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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างจดัทําของขวญัวนัเด็กแหง่ชาติ

ประจําปี 2554 (กระเป๋าดินสอใบเลก็)
 - วิธีพิเศษ บ.จิงเฉิง จํากดั 500,000.00 บ.จิงเฉิง จํากดั 500,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

2 จดัซือ้กลอ่งเอกสารฝาครอบ (แบง่ 3 งวด)  - ตกลงราคา หจก.แอ๊คชัน่แพค 64,200.00 หจก.แอ๊คชัน่แพค 64,200.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

3

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องสบูนํา้

ดบัเพลงิอตัโนมตัิ อาคาร 1 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั
16,585.00

บ.ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั
16,585.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

4
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM FOR

 MFC-7420
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
3,210.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
3,210.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จดัซือ้ปลัก๊ไฟ ยี่ห้อ "สโทนี่" - ตกลงราคา
หจก.เอส.วี.เอส.

คอมพิวเตอร์
12,037.50

หจก.เอส.วี.เอส.

คอมพิวเตอร์
12,037.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จดัซือ้หลอดไฟ สาํหรับเครื่องตรวจสอบ

ธนบตัร (Black Light) รุ่น LD-1
- ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 10,700.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 10,700.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

6
จดัซือ้กระดาษโทรสารขนาดเลก็ 

210x30x1" (RB)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
2,996.00

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
2,996.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

7
จดัซือ้กระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิว้ 

(แบง่ 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
30,816.00

บ.วิน เปเปอร์ โปรดกัส์ 

จํากดั
30,816.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

8 จดัซือ้ถงุใสธ่นบตัร รหสั GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั 13,910.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติง้ จํากดั 13,910.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

9 จดัซือ้ซองพลาสติกใสส่มดุคูฝ่าก  - ตกลงราคา ร้าน ศิลปกิจ 45,475.00 ร้าน ศิลปกิจ 45,475.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

5

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10

จ้างเหมางานทําโต๊ะ รปภ.สาํหรับใช้งาน

ที่บริเวณโถงลฟิท์ ชัน้ 11 อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
43,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสคิโฮม 

จํากดั
43,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

11 จ้างบริการสมาชิกไอคิวนิวส์คลปิ  - ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท์ จํากดั 151,940.00 บ.อินโฟเควสท์ จํากดั 151,940.00
เนื่องจากทางธนาคารฯ เช่าใช้

บริการบริษัทนีอ้ยูแ่ล้ว

12

จ้างเหมางานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั Teller 

Backdrop พร้อมติดตัง้ที่ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ สาขายอ่ยพะเยา

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
29,489.20

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
29,489.20

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

13

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(โครงการจดัทําหนงัสอื "50 Green 

CEOs")

 - วิธีพิเศษ บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 321,000.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากดั 321,000.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

14
จ้างผลตินํา้ดื่มชนิดขวด ตราธนาคาร

อาคารสงเคราะห์
 - วิธีพิเศษ บ.นํา้ดื่มซอฟท์ จํากดั 577,800.00 บ.นํา้ดื่มซอฟท์ จํากดั 577,800.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

15

จ้างเหมาบริการบํารุงรักษาเครื่องสบูนํา้

ดบัเพลงิอตัโนมตัิ อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.บี.กริม เทรดดิง้ 

คอร์เปอเรชัน่ จํากดั
96,300.00

บ.บี.กริม เทรดดิง้ 

คอร์เปอเรชัน่ จํากดั
96,300.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

16
จดัซือ้กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9.5" x 11" 

ชนิด 1 ชัน้ 60 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
16,050.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
16,050.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด F14 

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
22,256.00

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จํากดั
22,256.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

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

ทางด้านสิง่พิมพ์

19
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม

 (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.บญุยวรรณ จํากดั 158,360.00 บ.บญุยวรรณ จํากดั 158,360.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

20
จ้างเหมาติดตัง้ป้ายแบนเนอร์ 

ธนาคารฯ สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
69,000.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
69,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

21

จ้างเป็นที่ปรึกษาความเสีย่งทางตลาด

และสภาพคลอ่ง ของฝ่ายบริหาร

ความเสีย่ง

 - วิธีพิเศษ ดร.สธุี  โมกขะเวส 420,000.00 ดร.สธุี  โมกขะเวส 420,000.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

22
จดัซือ้ชัน้เหลก็เก็บแฟ้ม 4 ชัน้ 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น S-666N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 18,304.70 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 18,304.70 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

23
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

16 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DM-1600S
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 32,400.00 บ.นามทอง จํากดั 32,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

24
จ้างบริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไข

เครื่องนบัธนบตัร G&D รุ่น Numeron T
 - ตกลงราคา

บ.คอลลีย่์ อินเตอร์

แนชชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) จํากดั

77,040.00

บ.คอลลีย่์ อินเตอร์

แนชชัน่แนล 

(ไทยแลนด์) จํากดั

77,040.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "ระเบิดเถิดเทิง")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.เค.กู๊ดส์ แอนด์ 

เซอร์วิส เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั

1,651,812.50

บ.เอ็น.เค.กู๊ดส์ แอนด์ 

เซอร์วิส เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั

1,651,812.50
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

26

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านสื่อสถานีโทรทศัน์ Modernnine TV 

พร้อมเครือข่าย)

 - กรณีพิเศษ บ.อสมท จํากดั (มหาชน) 5,000,000.00 บ.อสมท จํากดั (มหาชน) 5,000,000.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

27
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินชําระ

หนีเ้งินกู้  (ไมต่อ่เนื่อง) (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
89,880.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
89,880.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

28

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม  

1.)ใบสําคญัการบนัทกึบญัชี 

2.)ใบแบง่งวดเงินกู้ เพื่อปลกูสร้างอาคาร 

3.)บนัทกึการขอเปลี่ยนแปลงการกู้ เงินที่ไม่

กระทบวงเงินและเงื่อนไขอื่นๆ

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 99,242.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 99,242.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

29
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงตอ่ท้าย

สญัญาจํานองเป็นประกนั
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
74,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
74,900.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

30
จ้างพิมพ์ซองจดหมายขาว 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
96,300.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
96,300.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

31 จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A3/80 แกรม  - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
18,832.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
18,832.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

32
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-UX513
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอนเทรดดิง้ จํากดั 4,547.50 บ.เพ็นนอนเทรดดิง้ จํากดั 4,547.50 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

33 จ้างทํากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
7,062.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
7,062.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

34 จ้างทํากลอ่งใส ใสใ่บฝาก-ถอน  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
5,992.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
5,992.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

35 จดัซือ้สมดุบญัชีจีนมมุมนั MH (12/100)  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จํากดั 1,444.50 บ.สหออฟฟิศ จํากดั 1,444.50 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

36
จดัซือ้กระดาษเครื่องจดัระบบบตัรควิ

อตัโนมตั ิ(T-Printer) ขนาด 50x40x10 มม.
 - ตกลงราคา

บ.พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จํากดั
3,638.00

บ.พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ 

เทคโนโลยี จํากดั
3,638.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

37
จดัซือ้ผ้าหมกึเคลอืบแถบแมเ่หลก็ 

ST#182436-7731
 - ตกลงราคา

บ.อลับซิ อินเตอร์เนชัน่แนล

 จํากดั
14,445.00

บ.อลับซิ อินเตอร์เนชัน่แนล

 จํากดั
14,445.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

38
จดัซือ้ผ้าหมกึสาํหรับนาฬิกาบนัทกึเวลา 

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

39
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-TG 3522 BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 10,050.00 บ.นามทอง จํากดั 10,050.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

40
จดัซือ้ผ้าหมกึ Passbook ยี่ห้อ วิคอร์ 

รุ่น 4915
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 97,905.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั 97,905.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

41
จ้างทําสายรัดธนบตัรชนิด 1,000 บาท 

รุ่นใหม่
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
25,680.00

บ.เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส 

จํากดั
25,680.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

42

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

1.ชัน้เหลก็เก็บแฟ้ม 4 ชัน้ 

2.)ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 ลิน้ชกั

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 19,609.25 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 19,609.25 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

43

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

1.)แบบมีกระดาษขนาดใหญ่ 14 หลกั 

2.)ขนาดเลก็ 14 หลกั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 12,182.00 บ.นามทอง จํากดั 12,182.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

44 จดัซือ้เทปลบโอลมิเปีย รุ่น 7580  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
9,416.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
9,416.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

45
จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง ขนาด 3 นิว้ (666) 

(แบง่ 5 งวด)
 - ตกลงราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 88,275.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 88,275.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

46 จดัซือ้ผ้าหมกึ EPSON รุ่น 2180i  - ตกลงราคา
บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)
18,725.00

บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)
18,725.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

47
จดัซือ้ผ้าหมกึเครื่องคํานวณเลข มอนโร 

แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 70,000.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 70,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

48
จดัซือ้แฟ้มสนักว้าง ขนาด 2 นิว้ (655) 

(แบง่ 3 งวด)
 - ตกลงราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 52,965.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 52,965.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

49
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์ 

(พิมพ์ตวัอกัษรและแถบสชีมพ)ู
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
182,970.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
182,970.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

50

จ้างพิมพ์ 1.)ซองนํา้ตาลขนาด 9"x12 

3/4" สาํนกังานใหญ่ 2.)ซองนํา้ตาลใหญ่

ขยายข้าง สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
86,670.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
86,670.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

51 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 81,320.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 81,320.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

52

จ้างเหมาบริการกําจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหน ูธนาคารฯ 

สาขาบางเขน

 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บี กอน จํากดั 8,988.00 บ.บัค๊ บี กอน จํากดั 8,988.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

53

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์ดอกเบีย้ธุรกิจ 

รายสปัดาห์)

 - ตกลงราคา บ.ดอกเบีย้ จํากดั 60,000.00 บ.ดอกเบีย้ จํากดั 60,000.00
เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

54

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)การ์ดบญัชีย่อย-เงินยืมทดรอง 

2.)ใบตรวจหลกัฐานประกอบคําขอกู้ เงิน 3.)

ใบคําขอซือ้ตราสาร 4.)คําขอรับเงินกู้

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 79,715.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 79,715.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

55
จดัซือ้กระดาษความร้อนสาํหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
59,920.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
59,920.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

56

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ปากกาเคมี สีดํา นํา้เงิน เขียว แดง,ปากกา

เน้นข้อความ สีเหลือง เขียว ส้ม,ดนิสอกด)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 35,910.00 องค์การค้าของสกสค. 35,910.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

57

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(สมดุทะเบียนรับหนงัสอื A4,

สมดุทะเบียนสง่หนงัสอื A4)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 33,150.00 องค์การค้าของสกสค. 33,150.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

58

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ตวัหนีบกระดาษ #110,#108,หมกึเตมิ

แทน่ประทบัตรา HORSE นํา้เงิน,ตรายาง

วนัที่,

ที่แขวนตรายาง,เหล็กเสียบกระดาษ,แทน่ตดั

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 37,038.75 องค์การค้าของสกสค. 37,038.75 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

59

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(แทน่ประทบัตรา HORSC #2 

นํา้เงิน,แดง,แทน่ประทบัตรา HORSC #1 

นํา้เงิน,แดง,นํา้ยาลบตวัพิมพ์,กาวแทง่ 

UHU,ปากกาลกูลื่นเรโนลนํา้เงิน,ผ้าหมกึ

พิมพ์ดีด)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 89,775.00 องค์การค้าของสกสค. 89,775.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

60
จดัซือ้ผ้าหมกึสาํหรับเครื่องพิมพ์ 

Passbook Tally รุ่น 5040
 - สอบราคา

บ.กนกสนิ เอ๊กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
337,050.00

บ.กนกสนิ เอ๊กซปอร์ต 

อิมปอร์ต จํากดั
337,050.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

61

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ที่เย็บกระดาษ B8.MAX,RAPID 

R-9,MAX HD-10D,ที่เจาะกระดาษ 

CARL#100,DELTA,กรรไกร)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 83,486.00 องค์การค้าของสกสค. 83,486.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

62

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(กระดาษทําปก A4 

สฟี้า,เหลอืง,ชมพ,ูเขียว)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 36,480.00 องค์การค้าของสกสค. 36,480.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

63 จ้างพิมพ์แฟ้มเจาะออ่นสสี้ม (แบง่ 3 งวด)  - สอบราคา บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 229,194.00 บ.ชยัมัน่คง (1995) จํากดั 229,194.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

64

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ไส้ปากกาทองเหลือง,ไม้บรรทดั 12",18",

ยางลบ,ลวดเย็บ MAX#10,ลาปิด 9/12,

ลาปิด 9/14,ลวดเสียบกระดาษ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 34,110.00 องค์การค้าของสกสค. 34,110.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

65

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(เทปปิดสนั สีดํา,เขียว,เทา,นํา้ตาล,เทปใส 

3m,กระดาษตราไก่,เทปปิดกล่องใส,เทปปิด

กล่องทบึ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 33,840.00 องค์การค้าของสกสค. 33,840.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

66

จดัซือ้วสัดขุองใช้สิน้เปลอืง 

(เชือกฟาง,ใบมีดคตัเตอร์,เชือกฟอก

ขาวใหญ่,คตัเตอร์,หนงัยางวงใหญ่)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 14,733.00 องค์การค้าของสกสค. 14,733.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

67

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลขแบบมีจอภาพ 

ขนาดเลก็ 14 หลกั ยี่ห้อ CASIO 

รุ่น DJ-240

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 580.00 บ.นามทอง จํากดั 580.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ



10

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

68

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

ขนาดใหญ่ 14 หลกั ยี่ห้อ CASIO 

รุ่น DR-240 TM

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 5,000.00 บ.นามทอง จํากดั 5,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

69

จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(แฟ้มแขวน,แฟ้มเสนอเซน็ต์,

แฟ้มคอมพิวเตอร์,สมดุปกแข็ง ลายไทย,

5/200 100 แกรม,ลิน้แฟ้มเหล็กสีเงิน)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 34,740.00 องค์การค้าของสกสค. 34,740.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

70

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)ข้อมลูเจ้าของบญัชีร่วม 

2.)หนงัสอืมอบอํานาจ (ที่ดิน) 

3.)อ.ช.๑๕ 4.)ท.ด.๑๕

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 82,925.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 82,925.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

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

72 จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
96,300.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

73
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก ธอส.

รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
96,300.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

74
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
171,200.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

75
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ
 - 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

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

76

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)แบบพิจารณาเงินกู้รายย่อยเพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนสญัญา 

2.)บนัทกึตอ่ท้ายสญัญา 

3.)แบบขอไถ่ถอนจํานอง 

4.)ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ มีอํานาจลงนาม

เงื่อนไขการสัง่จ่าย

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 67,410.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 67,410.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

77 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,275.10 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 5,275.10
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

78 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,150.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 3,150.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

79

จ้างเจาะช่องประต ูSERVICE เครื่อง 

ATM ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

เคาน์เตอร์การเงินเดอะมอลล์บางกะปิ

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 8,000.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 8,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

80

จ้างเหมาทําโต๊ะสแตนเลสวางเครื่องไหว้ 

(หน้าศาลพระภมูิ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
4,815.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
4,815.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

81

จ้างเหมางานปรับปรุงภายในอาคาร

สาํนกังานใหญ่ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ สาขานครปฐม

 - ตกลงราคา
บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
50,000.00

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ่ง 

จํากดั
50,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

82

จ้างจดัทําพร้อมติดตัง้สติ๊กเกอร์ 

ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาพหลโยธิน

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
44,000.00

บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม 

จํากดั
44,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

83

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)กระดาษบนัทกึข้อความ A5 

2.)ใบเสร็จรับเงินทัว่ไป

 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 55,158.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 55,158.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

84
จ้างพิมพ์ซองหน้าขาว สาํหรับใช้กบั

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

85
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาํนกังานใหญ่
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
206,510.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
206,510.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

86

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.)ใบเสร็จรับเงินชําระ

หนีเ้งินกู้  ตดัผ่านธนาคารพาณิชย์ 2.)

หนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอร์ม จํากดั 49,755.00 บ.คอมฟอร์ม จํากดั 49,755.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

87 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาราชดําเนิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
10,486.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

88

จดัซือ้เครื่องใช้สาํนกังาน 

1.)เครื่องคํานวณเลขขนาดเลก็ 12 หลกั 

2.)โทรศพัท์ไร้สาย 3.)แบตเตอรี่โทรศพัท์

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 13,125.00 บ.นามทอง จํากดั 13,125.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

89

จ้างจดัทําป้ายตัง้โต๊ะแสดงบตัรประจําตวั

เป็นนายหน้าประกนัชีวิตและบตัร

ประจําตวัเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยั

 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากดั 139,100.00 บ.สเปซมีเดีย จํากดั 139,100.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ณ ศนูย์บริการ OSS อตุรดิตถ์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

อตุรดิตถ์

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ณ ศนูย์บริการ OSS อตุรดิตถ์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

อตุรดิตถ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ณ ศนูย์บริการ OSS สโุขทยั)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

สโุขทยั

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(ณ ศนูย์บริการ OSS สโุขทยั)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 ศนูย์บริการ OSS 

สโุขทยั

90

91
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

92
จดัซือ้รถเข็นสีล่้อ ยี่ห้อ JUMBO 

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

93

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 1.)เครื่องคํานวณ

เลข ขนาดใหญ่ 14 หลกั 2.)เครื่องคํานวณ

เลข ขนาดเล็ก 16 หลกั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,248.00 บ.นามทอง จํากดั 7,248.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

94
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240 D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 บ.นามทอง จํากดั 2,900.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

95
จดัซือ้กระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
9,951.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
9,951.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

96
จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสารบานเลือ่น

กระจก ยี่ห้อ LUCKY รุ่น DG-324
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 10,400.40 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 10,400.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

97
จดัซือ้กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ SONY 

รุ่น DSC-W350 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 84,337.40 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 84,337.40 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

98

จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

1.)ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 ลิน้ชกั 

2.)ชัน้เหลก็เก็บแฟ้ม 4 ชัน้

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 14,380.80 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 14,380.80 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99 ตอ่อายสุญัญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  - ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,000 บาท/เดือน หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร์ 3,000 บาท/เดือน
ผา่นการคดัเลอืกจากสาขาแพร่ 

(เป็นการตอ่สญัญา)

100
จดัซือ้สติ๊กเกอร์ (Jet Laser Label) 

ตราช้าง รุ่น 18-030
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
3,531.00

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
3,531.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

101
จดัซือ้ผงหมกึสาํหรับเครื่องโทรสาร 

BROTHER รุ่น MFC-8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
35,310.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
35,310.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

102
จดัซือ้แผน่ DVD-R 4.7GB/120 MINS 

ยี่ห้อ SONY
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 535.00 บ.โฟนิกซ์ จํากดั 535.00 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

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

เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)
38,400.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)
38,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

104
จดัซือ้กระดาษ A4 80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
49,220.00

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอรี่ จํากดั
49,220.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

105

จ้างบริการพืน้ที่งานมหกรรมการเงิน

หาดใหญ่ ครัง้ที่ 1 จ.สงขลา Money 

Expo Hatyai 2011

 - วิธีพิเศษ
บ.มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จํากดั
545,700.00

บ.มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จํากดั
545,700.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

106
จดัซือ้พสัดเุครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

(ป้ายสติ๊กเกอร์,เทปใส 3m,กาวลาเท็กซ์)
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,410.25 องค์การค้าของสกสค. 2,410.25 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

107
จดัซือ้แผน่ VCD เปลา่ ความจ ุ700 MB 

ยี่ห้อ SONY
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 270.00 องค์การค้าของสกสค. 270.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

108
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขากาญจนบรุี
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 4,654.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 4,654.50

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

109
จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ไฟฟ้า (หลอดไฟฟ้า 

ขัว้เขียว TLD 18/865W,36/865W)
 - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 43,335.00 บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 43,335.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง
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วิธีซือ้/จ้าง
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

110

จ้างตดิตัง้เครื่องปรับอากาศเก่า 

ขนาด 18,000 บีทีย ูที่ห้องผู้ อํานวยการฝ่าย

วางแผนและปฏิบตักิารสารสนเทศ ชัน้ 7 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สํานกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากดั
8,000.00

หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากดั
8,000.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

111
จดัซือ้กล้องดิจิตอล Sony Cyber-Shot 

รุ่น DSC-H55 (พร้อมอปุกรณ์)
 - ตกลงราคา บ.พีคเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 23,540.00 บ.พีคเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 23,540.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

112
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(รายการ "เก็บเลก็ผสมน้อย")
 - ตกลงราคา ห้างหุ้นสว่นสามญันํา้ชา 90,000.00 ห้างหุ้นสว่นสามญันํา้ชา 90,000.00

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

113
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด ฝ่ายกิจการสาขา

ภมูิภาค (สชีมพ)ู (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
125,190.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
125,190.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

114
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี ้

ด้วยเช็ค
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
37,450.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
37,450.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

115

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)บนัทกึการขอเปลี่ยนแปลงการกู้ เงิน 

2.)คําขอเปิดบญัชีเงินฝาก 

3.)ใบคําขอให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จํากดั 

4.)ใบคําขอให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 66,875.00 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 66,875.00
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

116

จ้างดแูลรักษาต้นไม้และสวนหยอ่ม 

บริเวณระเบียงด้านนอกข้างห้องสมดุ ชัน้

 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอร์วิส จํากดั 24,000.00 บ.สเตท เซอร์วิส จํากดั 24,000.00
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ (สตาร์เตอร์)  - ตกลงราคา บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 4,146.25 บ.ไนน์กรุ๊ปเทรดดิง้ จํากดั 4,146.25 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

(ก๊อกนํา้เครื่องทํานํา้ร้อน-นํา้เย็น)
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั 16,800.00 บ.บี.เอส.เทรดดิง้ จํากดั 16,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

จดัซือ้อปุกรณ์ 1.)สเปรย์ล้างหน้าคอนแทค

อปุกรณ์ไฟฟ้า 2.)สเปรย์ถอดน๊อต 

คลายสนิท หล่อลื่น และป้องกนัสนิม)

 - ตกลงราคา
บ.อีคอน อินเตอร์เทรด 

จํากดั
19,812.12

บ.อีคอน อินเตอร์เทรด 

จํากดั
19,812.12 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

118

จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ 

1.)กญุแจโต๊ะทํางานลิน้ชกัแบบบานเปิด

พร้อมลกูกญุแจ 

2.)กญุแจโต๊ะทํางาน 3 ลิน้ชกัแบบเปิดหน้า 

พร้อมลกูกญุแจ

 - ตกลงราคา
บ.เค.เค.เอ็ม โปรดกัท์ 

(1993)
12,198.00

บ.เค.เค.เอ็ม โปรดกัท์ 

(1993)
12,198.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

119
จ้างบริการซอ่มบํารุงรักษาเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้าสาํรอง อาคาร 1 และ 2
 - ตกลงราคา

บ.คมัมิ่นส์ ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั
99,938.00

บ.คมัมิ่นส์ ดเีคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จํากดั
99,938.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

120

จ้างเป็นที่ปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัการ

ปรับปรุงสวสัดิการตา่งๆ และ

ประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก

 - วิธีพิเศษ นายยวุรัตน์  กมลเวชช 600,000.00 นายยวุรัตน์  กมลเวชช 600,000.00
เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

117
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

121

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 

1.)ใบเข้าบญัชี 

2.)หนงัสือให้ความยินยอมในการเปิดเผย

ข้อมลูเครดติ 

3.)หนงัสือให้ความยินยอม

 - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 56,763.50 บ.จนู พบัลชิชิ่ง จํากดั 56,763.50
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

122
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค และแคชเชียร์เช็ค

ตอ่เนื่อง สาขาสรุาษฏร์ธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
19,902.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
19,902.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

123 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
1,030.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
1,030.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

124
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

125 จดัซือ้เก้าอีส้าํนกังาน  - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
65,805.00

บ.อินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 

จํากดั
65,805.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

126
จดัซือ้กลอ่งกระดาษใสเ่อกสาร 

(ครุุสภา) (แบง่ 5 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส วี แอนด์ พี 

คาร์ตัน้ จํากดั
75,568.75

บ.เอส วี แอนด์ พี 

คาร์ตัน้ จํากดั
75,568.75 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

127
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM FOR

 2850 (DR8000)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
10,058.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
10,058.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

128
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ เมืองไทย I LOVE YOU)
 - วิธีพิเศษ

บ.สกลเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
300,000.00

บ.สกลเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 

จํากดั
300,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

129

จ้างตกแตง่บธูและประชาสมัพนัธ์ 

พร้อมบริการเช่าพืน้ที่ งานมหกรรมบ้าน 

ธอส.54 จงัหวดัปราจีนบรุี

 - วิธีพิเศษ
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
261,438.45

บ.พอทลูาก้า อะเลทิ 

จํากดั
261,438.45

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

130 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบางใหญ่  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,048.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
1,048.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

131
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคาร 

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

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

132
จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา

สนิเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
53,500.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
53,500.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

133
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม

 (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.บญุยวรรณ จํากดั 158,360.00 บ.บญุยวรรณ จํากดั 158,360.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

134

จดัซือ้ผ้าหมกึ Ribbon P/N 8000 

15-901 สาํหรับใช้งานร่วมกบั

เครื่องพิมพ์บตัรยี่ห้อ Zebra รุ่น P110

 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ์ บสิซเินส 

โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั

25,200.00

บ.แอดวานซ์ บสิซเินส 

โซลชูัน่ แอนด์ เซอร์วสิเซส 

จํากดั

25,200.00 เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

135
จ้างผลติบตัรชําระหนีเ้งินกู้ติดบาร์โค้ด 

(GHB pay card)
 - ตกลงราคา

บ.อินเทค คาร์ด 

เทคโนโลยี จํากดั
65,537.50

บ.อินเทค คาร์ด 

เทคโนโลยี จํากดั
65,537.50

เป็นบริษัทผู้ผลติให้กบัธนาคาร

โดยตรง

136
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบฝากเงิน 

(แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

137
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบถอนเงิน 

(แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
58,850.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

138

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

1.)เครื่องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

ขนาดใหญ่ 14 หลกั 

2.)เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 14 หลกั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 13,730.00 บ.นามทอง จํากดั 13,730.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

139
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "ดอกเบีย้ เรดิโอ")
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮ้าส์ 

จํากดั
154,080.00

บ.พี.เอ.พริน้ท์ติง้ เฮ้าส์ 

จํากดั
154,080.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

140

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาย่อย

ถนนโรจนะ (แคชเชียร์เช็ค,แคชเชียร์เช็ค

ตอ่เนื่อง,ตัว๋แลกเงิน,เช็คกระแสรายวนั)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
6,077.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
6,077.60

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

141
จดัซือ้เก้าอีท้ํางานพนกัพิงสงู 

รหสัสนิค้า DA-01TG-V
 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั 3,723.60 บ.เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั 3,723.60 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

142
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์ 

(แถบสเีขียว)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
41,730.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
41,730.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

143

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืประจําปี เนื่องใน "วนันกัขา่ว 

2554")

 - ตกลงราคา

สมาคมนกัขา่ว

นกัหนงัสอืพิมพ์

แหง่ประเทศไทย

48,150.00

สมาคมนกัขา่ว

นกัหนงัสอืพิมพ์

แหง่ประเทศไทย

48,150.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

144
จ้างพิมพ์คูม่ือการประมลูขายบ้าน

มือสองของธนาคาร ครัง้ที่ 1/2554
 - วิธีพิเศษ บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 224,700.00 บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 224,700.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

จ้างประเมินราคาที่ดิน และอาคาร

พาณิชย์ 1 คหูา 4 ชัน้
 - ตกลงราคา

บ.เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ 

คอนซลัแทนส์ท จํากดั
5,000.00

บ.เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ 

คอนซลัแทนส์ท จํากดั
5,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

จ้างประเมินราคาที่ดิน และอาคาร

พาณิชย์ 1 คหูา 4 ชัน้
 - ตกลงราคา

บ.1989 คอนซลัแทนส์ 

จํากดั
5,000.00

บ.1989 คอนซลัแทนส์ 

จํากดั
5,000.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

146 จดัซือ้พลาสติกคาร์บอน รุ่น 6000N  - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 4,012.50 บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 4,012.50 เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

147
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "อณุหภมูิเศรษฐกิจ")
 - ตกลงราคา

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั
160,500.00

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั
160,500.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

148 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,861.80 บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 1,861.80
เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ

 RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(สาขายอ่ยถนนโรจนะ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

เดือนละ 1,500 

บาท/เครื่อง/เดือน

ผ่านการคดัเลือกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 สาขาย่อยถนนโรจนะ

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP 171SPF 

Copy,Printer,Color Scanner,Fax 

(สาขายอ่ยถนนโรจนะ)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผน่ละ 0.35 

บาท

ผ่านการคดัเลือกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 2 สาขาย่อยถนนโรจนะ

149

145
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

150

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

1.)เครื่องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

ขนาดใหญ่ 14 หลกั 

2.)เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 12 หลกั

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 5,948.00 บ.นามทอง จํากดั 5,948.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

151 จดัซือ้ถ่านอลัคาไลน์ AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 16,371.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 16,371.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

152

จดัซือ้เก้าอีท้ํางาน 

1.)เก้าอีท้ํางานบผุ้า (CMX-100G) 

2.)เก้าอีท้ํางานบผุ้า (CH-972G)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 70,460.78 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 70,460.78 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

153 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-8000  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 33,384.00 บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 33,384.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

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

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
44,000.00

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
44,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

155
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินชําระ

หนีเ้งินกู้  (แบบกระดาษไมต่อ่เนื่อง)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
44,940.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร์ จํากดั
44,940.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

156 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 6,460.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรเกรส 6,460.00
เป็นร้านที่มีความชํานาญทางด้าน

สิง่พิมพ์

157
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เนื่อง 

สาขานครสวรรค์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
47,080.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน)
47,080.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

158
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง 

สาขาถนนจอมพล
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
38,520.00

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากดั
38,520.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

159 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา
บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)
173,875.00

บ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)
173,875.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

160

เช่ารถยนต์ประจําตําแหนง่ผู้บริหาร 

(แบบลสิซิ่ง) (VOLVO S60,TOYOTA 

CAMRY 2.4 G AUTO)

 - วิธีพิเศษ
บ.ภทัรลสิซิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
399,600.00

บ.ภทัรลสิซิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
399,600.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

161 จดัซือ้เสือ้กนัหนาวไหมพรม  - วิธีพิเศษ
บ.ไทย เช้าท์อีส นิตติง้ 

จํากดั
481,500.00

บ.ไทย เช้าท์อีส นิตติง้ 

จํากดั
481,500.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

ด้านการผลติและจดัจําหนา่ย

เสือ้กนัหนาว

162 จดัซือ้ผงหมกึเครื่องโทรสาร รุ่น TN-2025  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
104,646.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท 

เซ็นเตอร์ จํากดั
104,646.00 เป็นผู้ เสนอราคาตํ่าสดุ

163
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์อตัรา

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

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

164

จดัซือ้เครื่องบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-930T (ให้กบัสาขายอ่ย

ถนนโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา
บ.ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
8,453.00

บ.ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
8,453.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

165

จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข 

1.)เครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ่ 14 หลกั 

2.)เครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 หลกั 

(ให้กบัสาขาย่อยถนนโรจนะ จ.

พระนครศรีอยธุยา)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,348.00 บ.นามทอง จํากดั 7,348.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

166 จดัซือ้สติ๊กเกอร์ติดสนัหนงัสอื  - ตกลงราคา
สมาคมห้องสมดุ

แหง่ประเทศไทย
1,605.00

สมาคมห้องสมดุ

แหง่ประเทศไทย
1,605.00 เป็นผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

167
จดัซือ้เครื่องคํานวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240 D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 5,800.00 บ.นามทอง จํากดั 5,800.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

168
จดัซือ้เครื่องนบัธนบตัร 

(แบบตัง้พืน้,แบบตัง้โต๊ะ)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 131,830.00 บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 131,830.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

169
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์ โครงการบ้าน 

ธอส.เพื่อสานฝัน (โปสเตอร์,แผ่นพบั)
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 137,709.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 137,709.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

170

จดัซือ้อปุกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ 

(สเปรย์ปรับอากาศ 4 กลิ่น,ไม้ขนไก่,แชมพู

ล้างรถ,นํา้ยาขดัสีรถ,นํา้ยาขดัสีเบาะหนงั,

นํา้ยาเช็คกระจก,ผ้าดบิเช็ดรถ,แปรงล้างล้อ

รถ)

 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 25,140.00 องค์การค้าของสกสค. 25,140.00 เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

171 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั (ขนาดกลาง,ขนาดเลก็)  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 40,778.24 บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จํากดั 40,778.24 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

172
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสารดอกเบีย้รายเดือน)
 - ตกลงราคา บ.ดอกเบีย้ จํากดั 32,100.00 บ.ดอกเบีย้ จํากดั 32,100.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

173
จดัซือ้อปุกรณ์กล้องดิจิตอล Canon 

(แฟลช,เลนส์)
 - ตกลงราคา บ.ดิจิตอล โฟโต้ จํากดั 30,000.00 บ.ดิจิตอล โฟโต้ จํากดั 30,000.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

174

จ้างจดัทําสปอตวิทย ุประชาสมัพนัธ์

ดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษ และโครงการบ้าน 

ธอส.สานฝัน

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

ชํานาญ

175
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในหนงัสอืพิมพ์ไฮไลท์การเมือง)
 - วิธีพิเศษ

หจก.หนงัสอืพิมพ์ไฮไลท์

การเมือง
370,500.00

หจก.หนงัสอืพิมพ์ไฮไลท์

การเมือง
370,500.00

เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

176

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ 'คยุโขมงหกโมงเช้า" และ

รายการ "โป๊ะแตก")

 - วิธีพิเศษ นางสาวเอือ้งทพิย์  ไชยสิน 272,850.00 นางสาวเอือ้งทพิย์  ไชยสิน 272,850.00
เป็นผู้ ที่ดําเนินงานด้านสือ่โฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

177
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ผา่นทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3)
 - วิธีพิเศษ

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
5,000,000.00

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์

เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
5,000,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

178
จดัซือ้โทรศพัท์ไร้สาย ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-TG 2338BX
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 3,500.00 บ.นามทอง จํากดั 3,500.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

179
จดัซือ้รถเข็นพืน้เหลก็ชัน้เดียว 

ยี่ห้อ JUMBO รุ่น HB-210
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากดั 2,840.85 บ.เจนบรรเจิด จํากดั 2,840.85 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

180
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM 

DR8000
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
5,029.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
5,029.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

181
เช่ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA NEW 

VIOS1.5 J AUTO
 - วิธีพิเศษ

บ.ภทัรลสิซิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
323,568.00

บ.ภทัรลสิซิ่ง จํากดั 

(มหาชน)
323,568.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

182
จ้างพิมพ์สือ่ประชาสมัพนัธ์ดอกเบีย้

เงินกู้ พิเศษ (โปสเตอร์,แผน่พบั)
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 137,709.00 บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 137,709.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางด้านสิง่พิมพ์

183
จ้างเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศของสาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา หจก.สงวนแอร์ 32,250.00 หจก.สงวนแอร์ 32,250.00

เป็นผู้ ที่มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

184

จดัซือ้เครื่องโทรสาร BROTHER LASER

 MULTIFUNCTION 

รุ่น MFC-8370 DN

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
21,400.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
21,400.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

185
จดัซือ้อปุกรณ์ BROTHER DRUM FOR

 MFC-8460N (DR3115)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
11,556.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
11,556.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

186
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ (ใน

 นสพ.อีคอนนิวส์ รายเดือน)
 - ตกลงราคา

บ.หนงัสือพิมพ์อีคอนนิวส์ 

จํากดั
160,500.00

บ.หนงัสือพิมพ์อีคอนนิวส์ 

จํากดั
160,500.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP2000Le (ณ สาขา

ยอ่ยสรุินทร์)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จํากดั

แผ่นละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 สาขายอ่ยสรุินทร์
187
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000Le (ณ สาขายอ่ยสรุินทร์)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

2,100 บาท/

เครื่อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภมูิภาค 1 สาขายอ่ยสรุินทร์

188

จดัซือ้อปุกรณ์ที่ใช้กบัเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ

 BROTHER รุ่น MFC-8370 DN (ตลบั

หมกึ,DRUM)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
25,466.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากดั
25,466.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

189
จ้างผลติ Roll Up Superior 

ขนาด 85 x 200 ซม.
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ 

กรุ๊ป จํากดั
15,996.50

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ 

กรุ๊ป จํากดั
15,996.50

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

190
จดัซือ้เครื่องบนัทกึเสยีง ยี่ห้อ SONY 

รุ่น ICD-SX713 ขนาด 4 GB
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 12,583.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จํากดั 12,583.20 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

191
จดัซือ้กระเป๋าผ้า 800D SAMSONITE 

ขนาด 18 นิว้
 - ตกลงราคา

บ.MEESIN BARAKA 

CO.M.S.LION.Co.,LTD
19,474.00

บ.MEESIN BARAKA 

CO.M.S.LION.Co.,LTD
19,474.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

192

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.สยามเศรษฐกิจฉบบัพิเศษ 

"ทศิทางเศรษฐกิจไทยปี 2554")

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

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

193
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ (ใน

 นสพ.มติชน)
 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 60,000.00 บ.มติชน จํากดั (มหาชน) 60,000.00

เป็นบริษัทที่ดําเนินงานด้านสือ่

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

194 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,995.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์ 

ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จํากดั
2,995.00

เป็นบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลาํดั

บที่
งานจัดซือ้จัดจ้าง

วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

195

จดัซือ้สติ๊กเกอร์ A4 ตราช้าง (Jet Laser 

Lable) รุ่น 18-030 Size: 70.0 x 36.0 

mm. (100 แผน่/แพ็ค)

 - ตกลงราคา
บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
10,593.00

บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์

 จํากดั
10,593.00 คณุสมบตัิตรงตามที่ต้องการ


