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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 สามารถตรวจสอบ

ธนบตัรปลอมโดยใช้แสง UV และตรวจหมกึ

แมเ่หล็ก (Magnetism)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

2
จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร 

ยี่ห้อ DAHLE รุ่น 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั 40,000.00 บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั 40,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

3
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DM-1400 TV
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,950.00 บ.นามทอง จํากดั 1,950.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

4
จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น DA-104
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 4,571.04 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 4,571.04 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

5
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-UX512F
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 3,627.30 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 3,627.30 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
จดัซือ้ถ้วยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจ ุ

4,500 ใบ/กลอ่ง
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 46,545.00 บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 46,545.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

7
จ้างจดัหาพืน้ที่งานมหกรรมการลงทนุ 

Invest Fair 2011 เชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.บรูพาทศัน์ (1999) 

จํากดั
171,200.00

บ.บรูพาทศัน์ (1999) 

จํากดั
171,200.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

8
จ้างก่อสร้างบธูในงานมหกรรม

การลงทนุ Invest Fair 2011 เชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.ลานนา เอ็กซิบิท 

อีเวนท์ เอเจนซี จํากดั
98,814.50

บ.ลานนา เอ็กซิบิท 

อีเวนท์ เอเจนซี จํากดั
98,814.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
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9

จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Double A ขนาด A4/80 แกรม 

(แบง่ 2 งวด)

 - สอบราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
1,027,200.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
1,027,200.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

10

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(แฟ้มแขวนสเีขียว,แฟ้มแขวนคละส,ี

ลวดเย็บ B8 Bostitch)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 18,180.00 องค์การค้าของสกสค. 18,180.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

11

จ้างเหมาซอ่มแซมรอยแยกบริเวณ

ทางเดินรอบอาคารธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขานครปฐม

 - ตกลงราคา
บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
40,000.00

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
40,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

12

จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์

งานมหกรรมบ้านธนาคาร 54 

จงัหวดัปราจีนบรุี

 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 43,067.50 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 43,067.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

13
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Chicbiz Magazine)
 - วิธีพิเศษ

บ.ชิคบิซ บุ๊คกาซีน 2010

 จํากดั
330,000.00

บ.ชิคบิซ บุ๊คกาซีน 2010

 จํากดั
330,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

14

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในแมกกาซีนฉบบัพิเศษรายเดือน 

"Smart Finance" และพืน้ที่ออกบธู 

ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว)

 - วิธีพิเศษ
บ.โพสต์ พบัลชิชิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
537,140.00

บ.โพสต์ พบัลชิชิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
537,140.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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15
จดัซือ้กระดาษชําระม้วนใหญ่ 

(แบง่ 9 งวด)
 - สอบราคา

บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ่ง

โพรดคั จํากดั
577,800.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซิ่ง

โพรดคั จํากดั
577,800.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

16

จดัซือ้จลุนิทรีย์ สาํหรับงานระบบบอ่

บําบดันํา้เสยี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.นิววิสท์ เจิมส์ จํากดั 172,800.00 บ.นิววิสท์ เจิมส์ จํากดั 172,800.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

17

จดัซือ้เก้าอีพ้นกัพิงเตีย้ 

(รหสั 71-TV207AS-AFA-SCPI-BCPI) 

TREAD CHAIR Size 1030 x 550 x 560

 - ตกลงราคา
บ.ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน)
6,032.13

บ.ร้อกเวธิ จํากดั 

(มหาชน)
6,032.13 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

18

จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารกนัไฟ ยี่ห้อ 

ROSENGRENS รุ่น CANOPUS แบบ 4

 ลิน้ชกั

 - ตกลงราคา
บ.ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง 

จํากดั
39,590.00

บ.ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง 

จํากดั
39,590.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

19

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ วิทยสุนทนาสารพนั

และรายการ ยิม้กบัขา่ว)

 - วิธีพิเศษ บ.เอส.เค.มีทรัพย์ จํากดั 384,000.00 บ.เอส.เค.มีทรัพย์ จํากดั 384,000.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

20
จดัซือ้รถเข็นพืน้เหลก็ชัน้เดียว 

ยี่ห้อ JUMBO รุ่น HG-310
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,692.85 บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,692.85 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

21

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

ชนิด 2 บานเปิด ยี่ห้อ LUCKY 

รุ่น SH-756

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 9,244.80 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 9,244.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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22
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการ์ดตวัอยา่ง

ลายมือชื่อผู้มีอํานาจสัง่จ่ายบญัชีเงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 16,050.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 16,050.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

23
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

(ขนาด 14 หลกั และ ขนาด 12 หลกั)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 87,134.00 บ.นามทอง จํากดั 87,134.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

24
จดัซือ้ผงหมกึ สาํหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ 

Fuji Xerox รุ่น DPC111oB
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
32,587.92

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
32,587.92 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

25 จ้างประเมินราคาหลกัประกนั  - ตกลงราคา บ.เบล เซอร์เวย์ จํากดั 30,000.00 บ.เบล เซอร์เวย์ จํากดั 30,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

26

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผน่ปลวิ 

งานประมลูขายทรัพย์สนิธนาคารฯ 

ครัง้ที่ 1/2554

 - ตกลงราคา
บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จํากดั
48,150.00

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จํากดั
48,150.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

27
จดัซือ้เครื่องโทรสารเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
85,921.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
85,921.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

28
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ Panasonic 

รุ่น KX-TG 2359 BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 16,200.00 บ.นามทอง จํากดั 16,200.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

29
จ้างปลติป้ายแบนเนอร์งานประมลู

ขายทรัพย์สนิธนาคารฯ ครัง้ที่ 1/2554
 - ตกลงราคา ร้านแอบโซลทู 21,060.00 ร้านแอบโซลทู 21,060.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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30 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 15,200.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 15,200.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

31

จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ่ ครัง้ที่ 1 จ.สงขลา Money 

Expo Hatyai 2011

 - วิธีพิเศษ
บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
550,000.00

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
550,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

32

เช่าระบบและอปุกรณ์รักษาความปลอดภยั 

ประจําสาขาย่อยถนนโรจนะ จ.

พระนครศรีอยธุยา

 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากดั 200,658.00 บ.เปโตร ไอที จํากดั 200,658.00
เป็นผู้ให้เช่ารายเดิมที่ทางธนาคาร

เช่าใช้บริการอยูก่บัสาขาตา่งๆ

33

จ้างตกแตง่บธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพืน้ที่ งานมหกรรมบ้าน 

ธอส.54 จงัหวดัชลบรุี

 - วิธีพิเศษ
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
274,125.08

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
274,125.08

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายทรัพย์สนิธนาคารฯ 

ครัง้ที่ 1/2554 (นสพ.ไทยรัฐ)

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 94,229.55 หจก.ซูนา่ แอดเวอร์ไทซิ่ง 94,229.55
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายทรัพย์สนิธนาคารฯ 

ครัง้ที่ 1/2554 (นสพ.มติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 32,100.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 32,100.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์การ

ประมลูขายทรัพย์สนิธนาคารฯ 

ครัง้ที่ 1/2554 (นสพ.ฐานเศรษฐกิจ)

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 53,928.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 53,928.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

34
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

35
จดัซือ้ Samsung LCD TV ขนาด 32 นิว้

 รุ่น LA32C350
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 52,499.98 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 52,499.98 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

36

จ้างดแูลบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

ระบบการจดัสง่ข้อความผา่น

โทรศพัท์มือถือ (SMS)

 - ตกลงราคา
บ.เอดี เวนเจอร์ จํากดั 

(มหาชน)
107,000.00

บ.เอดี เวนเจอร์ จํากดั 

(มหาชน)
107,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

37

จดัซือ้เครื่องทําลายเอกสาร 

(ยี่ห้อ DAHLE รุ่น 30404 และ 

ยี่ห้อ DAHLE รุ่น 30204)

 - ตกลงราคา บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั 98,000.00 บ.35 มาร์เก็ตติง้ จํากดั 98,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

38
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-UX513F
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 4,547.50 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 4,547.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

39

จดัซือ้สติ๊กเกอร์เลเบลตอ่เนื่อง ขนาด 

10.6 x 4.8 ซม. 1 แถว (1 กลอ่ง บรรจ ุ

3000 ดวง)

 - ตกลงราคา
หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิว

เตอร์
3,210.00

หจก.เอส.วี.เอส.คอมพิว

เตอร์
3,210.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40
จ้างเหมาดแูลบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้าสาํรอง ของสาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.พีเอส ซอร์ส จํากดั 19,260.00 บ.พีเอส ซอร์ส จํากดั 19,260.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

41
จดัซือ้กล้องดิจิตอล CANON 

POWERSHOT รุ่น G12 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา

บ.เอเน็ตคอมพิวเตอร์ 

จํากดั
23,080.00

บ.เอเน็ตคอมพิวเตอร์ 

จํากดั
23,080.00

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการและ

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

42
จ้างพิมพ์ภาพสาํหรับ Roll Up 

ขนาด 85 x 200 ซม.
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
4,547.50

บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
4,547.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

43

จ้างบริการวิเคราะห์คา่นํา้ทิง้ของระบบ

บําบดันํา้เสยี อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.เทสท์ เทค จํากดั 24,396.00
บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
24,396.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

44
จ้างพิมพ์แผน่พบัโครงการบ้าน ธอส.-

กบข.ครัง้ที่ 7
 - สอบราคา

บ.สยามคลัเลอร์พริน 

จํากดั
122,408.00

บ.สยามคลัเลอร์พริน 

จํากดั
122,408.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

45

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืรายงานประจําปี 2553/2554

 หรือ "ปมูขา่วเศรษฐกิจ")

 - ตกลงราคา สมาคมผู้สือ่ขา่วเศรษฐกิจ 37,450.00 สมาคมผู้สือ่ขา่วเศรษฐกิจ 37,450.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

46
จดัซือ้เก้าอีส้าํนกังานสาํหรับใช้งาน

ที่ฝ่ายการบญัชี
 - วิธีพิเศษ

บ.ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน)
594,190.80

บ.ร้อกเวิธ จํากดั 

(มหาชน)
594,190.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

47 เช่าใช้บริการข้อมลูนิติบคุคล  - ตกลงราคา
บ.บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั

 (มหาชน)
81,855.00

บ.บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั

 (มหาชน)
81,855.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

48
จดัซือ้ปุกรณ์ BROTHER DRUM DR 

2025
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,206.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
6,206.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

49

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแบบรายงานการทํา

ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัทรัพย์สนิ 

(แบบ ป.ป.ง.1-02)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 6,901.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 6,901.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

50
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
109,140.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
109,140.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

51
จดัซือ้เครื่องดดูฝุ่ นดดูนํา้ 

ยี่ห้อ STARMIX รุ่น GS1032HK
 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 24,800.00 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 24,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

52
จดัซือ้เครื่องทํานํา้ร้อนนํา้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั 32,400.00 บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั 32,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

53
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอื 150 New Home Design)
 - ตกลงราคา

สมาคมนกัธุรกิจ

รับสร้างบ้าน
37,450.00

สมาคมนกัธุรกิจ

รับสร้างบ้าน
37,450.00

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

54

จ้างพนกังานทําความสะอาดประจํา

สาขายอ่ยถนนโรจนะ จ.

พระนครศรีอยธุยา

 - ตกลงราคา บ.เอส.บี.ซี.กรุ๊ป จํากดั 136,249.64 บ.เอส.บี.ซี.กรุ๊ป จํากดั 136,249.64
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

55

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในวารสารสมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 

ประจําปี 2553)

 - ตกลงราคา สมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 20,000.00 สมาคมสนิเชื่อที่อยูอ่าศยั 20,000.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

56 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 19,380.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 19,380.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

57
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษ
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 13,910.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 13,910.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

58
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสารอาคารวนันี)้
 - ตกลงราคา

บ.วฏัฏะ คลาสสพิายด์ส 

จํากดั
16,050.00

บ.วฏัฏะ คลาสสพิายด์ส 

จํากดั
16,050.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

59

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

(แบบมีกระดาษขนาดใหญ่ 

14 หลกั,ขนาดเลก็ 14 หลกั)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,094.00 บ.นามทอง จํากดั 3,094.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

60
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 1,740.00 บ.นามทอง จํากดั 1,740.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

61

จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778 สามารถตรวจสอบ

ธนบตัรปลอมโดยใช้แสง UV และตรวจหมกึ

แมเ่หล็ก (Magnetism)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 58,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

62
จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 3 ลิน้ชกั 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น DA-103
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 14,380.80 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 14,380.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

63 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,355.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,355.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

64 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสมทุรสาคร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,194.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
4,194.40

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

จ้างพิมพ์แผน่พบัโครงการเงินฝาก

คุ้มครองสขุภาพ
 - สอบราคา บ.Grey matter จํากดั 131,535.10 บ.Grey matter จํากดั 131,535.10 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

จ้างพิมพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ

เงินฝากคุ้มครองสขุภาพ 

(โปสเตอร์,ป้ายตัง้เคาน์เตอร์)

 - สอบราคา บ.ไอดีล ทเูดย์ จํากดั 27,515.05 บ.ไอดีล ทเูดย์ จํากดั 27,515.05 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

66
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษ

ถ่ายทอดลายมือชื่อ
 - ตกลงราคา บ.คอมเด็กซ์ จํากดั 40,125.00 บ.คอมเด็กซ์ จํากดั 40,125.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

67
จ้างผลติชดุ Roll Up พร้อมภาพพิมพ์

โครงการเงินฝากคุ้มครองสขุภาพ
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
7,998.25

บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
7,998.25

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

68
จ้างบริการบํารุงรักษาและแก้ไขซอ่มแซม

เครื่องนบัธนบตัร G&D รุ่น Numeron T
 - ตกลงราคา

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์

แนชชัน่แนล (ไทยแลนด์) 

จํากดั

82,390.00
บ.แอล เอ ดสิเพลยซ์ กรุ๊ป 

จํากดั
82,390.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

69

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั 

ประจําสาขายอ่ยถนนโรจนะ จ.

พระนครศรีอยธุยา

 - วิธีพิเศษ บ.เอส.บี.ซี.กรุ๊ป จํากดั 420,800.00 บ.เอส.บี.ซี.กรุ๊ป จํากดั 420,800.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

70
จดัซือ้เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ BROTHER รุ่น

 MFC-9120 CN (สาขาระยอง)
 - ตกลงราคา

บ.ซนัไซน์ เอ็กซ์เพรส

โปรดกัส์ จํากดั
19,400.00

บ.ซนัไซน์ เอ็กซ์เพรส

โปรดกัส์ จํากดั
19,400.00

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการและ

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

71
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ประชาสมัพนัธ์

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

65
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

72

จ้างจดัทําสปอตวิทย ุประชาสมัพนัธ์

โครงการธอส.-กบข. ครัง้ที่ 7 

และโครงการเงินฝากคุ้มครองสขุภาพ

 - ตกลงราคา คณุสดุารัตน์ พงษ์สงิห์โต 12,000.00 คณุสดุารัตน์ พงษ์สงิห์โต 12,000.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

73
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(Marketeer)
 - ตกลงราคา บ.มาร์เก็ตเธียร์ จํากดั 90,000.00 บ.มาร์เก็ตเธียร์ จํากดั 90,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

74
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขาสระบรุี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
23,540.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

75 จดัซือ้ผ้าหมกึ P/N 800015-440  - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ บสิซเินส 

โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั

24,396.00

บ.แอดวานซ์ บสิซเินส 

โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั

24,396.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

76
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี ้

เงินกู้  (แบง่ 6 งวด)
 - สอบราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
224,700.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
224,700.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

77 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 20,900.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 20,900.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

78

จ้างเหมางานเปลีย่นประตหู้องเก็บ

เอกสารสาํคญั ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 สาขาบ้านฉาง

 - ตกลงราคา
บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
55,000.00

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
55,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

79

จดัซือ้กล้องดิจิตอล CANON 

POWERSHOT รุ่น G12 

(สาขากําแพงเพชร)

 - ตกลงราคา
บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 

(สาขาบิ๊กซีกําแพงเพชร)
19,900.00

บ.บิ๊กคาเมร่า จํากดั 

(สาขาบิ๊กซีกําแพงเพชร)
19,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

80

จดัซือ้กล้องดิจิตอล CANON 

POWERSHOT รุ่น G12 

(สาขาพิษณโุลก)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติง้ 

จํากดั
19,900.00

บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติง้ 

จํากดั
19,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

81
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์)
 - ตกลงราคา

สมาคมราชยานยนต์

สมาคมแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00

สมาคมราชยานยนต์

สมาคมแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์

100,000.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

82 จดัซือ้แฟ้มตราช้าง #120 A4  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,802.50 องค์การค้าของสกสค. 2,802.50 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

83
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาบางเขน
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 3,723.60 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 3,723.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

84 จดัซือ้เครื่องตีเบอร์ PLUS 5 หลกั  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 6,876.00 องค์การค้าของสกสค. 6,876.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

85

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(หนงัสอืครบรอบ 30 ปี สมาคมธุรกิจ

บ้านจดัสรร)

 - ตกลงราคา สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 32,100.00 สมาคมธุรกิจบ้านจดัสรร 32,100.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

86 จ้างผลติเสือ้โปโล  - สอบราคา
บ.บี.ซี.พี.อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั
295,320.00

บ.บี.ซี.พี.อินเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั
295,320.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

87
จดัซือ้รถเข็นพืน้เหลก็ชัน้เดียว 

ยี่ห้อ JUMBO รุ่น HB-210
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 3,156.50 บ.เจนบรรเจิด จํากดั 3,156.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240 D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 4,640.00 บ.นามทอง จํากดั 4,640.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

89
จดัซือ้เครื่องเคลอืบบตัร ยี่ห้อ HIC 

รุ่น HIC รุ่น HL-1
 - ตกลงราคา

บ.อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิดซ์ จํากดั
4,900.00

บ.อีสเทินไพโอเนีย เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิดซ์ จํากดั
4,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

90

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์  ในวารสารเอือ้อาทร 

ประจําปี 2554

 - กรณีพิเศษ การเคหะแหง่ชาติ 140,000.00 การเคหะแหง่ชาติ 140,000.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

91
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MPC2030 (ฝ่ายสนบัสนนุสนิเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

เช่าเดือนละ 2,675 บาท/

เครื่อง/เดือน คา่ถ่ายขาวดํา 

แผน่ละ 0.43 บาท คา่ถ่ายสี

แผน่ละ 5.35 บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

เช่าเดือนละ 2,675 บาท/

เครื่อง/เดือน คา่ถ่ายขาวดํา 

แผน่ละ 0.43 บาท คา่ถ่ายสี

แผน่ละ 5.35 บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่าย

สนบัสนนุสนิเชื่อ

92
จ้างทําป้ายแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์

ดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษของธนาคาร ปี 2554
 - ตกลงราคา

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จํากดั
52,965.00

บ.โคโค แอดเวอร์ไทซิ่ง 

จํากดั
52,965.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

93
จดัซือ้กล้องดิจิตอล CANON 

POWERSHOT รุ่น G12 พร้อมอปุกรณ์
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 22,384.40 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 22,384.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94

จ้างเหมาติดตัง้ผนงักระจกด้านหน้า 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาประจวบคีรีขนัธ์

 - ตกลงราคา
บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั
36,000.00

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จํากดั
36,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

95

จดัซือ้อปุกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ 

(สเปรย์ปรับอากาศ(คละกลิน่) #1,#10,#12,

นํา้ยาขดัสีรถคาร์โก้,นํา้ยาขดัเบาะหนงัแว๊กซี่,แชมพู

ล้างรถ SONAX,นํา้ยาเช็คกระจก วินเด๊กซ์ 

520 มล.,ถงันํา้ขนาดบรรจ ุ3.5 แกลลอน,

ผ้าดบิเช็ดรถ,แปรงล้างล้อรถ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 20,752.00 องค์การค้าของสกสค. 20,752.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

96 จ้างทํากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
7,062.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
7,062.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

97 จดัซือ้สมดุสง่หนงัสอืเลก็  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 4,275.00 องค์การค้าของสกสค. 4,275.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

98 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาลาํพนู  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
28,890.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
28,890.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

99

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.)ใบนําสง่เงิน 

คา่เช่าทรัพย์สนิธนาคาร 2.)ใบเบิกพสัด ุ

3.)บตัรรับคําขอกู้  ฝ่าย สภ.2

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 45,528.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 45,528.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

100
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มกระดาษบนัทกึ

ข้อความ A4 (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 69,764.00 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 69,764.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

101

จ้างเหมางานติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั

รวมเก้าอีส้าํนกังาน พร้อมงานระบบ

ไฟฟ้าและระบบสือ่สาร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขาบางใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 35,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 35,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

102
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว และ

ซองหน้าตา่งเหลอืง สาขากําแพงเพชร
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
18,190.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
18,190.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

103 จดัซือ้มีดคตัเตอร์ CLOVER  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,052.00 องค์การค้าของสกสค. 2,052.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

104
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาลาํพนู
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 4,451.20 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 4,451.20

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

105
จดัซือ้แบตเตอรี่ โทรศพัท์ไร้สาย 

ยี่ห้อ Panasonic
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,280.00 บ.นามทอง จํากดั 2,280.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

106

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ลวดเย็บ MAX#10,ตรายางวนัที่,

แทน่ติดเทป,ที่เจาะกระดาษ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 32,805.00 องค์การค้าของสกสค. 32,805.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

107

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(นํา้ยาลบคําผิด,กาวแทง่ยฮู,ูกาวนํา้,

ปากกาเคมี สีนํา้เงิน,สีแดง,ปากกาเน้นข้อความ,

ดินสอกด,ไม้บรรทดั,ไส้ดินสอ,ตวัหนีบกระดาษ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 144,810.00 องค์การค้าของสกสค. 144,810.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

108
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ่ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 5,028.00 บ.นามทอง จํากดั 5,028.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

109 เช่าพืน้ที่ของสาขาแจ้งวฒันะ  - ตกลงราคา
ธนาคารนครหลวงไทย 

จํากดั (มหาชน)
44,924.00

ธนาคารนครหลวงไทย 

จํากดั (มหาชน)
44,924.00

ผา่นการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

110

จ้างพิมพ์ 1.)แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขาศรีราชา 

2.)แคชเชียร์เช็ค และตัว๋แลกเงิน 

สาํนกัพระราม 9

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
40,339.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
40,339.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

111

จ้างพิมพ์ 1.)แบบฟอร์มใบแจ้งหนี ้

2.)แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบั

ภาษี

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 19,527.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 19,527.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

112 จ้างพิมพ์แผน่รองนําเสนองาน  - ตกลงราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 19,260.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 19,260.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

113
จดัซือ้รถเข็นพืน้หลกัชัน้เดียว มือจบั 2 ข้าง 

มีคอกล้อม ยี่ห้อ JUMBO รุ่น HB-213
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,607.25 บ.เจนบรรเจิด จํากดั 6,607.25 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

114

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศของสาขา

พระนครศรีอยธุยา

 - ตกลงราคา ร้านหนึง่อิเลก็ทรอนิกส์ 18,500.00 ร้านหนึง่อิเลก็ทรอนิกส์ 18,500.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

115
จดัซือ้แฟ้มตราช้าง #120 A4 สดีํา 

(แบง่ 4 งวด)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 63,720.00 องค์การค้าของสกสค. 63,720.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

116
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์ไทยรายวนั)
 - ตกลงราคา

บ.หนงัสอืพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จํากดั
40,000.00

บ.หนงัสอืพิมพ์ พิมพ์ไทย

รายวนั จํากดั
40,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

117
จดัซือ้อปุกรณ์สาํนกังาน 

(เครื่องฟอกอากาศ,โทรทศัน์ LCD)
 - ตกลงราคา บ.ศกัดิ์ชยั โซลชูัน่ส์ จํากดั 40,890.00 บ.ศกัดิ์ชยั โซลชูัน่ส์ จํากดั 40,890.00

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการและ

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

118

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในงานโทรทศัน์ทองคํา ครัง้ที่ 25 

ประจําปี 2553)

 - ตกลงราคา
บ.ออลอินวนั สตดูิโอ 

จํากดั
50,000.00

บ.ออลอินวนั สตดูิโอ 

จํากดั
50,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

119
จดัซือ้อปุกรณ์สาํนกังาน 

(เครื่องฟอกอากาศ,ตู้ เย็น,โทรทศัน์ LCD)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติง้ 

จํากดั
85,580.00

บ.ไทยพานิชมาร์เก็ตติง้ 

จํากดั
85,580.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

120 จดัซือ้สายรัดพลาสติก 15 มม.สเีขียว  - ตกลงราคา
บ.ปีเตอร์ พอล แอนด์ 

แมรี่ อินเตอร์เทรด จํากดั
8,474.40

บ.ปีเตอร์ พอล แอนด์ 

แมรี่ อินเตอร์เทรด จํากดั
8,474.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

121 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
6,070.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
6,070.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

122
จ้างพิมพ์ป้ายแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์

โครงการเงินฝากคุ้มครองสขุภาพ
 - ตกลงราคา

บ.คลัเลอร์ส คลบั กรุ๊ป 

จํากดั
76,799.25

บ.คลัเลอร์ส คลบั กรุ๊ป 

จํากดั
76,799.25

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

123
จดัซือ้เครื่องคํานวณ ขนาดเลก็ 12 หลกั 

ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-120D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,760.00 บ.นามทอง จํากดั 2,760.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

124 จ้างพิมพ์ตัว๋แลกเงิน สาขาราชดําเนิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,048.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

125
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.)ใบสาํคญัจ่าย

คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 2.)ใบนําสง่เช็ด
 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 23,326.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 23,326.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

126

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง

การหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตาม ม.50 ทวิ 

แหง่ประมวลรัษฎากร

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

ทางด้านสิง่พิมพ์

127
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
48,150.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

128

จ้างพิมพ์ 1.)ใบคมุยอดการนําสง่เช็ค 

2.)ใบเสร็จรับเงินออนไลน์คา่ธรรมเนียม 

(ข้ามเขต)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
72,760.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
72,760.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

129

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 1.)ตู้ เหลก็เก็บ

เอกสารเสริมข้าง 2.)ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร

ชนิด 2 บานเปิด)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 28,124.74 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 28,124.74 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

130
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ HONDA WAVE 

110i รุ่น NS 110S
 - ตกลงราคา

บ.ศรีสมบรูณ์ธุรกิจ

เซ็นเตอร์ จํากดั
40,500.00

บ.ศรีสมบรูณ์ธุรกิจ

เซ็นเตอร์ จํากดั
40,500.00

คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการและ

เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

131 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 20,900.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 20,900.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

132 จ้างทําป้ายวสัดไุวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร  - ตกลงราคา ร้านช่างศิลป์ ราชบรุี 5,992.00 ร้านช่างศิลป์ ราชบรุี 5,992.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

133
จดัซือ้ชัน้เก็บเอกสารระบบรางเลือ่น 

สาขาสมทุรสาคร
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 177,620.00 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 177,620.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

134
จดัซือ้ชัน้เก็บเอกสารระบบรางเลือ่น 

สาขาจนัทบรุี
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 70,620.00 หจก.เบ๊ เต็ก ล้ง 70,620.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ


