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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ
เครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ

ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี พิโนลา จํากัด      140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี พิโนลา จํากัด      140,598.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

2
จางทําตรายางสาขายอยฟวเจอรพารค 
รังสิต

ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          9,605.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          9,605.00 
เปนรานที่มีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

3
จางทําตรายาง สาขายอยแฟชั่น
ไอสแลนด

ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส        13,415.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส        13,415.00 
เปนรานที่มีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

4 จางเหมางานดานธุรการธนาคารฯ ประกวดราคา
บ.ซี.ซี.คอนเทนท คอมเมอร
เชียล จํากัด

   309,676,176.00 
บ.ซี.ซี.คอนเทนท คอมเมอร
เชียล จํากัด

   309,676,176.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

5

จางพิมพ1.แบบฟอรมการดบัญชี
ยอยเงินยืมทดรอง 2.แบบฟอรมการด
ตัวอยางรายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย 3.
แบบฟอรมคําขอเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน

ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        58,850.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด        58,850.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

6 จางพิมพซองจดหมาย สาขาขอนแกน ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี. เอ็นเวลอพ 
จํากัด

       34,775.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        34,775.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

7
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้
ดวยเช็ค

ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 จํากัด

       58,850.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 
จํากัด        58,850.00 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

8
จางซอมแซมแกไขน้ํารั่วซึมอาคาร
สํานักงานธนาคารฯสาขาสุราษฎรธานี

สอบราคา บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 
จํากัด

     415,000.00 บ.เอเอสพี ควอลิตี้ โปรดักส 
จํากัด

     415,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห
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9 จางทํากระดาษเช็ดหนาบรรจุซอง พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค
 จํากัด

     616,320.00 บ.แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค
 จํากัด

     616,320.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

10 จางทําตรายางประเภทตางๆ ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 12,535.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส 12,535.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ
ทําตรายาง

11 จัดซื้อถุงพลาสติกใสผาอนามัย ตกลงราคา บ.แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค
 จํากัด

         6,955.00 บ.แสตนดารด เนอสซิ่งโพรดัค
 จํากัด

         6,955.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

12 จัดซื้อน้ํายาลางจานไลปอนเอฟ 800 ซีซี กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค.          3,240.00 องคการคาของ สกสค.          3,240.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

13 จัดซื้อสบูน้ํา รุน RC118 ตกลงราคา บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

       42,800.00 บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล
(ประเทศไทย) จํากัด

       42,800.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

14
จัดซื้อถุงขยะสีดํา ขนาด 30*40 นิ้ว 
และถุงขยะสีดํา ขนาด 18/20 นิ้ว

ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        32,260.50 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด        32,260.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

15

จางพิมพหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู 
ประจําป 2555 พรอมพับและบรรจุ
ใสซองจดหมายหนาตาง พรอม
จดหมายหนาขาว(GHB Newsletter)สง
ไปรษณย

พิเศษ (สอบราคา
ประกอบ)

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 จํากัด   1,139,550.00 บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง

 จํากัด   1,139,550.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

16 เชารถยนต พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อาคเนยแคปปตอล 
จํากัด

  1,814,400.00 
บ.อาคเนยแคปปตอล 
จํากัด

  1,814,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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17
จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 12.2Q 
ยี่หอ MITSUBISHI  ใหกับสาขาอุตรดิตถ

ตกลงราคา บ.ไทยพานิชวิดีโอ จํากัด        29,800.00 บ.ไทยพานิชวิดีโอ จํากัด        29,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

18
จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 12.2Q ยี่หอ
 MITSUBISHI  ใหกับสาขาสุโขทัย

ตกลงราคา หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ        29,800.00 หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ        29,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

19
จัดซื้อตูเย็น 2 ประตู ขนาด 12.2Q 
ยี่หอ MITSUBISHI  ใหกับสาขาพิจิตร

ตกลงราคา หจก.สากลโทรทัศนและบุตร        29,800.00 หจก.สากลโทรทัศนและบุตร        29,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20
จางปรับปรุงอาคารสํานักงานธนาคารฯ 
สาขานครปฐม

ตกลงราคา บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด        92,000.00 บ.รุงอุดมทรัพย 59 จํากัด        92,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

21 จางจัดพิธีเปดสาขายอยถนนทรงวาด ตกลงราคา บ.ซาดา-วี จํากัด      199,833.20 บ.ซาดา-วี จํากัด      199,833.20 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

22 จางพิมพซองนิติกรรม พิเศษ (สอบราคา
ประกอบ)

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      214,000.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      214,000.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

23
จัดซื้อแผนพลาสวูดสําหรับรอง
สติกเกอรประชาสัมพันธสาขายอย
เพียวเพลส ราชพฤกษ

ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          7,115.50 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          7,115.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24
จางพิมพตราสารทางการเงิน 
สาขายอยโรจนะ

ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 จํากัด (มหาชน)

       19,452.60 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 
จํากัด        19,452.60 

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ
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25
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู และยุง สาขาสําโรง

ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,499.50 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด          9,499.50 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

26
จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝาย
ลูกคาสัมพันธ ชั้น 12 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ อาคาร 2

ตกลงราคา บ.เอสวี กรุป จํากัด        59,000.00 บ.เอสวี กรุป จํากัด        59,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

27
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ SONY  
สาขาอุบลราชธานี

ตกลงราคา หจก.เรืองรังสี (สาขาชยางกูร)        24,990.00 หจก.เรืองรังสี (สาขาชยางกูร)        24,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมลําโพง 
สาขาอุบลราชธานี

ตกลงราคา รานอุบลสายฟา        72,980.00 รานอุบลสายฟา        72,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จัดซื้อโทรทัศนสี LCD ขนาด 32 นิ้ว 
ยี่หอ LG สาขาอุบลราชธานี

ตกลงราคา
หจก.อุบลแสงถาวรอีเล็ค
โทรนิคส-ไฟฟา (สาขา)

       17,990.00 
หจก.อุบลแสงถาวรอีเล็ค
โทรนิคส-ไฟฟา (สาขา)

       17,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30
จางเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศ สาขาสุราษฎรธานี

ตกลงราคา รานเสริมอิเลคทริค      136,400.00 รานเสริมอิเลคทริค      136,400.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

31
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร 
ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7470D

ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         7,490.00 
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 
จํากัด

         7,490.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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32
จางขนยายเครื่อง ATM 
ของสาขากาญจนบุรี

ตกลงราคา หจก.โกมลเทรดดิ้ง          8,200.00 หจก.โกมลเทรดดิ้ง          8,200.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

33
จางบริการจัดหาพื้นที่งาน THAILAND 
SMART MONEY ครั้งที่ 3

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      554,688.00 บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      554,688.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

34
จางของทําของที่ระลึกวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2556

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.จิงเฉิง จํากัด      600,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด      600,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

35 จางผลิตผาหมกันหนาว พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด      600,000.00 บ.ทีเอ็นวายดี จํากัด      600,000.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

36
จางกอสรางบูธ พรอมกิจกรรมภาย
ในงาน THAILAND SMART MONEY 
ครั้งที่ 3

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ
เซอร จํากัด

     445,117.86 บ.มันส อีเวนท ออรกาไนซ
เซอร จํากัด

     445,117.86 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

37
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี. 
ยี่หอ HONDA สาขาบึงกาฬ

ตกลงราคา บ.รุงเรืองอินเตอรสวางแดนดิน
 จํากัด

       42,500.00 บ.รุงเรืองอินเตอรสวางแดนดิน
 จํากัด

       42,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

38
จัดซื้อตูเย็น ขนาด 6.9 คิว 
ยี่หอ Panasonic สาขาบึงกาฬ

ตกลงราคา รานบอสส การไฟฟา        17,980.00 รานบอสส การไฟฟา        17,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

39
จัดซื้อเตาไมโครเวฟ ขนาด 28 ลิตร ยี่หอ
 Samsung สาขาบึงกาฬ

ตกลงราคา บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด          3,990.00 บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด          3,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด      237,540.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด      237,540.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

41
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ CANON 
รุน PWS-G15

ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        18,671.50 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด        18,671.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42 สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ (อุปกรณไฟฟา) พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.ไนนกรุป เทรดดิ้ง จํากัด      554,902.00 บ.ไนนกรุป เทรดดิ้ง จํากัด      554,902.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคารฯ
ผานรายการกาวพอเพียง CSR

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.เอ็นบีเอ บรอดคาสท 
คอรปอเรชั่น จํากัด

     500,000.00 
บ.เอ็นบีเอ บรอดคาสท 
คอรปอเรชั่น จํากัด

     500,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

44
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการพักบางอะไรบาง

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.วิทยุโทรทัศนดาวเทียม 
จํากัด

     385,200.00 บ.วิทยุโทรทัศนดาวเทียม 
จํากัด

     385,200.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

45
จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด 
ตราธนาคารอาคารสงเคราะห

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด      593,850.00 บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด      593,850.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

46
จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด 
พรอมติดตั้ง ประจําฝายบริหาร
ทรัพยสิน ชั้น 8 อาคาร 1

ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        64,700.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด        64,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

47 จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชไฟฟา ตกลงราคา บ.ทวียนต มารเก็ตติ้ง จํากัด        26,080.00 บ.ทวียนต มารเก็ตติ้ง จํากัด        26,080.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48
จางทําปายประชาสัมพันธธนาคาร
อาคารสงเคราะห

ตกลงราคา แขวงการทางเพชรบูรณที่ 2        14,000.00 แขวงการทางเพชรบูรณที่ 2        14,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

49
จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมลําโพง YAMAHA 
รุน STAGEPAS-300

ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด        30,000.00 บ.สหพานิช เชียงใหม จํากัด        30,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

50
จัดซื้อตูชุดรางเลื่อน ยี่หอ LUCKY 
รุน IEM-100/6

ตกลงราคา รานกุลภัณฑเฟอรนิเจอร      115,000.00 รานกุลภัณฑเฟอรนิเจอร      115,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

51
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 
ยี่หอ NIKON J1 Double Zoom kit

ตกลงราคา บ.โฟโตบัค จํากัด        24,990.00 บ.โฟโตบัค จํากัด        24,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

52 จางจัดงานพิธีเปดสาขายอยแมสาย ตกลงราคา ราน สบาย สบาย      120,000.00 ราน สบาย สบาย      120,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

53
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 
ยี่หอ SONY รุน DSC-HX200V

ตกลงราคา Sony Store The Mall บางแค        16,340.00 Sony Store The Mall บางแค        16,340.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54

จางที่ปรึกษาคณะกรรมการควบคุมและ
กํากับการนํา Credit Scoring 
มาใชในการอนุมัติสินเชื่อรายยอยของ
ธนาคารฯ

กรณีพิเศษ ศูนยบริการวิชาการ      360,000.00 ศูนยบริการวิชาการ      360,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

55
จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ
โทรทัศนวงจรปดประจําสาขายอยถนน
ทรงวาด

ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากัด      109,000.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด      109,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56

จัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ
โทรทัศนวงจรปดประจําสาขายอยซีคอน
 บางแคและสาขายอยแม็คโคร จรัญ
สนิทวงศ

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) หจก.เอ-แน็ท เทคนิค      233,000.00 หจก.เอ-แน็ท เทคนิค      233,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57
จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ประชุม 10 ที่นั่ง 
เพื่อใชงานที่ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2

ตกลงราคา บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

       38,841.00 บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

       38,841.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58

จัดซื้อหุนยนตดูดฝุนทําความสะอาด
อัจฉริยะ สําหรับจัดทําโปรโมชั่นสงเสริม
การขายในการออกบูธงานมหกรรมของ
ธนาคารฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป 
ธอส.

ตกลงราคา บ.ทีเอช โรโบติก จํากัด      175,200.00 บ.ทีเอช โรโบติก จํากัด      175,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59
เชาระบบสัญญาณเตือนภัย และระบบ
โทรทัศนวงจรปด เพื่อใชงานสําหรับ
สาขายอยเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎรธานี

พิเศษ (สอบราคา
ประกอบ) บ.เปโตร ไอที จํากัด      244,800.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด      244,800.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

60

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดศูนยบริการ 
OSS 
ที่วาการอําเภอเมือง จ.มุกดาหาร,ที่วา
การอําเภอฝาง จ.เชียงใหม,ที่วาการ
อําเภอวารินชําราบ จ.อุบลราชธานี

พิเศษ (สอบราคา
ประกอบ) บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      604,800.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด      604,800.00 

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

61 จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      118,930.50 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      118,930.50 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

62
จัดซื้อเครื่องรัดใชมือโยก รุน ST-02 
พรอมอุปกรณ

ตกลงราคา บ.สยามโกลเดน เซลส แอนด 
เซอรวิส จํากัด

         5,700.00 บ.สยามโกลเดน เซลส แอนด 
เซอรวิส จํากัด

         5,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ 
PANASONIC 
รุน KX-TG3611 BX

ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          2,400.00 บ.นามทอง จํากัด          2,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64
จางเหมาดูแลบํารุงรักษาสวนหยอม
,สนามหญาและไมประดับ 
สาขาประจวบคีรีขันธ

ตกลงราคา นายไพบูลย ปกษาศิลป        30,000.00 นายไพบูลย ปกษาศิลป        30,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

65
จางซอมเครื่องปรับอากาศบริเวณหอง
ถายเอกสาร ชั้น 1 ธนาคารฯ 
สาขาเชียงใหม

ตกลงราคา
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       34,240.00 
บ.จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

       34,240.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

66 จัดซื้อสายพาน ตกลงราคา บ.มิลเลนเนียม ออโต พารท 
จํากัด

       28,665.30 บ.มิลเลนเนียม ออโต พารท 
จํากัด

       28,665.30 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67
จัดซื้อเครื่องมือชางประจําอาคาร 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.รุจิร คอรปอเรชั่น จํากัด        44,770.29 บ.รุจิร คอรปอเรชั่น จํากัด        44,770.29 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH 
รุน MP201SPF
(สาขายอยสี่แยกบานแขก)

ตกลงราคา
บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247บาท/
เครื่อง/เดือน

บริษัท ริโก เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จํากัด

 2,247บาท/
เครื่อง/เดือน

ผานการคัดเลือกจาก 
สาขายอยสี่แยกบานแขก

69
จางบริการเครื่องถายเอกสาร 
ยี่หอ Ricoh  รุน MP201SPF
(สาขายอยสี่แยกบานแขก)

ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด

 แผนละ 0.37 
บาท

ผานการคัดเลือกจาก 
สาขายอยสี่แยกบานแขก

70
ตอสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร
ของสาขาแพร

ตกลงราคา หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร
 เดือนละ 3,000

 บาท
หจก.เอส เทคนิค เซ็นเตอร

 เดือนละ 3,000
 บาท

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

71
จางเหมาถอดรื้อลางวาลวพรอมปรับตั้ง
แรงดันการใชงาน (PRV) อาคาร 2 
ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.88 คอนโทรลซิสเต็มส จํากัด        38,520.00 บ.88 คอนโทรลซิสเต็มส จํากัด        38,520.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

72 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส        17,480.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส        17,480.00 
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

73
จัดซื้อเครื่องฉายภาพพรอมจอ Projector
 ยี่หอ Epson พรอมอุปกรณติดตั้ง

ตกลงราคา บ.โปรเจคเตอร เอาทเล็ต จํากัด        42,400.00 บ.โปรเจคเตอร เอาทเล็ต จํากัด        42,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74
จางทํานาฬิกาแขวน ขนาด 24 นิ้ว 
ใหกับฝายวิเคราะหสินเชื่อโครงการ

ตกลงราคา คณะบุคคลลักษณ อินเตอรเทรด
 1999      197,950.00 คณะบุคคลลักษณ อินเตอรเทรด 1999      197,950.00 

เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

75
จางซอมแซมอาคารเพื่อปองกันน้ํารั่วซึม
เขาสูตัวอาคาร ธนาคารฯ สาขาเชียงราย

ตกลงราคา บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จํากัด      137,000.00 บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จํากัด      137,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

76

จางเปลี่ยนอุปกรณระบบควบคุมแสง
สวางภายในหองประชุมพราวพิมาน 
(หอง 303) อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล 
จํากัด

       84,209.00 บ.มัลติไลน โปรเฟสชั่นแนล 
จํากัด

       84,209.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

77

จางบริการตักกากสิ่งปฏิกูลในบอบําบัด
น้ําเสีย ชั้นใตดิน และตักกากไขมัน 
ชั้น 10 อาคารจอดรถยนต ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

ตกลงราคา นายบุญเลิศ มรสุม        48,000.00 นายบุญเลิศ มรสุม        48,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

78
จางซอมระบบระบายอากาศ (22V-04) 
ชั้นดาดฟา อาคาร 2 ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        36,500.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง        36,500.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

79 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด          4,834.00 บ.นามทอง จํากัด          4,834.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

80
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจําสาขายอยถนนทรงวาด

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 
คอนโทรล จํากัด

     570,150.00 บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 
คอนโทรล จํากัด

     570,150.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

81
จางเหมาปรับเสาไฟฟาสองสวาง 
บริเวณสนามฟุตซอล ธนาคารฯ 
สํานักงานใหญ

ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด      184,896.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด      184,896.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

82

จางเหมาปรับปรุงเพิ่มอุปกรณรับ
สัญญาณดาวเทียม พรอมอุปกรณ
ตรวจวัดสัญญาณดาวเทียมระบบ MATV
 อาคาร 2 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

     113,746.35 
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด

     113,746.35 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

83 จางทํากระเปาเดินทางแบบหิ้ว ตกลงราคา บ.ทูบิยอง จํากัด      866,250.00 บ.ทูบิยอง จํากัด      866,250.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ
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84

ซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบ
โทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง ประจํา
สาขายอยแฟชั่น ไอสแลนดและ
สาขายอยฟวเจอรพารค รังสิต

ตกลงราคา บ.เปโตร ไอที จํากัด      200,000.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด      200,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ 
ยี่หอ CANON รุน EOS-1100D

ตกลงราคา บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด        18,800.00 บ.ทวียนตมารเก็ตติ้ง จํากัด        18,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

86
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการรูออม รูลงทุน

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด      119,626.00 บ.วรุณนันท มีเดีย จํากัด      119,626.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

87
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการวิทยุมุมเศรษฐกิจ

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) หางหุนสวนสามัญตนกลา        60,000.00 หางหุนสวนสามัญตนกลา        60,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

88
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการวิทยุเก็บเล็กผสมนอย

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) หางหุนสวนสามัญน้ําชา        90,000.00 หางหุนสวนสามัญน้ําชา        90,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการวิทยุดอกเบี้ยเรดิโอ

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      144,450.00 บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด      144,450.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

90
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ในรายการอุณหภูมิเศรษฐกิจ

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      160,500.00 บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น จํากัด      160,500.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

91
จัดซื้อเครื่องเสียงพรอมลําโพง 
เพื่อใชงานที่สาขาพะเยา

ตกลงราคา รานเอเชียอิเล็กทรอนิกส        29,780.00 รานเอเชียอิเล็กทรอนิกส        29,780.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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92
จัดซื้อตูชุดรางเลื่อน (ตามรูปแบบพื้นที่
ของสาขา)

ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง      124,512.69 หจก.เบ เต็ก ลง      124,512.69 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

93 จัดซื้อเครื่อง ATM ตกลงราคา บ.ศูนยประมวลผล จํากัด          4,387.00 บ.ศูนยประมวลผล จํากัด          4,387.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

94
จัดซื้อโตะเขียนสลิป แบบ 2 หนา 
(ตามรูปแบบมาตราฐาน)

ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

         9,565.80 
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด

         9,565.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95
จางบริการดูแลสวนหยอมและตนไม 
ของสาขาจันทบุรี

ตกลงราคา นายสาทิศ ฮงสวัสดิ์        18,000.00 นายสาทิศ ฮงสวัสดิ์        18,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

96
จัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 
เพื่อติดตั้งใหกับสาขาบอวิน จ.ชลบุรี

ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

     186,715.00 
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 
(ประเทศไทย) จํากัด

     186,715.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97 จางทํากระเปาสะพายขาง ธอส. พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

98
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ ชลรัศมีกับวีไอพี

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.งาทวีสุข จํากัด      616,320.00 บ.งาทวีสุข จํากัด      616,320.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

99
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการคนหลังขาว

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.มารคอม ลิ้งค จํากัด      900,000.00 บ.มารคอม ลิ้งค จํากัด      900,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

100
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการวิทยุ คุยสบายสไตล
มิสเตอรเฮา

ตกลงราคา คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ      150,000.00 คุณวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ      150,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ
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101
จางเหมาซอมแซมผิวพื้นทางเทา
ดานหนาและดานขางอาคารที่ทําการ
ธนาคารฯ สาขาถนนนิมมานเหมินทร

ตกลงราคา รานวิชัยหินขัด        33,175.00 รานวิชัยหินขัด        33,175.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

102
จางขนยายเครื่อง ATM สาขาหัวหิน 
และสาขาบอวิน

ตกลงราคา บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

       16,505.00 บ.บุญมามูฟอิงแอนดสโตเรจ 
จํากัด

       16,505.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

103
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานเว็บไซต www.isnhotnews.com

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อินไชต สเตชั่น เน็ตเวิรค 
จํากัด

     224,700.00 บ.อินไชต สเตชั่น เน็ตเวิรค 
จํากัด

     224,700.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

104
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการวิทยุ เก็บขาวมาเลา

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.เบรนทรี จํากัด      300,000.00 บ.เบรนทรี จํากัด      300,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

105
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธการเปด
สาขายอยแฟชั่น
ไอสแลนด และฟวเจอรพารค รังสิต

ตกลงราคา บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          9,000.84 บ.เฮอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด          9,000.84 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

106
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธเปดสาขา
ยอยแฟชั่นไอสแลนด และฟวเจอรพารค 
รังสิต

ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,544.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด        20,544.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

107
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.สวางดี มีเดีย จํากัด      248,775.00 บ.สวางดี มีเดีย จํากัด      248,775.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

108
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานโครงการวิมานดิน

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.โมด อิมเมจ จํากัด      500,000.00 บ.โมด อิมเมจ จํากัด      500,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

109
จัดซื้อจุลินทรียสําหรับงานระบบบอ
บําบัดน้ําเสีย

ตกลงราคา บ.นิววิสท เจิมส จํากัด      172,800.00 บ.นิววิสท เจิมส จํากัด      172,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ Meet the Fabs

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.พิมพชิน จํากัด      359,520.00 บ.พิมพชิน จํากัด      359,520.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

111
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานสถานีวิทยุ Fm 94.5 MHz.

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด      963,000.00 บ.พีเอ็น มีเดีย เน็ตเวิรค จํากัด      963,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

112
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ จตุรัสการเมือง

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด      750,000.00 บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน จํากัด      750,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

113
จางเหมาซอมแซมปายชื่อธนาคารฯ 
สาขาเชียงใหม

ตกลงราคา บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      158,360.00 บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด      158,360.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

114
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ คัดขาวเดน

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.ไนนพลัส เทเลวิชั่น 
จํากัด

  1,712,000.00 
บ.ไนนพลัส เทเลวิชั่น 
จํากัด

  1,712,000.00 
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

115
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ ขาว 5 หนา 1

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.3 เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด   1,249,998.00 บ.3 เอ.มารเก็ตติ้ง จํากัด   1,249,998.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

116
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 
ผานรายการ จตุรัสขาว

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ) บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00 บ.สกายพูล จํากัด   1,200,000.00 

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ

117
จางพิมพเช็คกระเเสรายวัน สํานัก
พระราม 9 
(Cheque on Demand)

ตกลงราคา บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
 จํากัด (มหาชน)

82,390.00 บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง 
จํากัด 82,390.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

118 จางพิมพนามบัตร ตกลงราคา รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          5,700.00 รานฟงเกอร พริ้นต โปรสเกรส          5,700.00 
เปนรานที่มีความชํานาญทางดาน
สิ่งพิมพ

119
สั่งซื้อเกาอี้พนักงานและลูกคาของสาขา
ศรีนครินทร

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      246,100.00 บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด      246,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120 จางจัดทําปากกาพลาสติก สีสม พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

121
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี. 
ยี่หอ HONDA รุน WAVE 110i สาขา
ยอยระนอง

ตกลงราคา
หจก.อันดามันกรุป ออโต
เซลล แอนด เซอรวิส

       41,500.00 
หจก.อันดามันกรุป ออโต
เซลล แอนด เซอรวิส

       41,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

122 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพะเยา ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      148,730.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด      148,730.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

123
จางพิมพซองจดหมาย 
สาขาถนนนิมมานเหมินทร

ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        17,120.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        17,120.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

124
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย 
สาขาพะเยา และสาขาถนนนิมมาน
เหมินทร

ตกลงราคา บ.เบสตบุคเคส จํากัด        12,123.10 บ.เบสตบุคเคส จํากัด        12,123.10 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

125
จางเหมาซอมแซมปายชื่อธนาคาร 
ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด

     250,000.00 
บ.โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด

     250,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2555
ธนาคารอาคารสงเคราะห

126 จางจัดทํากระเปาสะพายขาง ธอส. พิเศษ (รูปแบบ
คณะกรรมการ)

บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 บ.อินโนเวทีฟ เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด

     802,500.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

127
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลง
ทั่วไป ของสาขาสุขาภิบาล 3

ตกลงราคา บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด          6,000.00 บ.ทอป เพสท คอนโทรล จํากัด          6,000.00 
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ
ความชํานาญ

128
จางพิมพ 1.ซองหนาตางเหลือง 
สาขายอยสิงหบุรี 2.ซองหนาตางขาว 
สาขาลําปาง

ตกลงราคา บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        24,075.00 บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด        24,075.00 
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ
ทางดานสิ่งพิมพ

129
จางเหมาดูแลรักษาสนามหญาและ
ตนไม ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

ตกลงราคา นายกฤษฏา สุภาวรรณ      144,000.00 นายกฤษฏา สุภาวรรณ      144,000.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ

130
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี. 
ยี่หอ HONDA รุน WAVE 110i

ตกลงราคา
บ.พิธานพาณิชย จํากัด 
สาขานราธิวาส

       42,000.00 
บ.พิธานพาณิชย จํากัด 
สาขานราธิวาส

       42,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

131
ขอสั่งซื้อหมอแปลงไฟฟาขนาด 1,000 
KVA พรอมติดตั้ง

ประกวดราคา บ.พีค เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด   4,431,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด   4,431,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

132
จางเหมาดูแลบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ สาขาพิษณุโลก

ตกลงราคา รานเซีย เซอรวิส กรุป        52,400.00 รานเซีย เซอรวิส กรุป        52,400.00 
เปนผูที่มีประสบการณและความ
ชํานาญ


