้อมอปุกรณ์ 

(สาขายอ่ยบางบวัทอง)

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        17,227.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        17,227.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

195
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืให้ความ

ยินยอมในการเปิดเผยข้อมลูเครดิต
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        40,660.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        40,660.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

196
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน 

(กระดาษตอ่เนื่อง)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       34,240.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       34,240.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

197
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-SX713
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        13,268.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั        13,268.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

198
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในวารสารสโุขทยัธรรมาธิราช)
 - กรณีพิเศษ

วารสารสโุขทยัธรรมาธิ

ราช
       12,000.00

วารสารสโุขทยัธรรมาธิ

ราช
       12,000.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ



27

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

199
จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.สยามเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั        53,500.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากดั        53,500.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

200

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

(ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั,ตู้ เหล็กเก็บเอกสาร

 2 ลิน้ชกั)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        41,796.77 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        41,796.77 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

201
จดัซือ้แผน่ CD-R ยี่ห้อ IMATION 700 

MB./80 MINS.
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั          6,955.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั          6,955.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

202
จดัซือ้แบตเตอร์รี่โทรศพัท์ไร้สาย 

Panasonic รุ่น P-P 102 T/1B
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          6,300.00 บ.นามทอง จํากดั          6,300.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

203
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

(ขนาดเลก็ 14 หลกั,ขนาดใหญ่ 14 หลกั)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั          4,834.00 บ.นามทอง จํากดั          4,834.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

204

จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร 

จํานวน 12-14 แผน่ ยี่ห้อ OASTAR 

รุ่น POWER  I-T

 - ตกลงราคา
บ.ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั
         7,690.00

บ.ออฟฟิซ คลบั (ไทย) 

จํากดั
         7,690.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

205
จดัซือ้ไส้ปากกาทองเหลอืง 

ยี่ห้อ Flamingo เบอร์ 991
 - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จํากดั          1,926.00 บ.สหออฟฟิศ จํากดั          1,926.00 เป็นผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง


