
1

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จดัซือ้เครื่องตีเบอร์ PLUS 5 หลกั  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.         1,719.00 องค์การค้าของสกสค.          1,719.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

2 จ้างทําตุ๊กตาออมรักออมเรือน ปักโลโก้  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั         9,630.00 บ.จิงเฉิง จํากดั          9,630.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

3 จ้างทําลกูโป่งหวัใจ  - ตกลงราคา บ.ทองธรา บอลลนู จํากดั         8,506.50 บ.ทองธรา บอลลนู จํากดั          8,506.50
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

4

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

(ในหนงัสอืรายงานกิจการ ประจําปี 

2553)

 - ตกลงราคา
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จํากดั
        6,000.00

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จํากดั
         6,000.00

เป็นผู้ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

5 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
12,920.00

ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
12,920.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

6 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั       24,610.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        24,610.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

7 จ้างติดตัง้ระบบระบายอากาศ  - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง       34,000.00 หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง        34,000.00
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

(โครงการบ้าน ธอส.เพื่อมนษุยชาติ 

และโครงการสร้างบ้านด้วยเพลง 

ผ่านสื่อโทรทศัน์ในรายการ "ทีเดด็ เมืองไทย")

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดียพ้อยท์ โปรดกัชัน่ 

จํากดั
 1,926,000.00

บ.มีเดียพ้อยท์ โปรดกัชัน่ 

จํากดั
  1,926,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

9
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

ของงานบริหารหนีส้าขาเชียงราย
 - ตกลงราคา ร้าน นารดา แอดเวอร์ไทซิ่ง         4,800.00 ร้าน นารดา แอดเวอร์ไทซิ่ง          4,800.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

10
เช่าช่วงพืน้ที่จอดรถชัว่คราวของ

สถานบนัเทิง Hollywood
 - ตกลงราคา คณุสวรรยา ศรีนรินทรานนท์       40,000.00 คณุสวรรยา ศรีนรินทรานนท์        40,000.00

ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

11

จ้างผลติสือ่สิง่พิมพ์ประชาสมัพนัธ์

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ 

ครัง้ที่ 11 MONEY EXPO 2011

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั       14,894.40 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        14,894.40
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

12 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 8,430.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 8,430.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

13
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ (ใน

 นสพ.บ้านเมือง)
 - ตกลงราคา บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั       56,175.00 บ.นวกิจบ้านเมือง จํากดั        56,175.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

14
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสารผู้จดัการ 360 รายเดือน)
 - ตกลงราคา บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั       40,600.00 บ.เอเอสทีวีผู้จดัการ จํากดั        40,600.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



3

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

15
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(ของงานบริหารหนีส้าขาฉะเชิงเทรา)
 - ตกลงราคา ร้านแปดริว้อิงค์เจ็ท 72,200.00 ร้านแปดริว้อิงค์เจ็ท 72,200.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

16
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ Panasonic  

รุ่น KX-TG 2873 BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั         5,200.00 บ.นามทอง จํากดั          5,200.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

17 จดัจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค ฝ่ายการเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
      83,888.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       83,888.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

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

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
      10,000.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
       10,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

19 จดัซือ้เครื่องเสยีงพร้อมอปุกรณ์ครบชดุ  - ตกลงราคา ร้าน อ.นานาภณัฑ์       30,000.00 ร้าน อ.นานาภณัฑ์        30,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

20
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(งานบริหารหนีส้าขาจนัทบรุี)
 - ตกลงราคา

ร้าน มหานครอิงค์เจ็ท 

แอนด์ อ๊อฟเซ็ท
        4,000.00

ร้าน มหานครอิงค์เจ็ท 

แอนด์ อ๊อฟเซ็ท
         4,000.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

21
จ้างเหมาซ่อมแซมและใสเ่ปลีย่นอะไหล่

ลฟิต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ตกลงราคา

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
    150,000.00

บ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
     150,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

22

จดัจ้างพิมพ์หนงัสอืคู่มือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้าน ธอส.54 จงัหวดั

นครราชสมีา

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั       57,780.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั        57,780.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

23
จดัจ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
    171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
     171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พมิพ์

24
จดัซือ้นํา้ยาล้างจานไลปอนเอฟ 

ขนาด 800 CC
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.         2,592.00 องค์การค้าของสกสค.          2,592.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

25 จดัซือ้นํา้สบู่ รุ่น RC118  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
      47,080.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากดั
       47,080.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหน่ายโดยตรง

26
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาดอนเมือง
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั         3,103.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั          3,103.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

27 เช่าพืน้ที่เพื่อเปิดสาขาย่อยเลย  - พิเศษ คณุอรรถยทุธ ลยีะวณิช     720,000.00 คณุอรรถยทุธ ลยีะวณิช      720,000.00
ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

28

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการเปิด

สาขาต้นแบบบางบวัทอง บริการใหม่ " 

One Stop Sevice"

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บางกอก พบับลคิ 

รีเลชัน่ส์ จํากดั
 3,000,000.00

บ.บางกอก พบับลคิ 

รีเลชัน่ส์ จํากดั
  3,000,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



5

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 201SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(สาขาพระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 

สาขาพระนครศรีอยธุยา

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(สาขาพระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 

สาขาพระนครศรีอยธุยา

30
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน 

(แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
      58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       58,850.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 201SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ศนูย์บริการ OSS ตราด)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 ศนูย์บริการ OSS 

ตราด

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ศนูย์บริการ OSS ตราด)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 ศนูย์บริการ OSS 

ตราด

29

31
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 201SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ศนูย์บริการ OSS สมทุรสงคราม)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 ศนูย์บริการ OSS 

สมทุรสงคราม

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF   

(ศนูย์บริการ OSS สมทุรสงคราม)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 ศนูย์บริการ OSS 

สมทุรสงคราม

33
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-UX512
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 3,627.30 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 3,627.30 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

34 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ 

กรุ๊ป จํากดั
2,505.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ ครีเอเตอร์ 

กรุ๊ป จํากดั
2,505.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

35
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "อณุหภมูิเศรษฐกิจ")
 - ตกลงราคา

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั
160,500.00

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั
160,500.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

36
จดัซือ้เครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7340
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,848.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,848.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

32
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

37

จ้างจดัทําสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ

บ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศยัแห่งแรก 

(โปสเตอร์ แบนเนอร์)

 - ตกลงราคา
บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
79,019.50

บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ 

จํากดั
79,019.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

38

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 135 ซีซี.ยี่ห้อ 

YAMAHA รุ่น SPARK สตาร์ทมือ ล้อซี่ลวด 

(พร้อมทะเบียน+พรบ.)

 -
สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
214,000.00

บ.ถาวรกิจเจริญกลการ 

(2001) จํากดั
214,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

39

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

ชําระหนีเ้งินกู้  (ตดัแผ่น) 3,000 ห่อ 

(แบ่ง 3 งวด)

 - ตกลงราคา
บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
134,820.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
134,820.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

40
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(ของงานบริหารหนีส้าขาพทัยา
 - ตกลงราคา ร้านเฟรมอาร์ต       14,980.00 ร้านเฟรมอาร์ต        14,980.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

41
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(ของงานบริหารหนีส้าขาบ้านฉาง)
 - ตกลงราคา ร้านเฟรมอาร์ต         3,745.00 ร้านเฟรมอาร์ต          3,745.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

42
จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร 

(ของงานบริหารหนีส้าขาระยอง)
 - ตกลงราคา ร้านเฟรมอาร์ต         7,490.00 ร้านเฟรมอาร์ต          7,490.00

เป็นร้านที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

43
ขอเช่าพืน้ที่เพื่อจดัตัง้เป็นที่ทําการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยตาก
 - พิเศษ คณุเสาวนิตย์ ทองเงิน  1,008,000.00 คณุเสาวนิตย์ ทองเงิน   1,008,000.00

ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

44
จดัซือ้ปุกรณ์ DRUM DR8000 FOR 

MFC-4800
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
        5,029.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         5,029.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

45
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Stock Review รายเดือน)
 - ตกลงราคา บ.สต็อค รีวิว จํากดั     192,600.00 บ.สต็อค รีวิว จํากดั      192,600.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

46
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
      23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       23,540.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

47
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์ 

(แถบสเีขียว)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จํากดั
      64,200.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จํากดั
       64,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

48
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น AF2027 (ชัว่คราว)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.46 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.46 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่าย

ตรวจสอบ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

49
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศธนาคารฯ 

สาขาราชบรุี
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

      61,595.00

หจก.สหแอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ 

เซอร์วิส

       61,595.00
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

50
จ้างซ่อมเปลีย่นอะไหลเ่ครื่องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ้านฉาง
 - ตกลงราคา บ.เดนกิ เทค จํากดั       39,000.00 บ.เดนกิ เทค จํากดั        39,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

51 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาลาดพร้าว  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
      10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       10,486.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

52
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Money & Wealth)
 - ตกลงราคา บ.แฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั       50,000.00 บ.แฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั        50,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

53
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์เงินฝากประจํา 8 เดือน
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั       10,496.70 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        10,496.70

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

54

จดัซือ้เก้าอีส้าํนกังาน สาํหรับผู้จดัการ

สาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาลาํพนู

 - ตกลงราคา บ.ตนานวุฒัน์ จํากดั       12,250.00 บ.ตนานวุฒัน์ จํากดั        12,250.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

55 จดัซือ้ชดุบตัรชมภาพยนตร์  - ตกลงราคา บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จํากดั     180,000.00 บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จํากดั      180,000.00
ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 201SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ศนูย์บริการ OSS อํานาจเจริญ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

อํานาจเจริญ

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ศนูย์บริการ OSS อํานาจเจริญ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

อํานาจเจริญ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 201SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ศนูย์บริการ OSS แม่สาย)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

แม่สาย
57

56
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

(ศนูย์บริการ OSS แม่สาย)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

 แผ่นละ 

0.35 บาท

ผ่านการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

แม่สาย

58

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ ยี่ห้อ 

LAUREL รุ่น J-778 สามารถตรวจสอบ

ธนบตัรปลอมโดยใช้แสง UV และตรวจ

หมกึแม่เหลก็ (Magnetism)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั       55,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั        55,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

59
จดัจ้างทําสติ๊กเกอร์หุ้มรถ Mobile 

Banking พร้อมติดตัง้
 - ตกลงราคา

บ.อิมเมจดิสคพัเวอรี่ 

จํากดั
      30,495.00

บ.อิมเมจดิสคพัเวอรี่ 

จํากดั
       30,495.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

60

จ้างผลติสปอตวิทยพุร้อมสาํเนา CD 

ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์เงินฝากประจํา

 8 เดือน

 - ตกลงราคา นางสาวสดุารัตน์ พงษ์สิงโต         6,000.00 นางสาวสดุารัตน์ พงษ์สิงโต          6,000.00
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

61

จดัซือ้เครื่องปรับอากาศ สาํหรับบ้านพกั

พนกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขานครสวรรค์

 -
สอบราคา

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

ร้านวิเศษแอร์     250,000.00 ร้านวิเศษแอร์      250,000.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

62
จดัซือ้ผ้าหมกึ ESPON RIBBON 

รุ่น 2180i
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั       27,820.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั        27,820.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

63 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากดั     104,004.00 บ.สหธุรกิจ จํากดั      104,004.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

64
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ยี่ห้อ KINGDOM 

รุ่น SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั       15,800.00 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        15,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

65
จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURO B22
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
      17,976.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
       17,976.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

66 จดัซือ้กล้องดิจิตอลและกล้องวีดีโอ  - ตกลงราคา บ.พีคเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั       63,772.00 บ.พีคเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั        63,772.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67
จดัซือ้ผงหมกึ BROTHER รุ่น TN-8000 

TONER BK
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร์ 

จํากดั
      33,544.50

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซน็เตอร์ 

จํากดั
       33,544.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

68 จดัซือ้ผ้าหมกึ EPSON รุ่น LQ-590  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั       18,457.50 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั        18,457.50 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

69 เช่าพืน้ที่จอดรถ Mobile Banking  - ตกลงราคา บ.รังสติพลาซ่า จํากดั       42,800.00 บ.รังสติพลาซ่า จํากดั        42,800.00
ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

70 จ้างทําตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,970.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 5,970.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

71
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อใช้ปฏิบตัิงาน

ในระบบ ICAS
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั     128,378.60 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั      128,378.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

72
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านรายการ เมืองไทย I LOVE YOU)
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สกลเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
    300,000.00

บ.สกลเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
     300,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

73
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

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

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

74

จ้างจดัทําบธูเคลือ่นที่ Pop Up 

หน้าโค้ง พร้อมงานพิมพ์ และ Roll 

superior

 - ตกลงราคา
บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
      27,392.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
       27,392.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

75
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)
 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน)       54,600.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน)        54,600.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

76
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

(ผ่านป้ายประชาสมัพนัธ์)
 - ตกลงราคา

สมาคมราชยานยนต์

สมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

    100,000.00

สมาคมราชยานยนต์

สมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

     100,000.00
เป็นผู้ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

77
เช่าช่วงพืน้ที่ใช้เป็นที่จอดรถยนต์

สถานบนัเทิง Hollywood
 - ตกลงราคา หจก.ทีวีเคกรุ๊ป     172,500.00 หจก.ทีวีเคกรุ๊ป      172,500.00

ผ่านการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

78
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Life and Home)
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากดั       72,225.00 บ.อะโกร มีเดีย จํากดั        72,225.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

79
จ้างบริการรักษาความปลอดภยั

ประจํารถ Mobile Banking
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี ้

คอนโทรล จํากดั
    104,883.33

บ.เมโทรโปลแิตน เซฟตี ้

คอนโทรล จํากดั
     104,883.33

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

80
จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อติดตัง้

ใช้งานประจํารถ Mobile Banking
 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั       77,605.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากดั        77,605.00

เป็นบริษัทที่ให้เช่าและขายโทรทศัน์

วงจรปิดให้กบัธนาคารในปัจจบุนั

81
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านทางวิทยเุน็ตเวิร์ค 18 สถานี)
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค 

จํากดั
    256,800.00

บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิร์ค 

จํากดั
     256,800.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

82
จดัซือ้อปุกรณ์ DRUM DR2025 FOR 

MFC-7420
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
        3,103.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         3,103.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

83
จดัซือ้อปุกรณ์หมกึเพื่อใช้กบัเครื่อง

โทรสาร BROTHER รุ่น MFC-290C
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
        3,702.20

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
         3,702.20 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

84

จ้างทําการ์ด ไดคทัรูปหวัใจ 

เขียนคําถวายพระพรพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวั

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั       14,659.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั        14,659.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

85
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน 

(แบ่ง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั       81,320.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั        81,320.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

86
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงนิฝาก

ออมทรัพย์ (รหสั 12...)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
      32,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
       32,100.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

87 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําขอรับเงินกู้  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั  98,440.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั  98,440.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

88
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

89
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านสือ่สิง่พิมพ์ของห้างฯ)
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

หจก.หนงัสอืพิมพ์ไฮไลท์

การเมือง
    494,000.00

หจก.หนงัสอืพิมพ์ไฮไลท์

การเมือง
     494,000.00

เป็นผู้ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

90

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านสื่อวิทย ุในรายการสนทนาสารพนัและ

รายการยิม้กบัข่าว)

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอส.เค.มีทรัพย์ จํากดั     384,000.00 บ.เอส.เค.มีทรัพย์ จํากดั      384,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

91 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา
ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
2,660.00

ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ 

โปรเกรส
2,660.00

เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

92

จ้างเหมาซ่อมกลอ่งไฟป้ายดาดฟ้า 

ROOF TOP SIGN ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาสขุาภิบาล 3

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
    123,000.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
     123,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

93
จดัซือ้กล้องดิจิตอล Nikon รุ่น D3100 

พร้อมอปุกรณ์
 - ตกลงราคา

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

สาขาอยธุยาพาร์ค

      24,990.00

บ.โฟโต้ฮทั กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จํากดั 

สาขาอยธุยาพาร์ค

       24,990.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N (ของสาขากําแพงเพชร)
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
      16,264.00

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
       16,264.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบปะหน้ามดัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั         2,782.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั          2,782.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

96 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบญุศิริ  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
        1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         1,048.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

97

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda 

รุ่น NS110S สตาร์ทมือ (พร้อม

ทะเบียน+พรบ)

 - ตกลงราคา
บ.รุ่งเรืองฮอนด้าตรัง 

จํากดั
      40,750.00

บ.รุ่งเรืองฮอนด้าตรัง 

จํากดั
       40,750.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

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

99
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

ผ่านสือ่สถานีบริการนํา้มนั ปตท.จิฟฟี่
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.อิมเมจ เอ็นแฮนซ์เมนท์

 จํากดั
 2,225,600.00

บ.อิมเมจ เอ็นแฮนซ์เมนท์

 จํากดั
  2,225,600.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

100
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผ่านรายการ "หมนุตามโลก"
 -

พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมอริทซ์ พบับลซิิตี ้

จํากดั
 1,998,000.00

บ.เมอริทซ์ พบับลซิิตี ้

จํากดั
  1,998,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

101

จ้างเหมางานติดตัง้บนัไดเหลก็ (ชัว่คราว) 

ข้ามรัว้บริเวณด้านหลงัอาคารจอดรถ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั       28,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั        28,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

102

จ้างบํารุงรักษาระบบนํา้ของ Cooling 

Tower อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จํากดั
    165,000.00

บ.แอล เอส พี สยาม 

อินเตอร์เทรด จํากดั
     165,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

103

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในโครงการ "ภาพยนตร์สร้างคน 

สร้างชาติ กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์"

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั
 3,500,000.00

บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั
  3,500,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

104
จดัซือ้ปลัก๊ไฟฟ้า ชนิด 3 ขา 6 จดุ 

ความยาว 5 เมตร ยี่ห้อ STONY
 - ตกลงราคา หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร์       12,037.50 หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิวเตอร์        12,037.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

105 จดัซือ้ถงุกระดาษใสธ่นบตัร GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั       14,980.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั        14,980.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



18

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

106
จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ชนิดลอยตวั 

(ให้กบัฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ)
 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั       19,709.40 บ.เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั        19,709.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

107 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขากาญจนบรุี  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
        5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
         5,243.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

108 จดัซือ้เก้าอีท้ํางานบผุ้า (รหสั CH-973F)  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั       10,690.58 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั        10,690.58 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

109
จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(เครื่องเย็บ HD-88R,HD-10D)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค.       34,200.00 องค์การค้าของสกสค.        34,200.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

110

จ้างตกแต่งบธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพืน้ที่ ในงานมหกรรม

บ้านธนาคาร 54 หาดใหญ่

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
    223,466.16

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
     223,466.16

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

111

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(สนบัสนนุจดัสมัมนา "ทิศทาง

อสงัหาริมทรัพย์ และแนวโน้มเศรษฐกิจ

ครึ่งหลงัปี 2554")

 -
พิเศษ(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั     214,000.00 บ.เบสท์ โฟร์ มีเดีย จํากดั      214,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์


