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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างผลติเสื อโปโลเพื�อใช้ในงาน 

CG&CSR SPIRIT DAY
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากดั 45,000.00      บ.จิงเฉิง จํากดั 45,000.00      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

2
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นการจดังาน Exclusive Seminar
 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จํากดั 53,500.00      บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จํากดั 53,500.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

3
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื�อติดตั งให้กบัสาขาสโุขทยั
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
193,135.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
193,135.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

4 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยนครนายก  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 43,987.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 43,987.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

5
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื�อติดตั งให้กบัสาขาหนองบวัลาํภู
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
189,925.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
189,925.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

6
จดัซื อเฟอร์นิเจอร์สาํนกังานให้กบัฝ่าย

พฒันาการตลาดเงินฝากเพิ�มเติม
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ จํากดั 19,944.80      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ จํากดั 19,944.80      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

7

จ้างผลติสื�อประชาสมัพนัธ์โครงการ

บริการเงินฝากออมทรัพย์สาํหรับ

นกัศกึษา Campus Savings

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 172,077.40    บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 172,077.40    
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

8

จ้างผลติสื�อประชาสมัพนัธ์โครงการ

บริการเงินฝากออมทรัพย์สาํหรับ

นกัศกึษา Campus Savings

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 81,790.80      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 81,790.80      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

9
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ ให้กบั

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
151,726.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
151,726.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

10

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อม

เครื�อง สาํหรับสาขาเปิดใหมส่งักดัฝ่าย 

สภ.2 สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์,สาขายอ่ย

อมตะนคร,สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา 

สรุาษฏร์ธานี

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
69,336.00      

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
69,336.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

11 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 107,000.00    บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 107,000.00    
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

12

จ้างพิมพ์สื�อสิ�งพิมพ์ประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑ์และบริการตา่งๆ 

ของธนาคารฯ

 - สอบราคา บ.สยามมาพร จํากดั 574,215.50    บ.สยามมาพร จํากดั 574,215.50    
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

13
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่ชําระหนี 

ด้วยเช็ค
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
58,850.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
58,850.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

14
จดัซื อถงุขยะสดีํา ขนาด 30x40 นิ ว 

และถงุขยะสดีํา ขนาด 18x20 นิ ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 32,549.40      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จํากดั 32,549.40      เป็นผู้ เสนอราคาตํ�าสดุ

15 จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยซีคอน บางแค  - ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั 194,295.95    บ.ซาด้า-วี จํากดั 194,295.95    
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

16
จดัซื อตู้ เหลก็เก็บเอกสารให้กบัสาขา

ตา่งๆ ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 121,127.42    บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 121,127.42    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

17 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยทุง่สง  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 49,337.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 49,337.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

18
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื�อติดตั งให้กบัสาขาอทุยัธานี
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
193,135.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
193,135.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

19
จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อฮอนด้า Scoopy สาขาบอ่วิน
 - ตกลงราคา บ.เอเชีย ซิตี  มอเตอร์ จํากดั 47,400.00      บ.เอเชีย ซิตี  มอเตอร์ จํากดั 47,400.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

20

จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาสพุรรณบรุี 

และแคชเชียร์เช็คตอ่เนื�อง สาขา

ปราจีนบรุี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
16,499.40      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
16,499.40      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

21

จ้างเหมาซอ่มเปลี�ยนสลงิและอปุกรณ์

ประกอบลฟิต์ หมายเลข 4,5,6 

ของอาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
2,743,212.50 

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
2,743,212.50 

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

22

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผน่พบั

ประชาสมัพนัธ์บริการเงินฝากออมทรัพย์

สาํหรับนกัศกึษา Campus Savings

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 65,548.20      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 65,548.20      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

23 จ้างพิมพ์สมดุคูฝ่ากบญัชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

24 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          5,740.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          5,740.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25

จดัซื อ HI JET PHOTO GROSSY A4 

180 แกรม 

และ HI JET PHOTO GROSSY A3

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จํากดั 2,835.50        บ.โฟนิกซ์ จํากดั 2,835.50        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

26
จดัซื อตู้ เหลก็เก็บเอกสารให้กบัสาขา

ตา่งๆ ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 104,954.16    บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 104,954.16    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

27
จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร 

สาขายอ่ยนครนายก
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

28

จ้างเหมาปรับปรุงพื นที�ทํางาน 

สว่นสอบทานสนิเชื�อ ฝ่ายบริหารความ

เสี�ยง (ชั�วคราว) บริเวณชั น 20 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 71,000.00      บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 71,000.00      
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

29 จดัซื อ External Hard Disk Drives  - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
4,000.00        

บ.เอส แอนด์ เอส 

เจอเนอรัล จํากดั
4,000.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

30
จ้างผลติสื�อประชาสมัพนัธ์โครงการ

บริการเงินฝากประจําสะสมทรัพย์
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 81,790.80      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 81,790.80      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

31
จ้างผลติสื�อประชาสมัพนัธ์โครงการ

บริการเงินฝากประจําสะสมทรัพย์
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 172,077.40    บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 172,077.40    

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

32

จดัซื อเครื�องบนัทกึเวลา ยี�ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T สาขายอ่ยระนอง,

สาขายอ่ยปัตตานี,สาขายอ่ยนราธิวาส

 - ตกลงราคา ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 25,359.00      ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 25,359.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

33 จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยทุง่สง  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

34
จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ ฮอนด้า สาขายอ่ยอมตะนคร
 - ตกลงราคา บ.ชลบรุีรัตนยนต์ 1999 จํากดั 44,800.00      บ.ชลบรุีรัตนยนต์ 1999 จํากดั 44,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

35

จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผน่พบั

ประชาสมัพนัธ์บริการเงินฝากประจํา

สะสมทรัพย์

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 65,548.20      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 65,548.20      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

36 จดัซื อวสัดอุปุกรณ์  - ตกลงราคา
สมาคมห้องสมดุ

แหง่ประเทศไทยฯ
8,137.35        

สมาคมห้องสมดุ

แหง่ประเทศไทยฯ
8,137.35        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

37

จดัซื อเครื�องคํานวณเลข สาขายอ่ย

ระนอง,สาขายอ่ยปัตตานี,

สาขายอ่ยนราธิวาส

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 22,044.00      บ.นามทอง จํากดั 22,044.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

38
จ้างซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถธนาคารฯ 

สาขาห้าแยกปากเกร็ด
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี  

โปรดกัส์ จํากดั
145,000.00    

บ.เอเอสพี ควอลิตี  

โปรดกัส์ จํากดั
145,000.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

39
จ้างซอ่มแซมแก้ไขระบบไฟฟ้าธนาคาร

สาขาบางใหญ่
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 181,900.00    บ.พีค เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั 181,900.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

40
จ้างจดัทําสปอตวิทยชุ่องทางการชําระ

เงินของธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จํากดั 39,664.90      บ.ยชูสู จํากดั 39,664.90      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

41
จ้างพิมพ์ซองรหสับตัรบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์ (ATM)
 - ตกลงราคา

บ.ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปัง 

ฟอร์ม จํากดั
74,140.30      

บ.ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปัง 

ฟอร์ม จํากดั
74,140.30      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

42
จ้างพิมพ์ซองพลาสติกใสบ่ตัรบริการ

อิเลก็ทรอนิกส์(ATM)
 - ตกลงราคา บ.ไอเดียเอชั�น พลสั จํากดั 39,483.00      บ.ไอเดียเอชั�น พลสั จํากดั 39,483.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

43
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขานครนายก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
8,023.93        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
8,023.93        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

44 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 8,360.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 8,360.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์

45
จดัซื อพดัลมอตุสาหกรรม 

ให้สว่นนิติกรรม ฝ่ายพิธีการสนิเชื�อ
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ ง จํากดั 33,571.25      บ.เพ็นนอน เทรดดิ ง จํากดั 33,571.25      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

46
จดัซื อกระดาษความร้อนสาํหรับเครื�อง 

INNETQMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
89,880.00      

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
89,880.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

47 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยระนอง  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 49,337.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 49,337.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

48 จ้างพิมพ์แผน่รองนําเสนองาน  - ตกลงราคา บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 42,800.00      บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 42,800.00      เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

49
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยถลาง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
7,798.16        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
7,798.16        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

50
จดัซื อตู้ เหลก็เก็บเอกสารให้กบัสาขา

ตา่งๆ ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 63,106.03      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 63,106.03      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

51 จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยตราด  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

52
จ้างพิมพ์ซองนํ าตาลใหญ่ขยายข้าง 

สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 81,320.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 81,320.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

53

เช่าพื นที�ศนูย์บริการ OSS และพื นที�

ติดตั งเครื�อง ATM ที�วา่การอําเภอเมือง

นครปฐม

 - กรณีพิเศษ คณุรัตนา สมสวสัดิu 243,296.00    คณุรัตนา สมสวสัดิu 243,296.00    เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

54 จดัซื อแฟ้มเสนอเซ็นต์  - ตกลงราคา บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 4,547.50        บ.ชยัมั�นคง (1995) จํากดั 4,547.50        เป็นบริษัทผู้จดัจําหนา่ยโดยตรง

55
เช่ารถยนต์ (แบบลสิซิ�ง) ยี�ห้อ TOYOTA

 CAMRY 2.0G EXTREMO
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภทัรลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) 1,149,000.00 บ.ภทัรลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) 1,149,000.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

56

สั�งจ้างบริการรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอ่ยซีคอน บางแค,

สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

 - พิเศษ
บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
649,264.00    

บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
649,264.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

57 จดัซื อพสัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 54,000.00      องค์การค้าของสกสค. 54,000.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

58 จดัซื อพสัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 49,365.00      องค์การค้าของสกสค. 49,365.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

59
จดัซื อตู้ เหลก็เก็บเอกสารให้กบัสาขา

ตา่งๆ ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 165,045.36    บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 165,045.36    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

60 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยนราธิวาส  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 50,407.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 50,407.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

61 จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยระนอง  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

62
จ้างทํากนัสาด พร้อมติดตั ง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแพร่
 - ตกลงราคา นายวีระพล สแีดง 19,500.00      นายวีระพล สแีดง 19,500.00      

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

63
เช่ารถยนต์ใหม ่เพื�อใช้เป็นรถยนต์

ประจําตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงู
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํากดั 3,203,580.00 บ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ�ง จํากดั 3,203,580.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

64
จดัซื อตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 22,475.14      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 22,475.14      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

65

จดัซื อเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไมม่ี

หนว่ยความจํา ยี�ห้อ โอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5 สาขายอ่ยถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,190.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,190.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

66
จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยแม็คโคร จรัญ

สนิทวงศ์
 - ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั 196,756.95    บ.ซาด้า-วี จํากดั 196,756.95    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

67 จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยปัตตานี  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

68

จดัซื อเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 

ภาษา (ไทย-องักฤษ) ยี�ห้อ โอลมิเปีย 

รุ่น Compact5 สาขาหวัหิน

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,390.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,390.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

69

จดัซื อเครื�องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 

ภาษา (ไทย-องักฤษ) ยี�ห้อ โอลมิเปีย รุ่น

 Compact5 สาขายอ่ยบอ่วิน

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,390.00      บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 18,390.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

70 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยปัตตานี  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 50,407.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 50,407.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ



9

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

71
จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ ยี�ห้อ 

Kingdom รุ่น SA-823 สาขาบอ่วิน
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 35,406.30      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 35,406.30      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

72
เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ RICOH 

รุ่น MP201SPF(สาขายอ่ยถนนทรงวาด)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,605บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

73

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ Ricoh รุ่น MP201SPF 

(สาขายอ่ยถนนทรงวาด)

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.37 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.37 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

74

จ้างเหมาจดัทํากนัสาดเพื�อป้องกนั

นํ าฝนสาด บริเวณหน้าตู้  ATM ธนาคารฯ

 สาขาอดุรธานี

 - ตกลงราคา ส.การช่าง 30,000.00      ส.การช่าง 30,000.00      
เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

75
จดัซื อตะแกรงใสส่ลปิ และถงัขยะเท้า

เหยียบ ให้แก่สาขายอ่ยถนนทรงวาด
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 2,090.00        องค์การค้าของสกสค. 2,090.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

76

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA รุ่น WAVE 125i 

สตาร์ทมือ ล้อซี�ลวด

 - ตกลงราคา
บ.เวิลด์สปีด เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
56,000.00      

บ.เวิลด์สปีด เซลส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จํากดั
56,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

77

จดัซื อเครื�องโทรสารระบบเลเวอร์ 

ยี�ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 7,490.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ



10

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

78
จดัซื อเครื�องคํานวณเลข 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 11,796.00      บ.นามทอง จํากดั 11,796.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

79
จ้างซอ่มแซมทรัพย์ธนาคารฯ 

(บ้านสมเกียรติu ปัญญาวรคณุเดช)
 - ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 38,083.98      บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จํากดั 38,083.98      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

80

เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�  

พร้อมเครื�อง สาํหรับสาขาเปิดใหม ่

สงักดัฝ่ายกิจการสาขาภมูิภาค 1

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
138,672.00    

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์

เซอร์วิส จํากดั (มหาชน)
138,672.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

81

จดัซื อเครื�องรัดธนบตัรชนิดตั งพื น 

ยี�ห้อ YULIM รุ่น YL-203S 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 38,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

82

จดัซื อเครื�องทํานํ าร้อนนํ าเย็น 

ยี�ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20 HCS 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

83

จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ 

ยี�ห้อ KINGDOM รุ่น SA-823 

(พร้อมขนสง่) สาขาหวัหิน

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 37,001.30      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 37,001.30      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

84

จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ 

ยี�ห้อ KINGDOM รุ่น SA-823 

สาขายอ่ยถนนทรงวาด

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 33,801.30      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 33,801.30      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

85
จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยถนน

ทรงวาด
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 122,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

86

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ยี�ห้อ ยามาฮ่า รุ่น

 Fino Fashion 20BB00 

สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์

 - ตกลงราคา บ.มิตรยนต์พทัยา จํากดั 44,300.00      บ.มิตรยนต์พทัยา จํากดั 44,300.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

87
จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ย

นราธิวาส
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

88
จดัซื อเครื�องบนัทกึเวลา ยี�ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขายอ่ยถนนทรงวาด
 - ตกลงราคา ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 16,264.00      ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 16,264.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

89 จดัซื อเครื�องคํานวณเลข สาขาหวัหิน  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 9,668.00        บ.นามทอง จํากดั 9,668.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

90 จ้างจดัทําคูม่ือ Role Model Champion  - ตกลงราคา บ.เกรเเมทเทอร์ จํากดั 77,040.00      บ.เกรเเมทเทอร์ จํากดั 77,040.00      
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

91

จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์อตัรา

ดอกเบี ยเงินฝาก-เงินกู้  และผลติภณัฑ์

เงินฝากเเละสนิเชื�อ

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 38,006.40      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 38,006.40      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

92
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาหวัหิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

93

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจําสาขายอ่ยศนูย์การค้า

เพียวเพลส ราชพฤกษ์

 - พิเศษ
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี  

คอนโทรล จํากดั
601,202.00    

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี  

คอนโทรล จํากดั
601,202.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

94 จดัซื อเครื�องคํานวณแลข สาขาบอ่วิน  - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 8,508.00        บ.นามทอง จํากดั 8,508.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

95 จดัซื อเครื�องนบัธนบตัร สาขายอ่ยสงิห์บรุี  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 115,000.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

96
จดัซื อเครื�องบนัทกึเวลา ยี�ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T สาขายอ่ยสงิห์บรุี
 - ตกลงราคา ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 8,453.00        ไอไทม์ ซพัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 8,453.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

97 จดัซื อตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยสงิห์บรุี  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 46,127.70      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 46,127.70      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

98
จดัซื อเครื�องคํานวณเลข 

สาขายอ่ยสงิห์บรุี
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากดั 7,348.00        บ.นามทอง จํากดั 7,348.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

99

จดัซื อกระดาษ A4/80 แกรม 

ยี�ห้อ Double A 

(ฝ่ายปฏิบตัิการสารสนเทศ)

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
44,405.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชั�นเนอรี� จํากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจําหนา่ยโดยตรง

100
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาห้าแยกปากเกร็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
2,354.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
2,354.00        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

101
จ้างเหมาซอ่มแซมห้องควบคมุระบบ

ไฟฟ้าธนาคารฯสาขาลาํลกูกา
 - ตกลงราคา บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง จํากดั 56,000.00      บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียริ�ง จํากดั 56,000.00      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

102

จ้างปรับปรุงระบบอตัโนมตัิ (UpGrading

 BAS System) อาคาร2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เตียวฮงอีเล็คโทร

ซิสเต็มส์ จํากดั
359,948.00    

บ.เตียวฮงอีเล็คโทร

ซิสเต็มส์ จํากดั
359,948.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

103
จดัซื อเครื�องฟอกอากาศ ยี�ห้อ โตชิบา รุ่น

 CAF-G5
 - ตกลงราคา หจก.ธนาธรรมมาร์เก็ตติ ง 23,900.00      หจก.ธนาธรรมมาร์เก็ตติ ง 23,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

104 จดัซื อกลอ่งเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอ๊คชั�นแพค 52,162.50      หจก.แอ๊คชั�นแพค 52,162.50      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

105

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA WAVE 110i สตาร์ทมือ

ดีสเบรกหน้า  (สาขายอ่ยนครนายก)

 - ตกลงราคา บ.ฮอนด้า ปรารถนาดี จํากดั 41,000.00      บ.ฮอนด้า ปรารถนาดี จํากดั 41,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

106
จ้างจดัทําแผน่ CD คูม่ือการประมลูขาย

บ้านมือสองของธนาคารฯ ครั งที� 3/2555
 - ตกลงราคา

บ.วี พลสั กรุ๊ป 

(ไทยแลนด์) จํากดั
13,375.00      

บ.วี พลสั กรุ๊ป 

(ไทยแลนด์) จํากดั
13,375.00      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

107 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,965.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,965.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

108
จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,885.62        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,885.62        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

109
จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,360.00        บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 8,360.00        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์



14

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

110
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

ให้กบัสาขาพะเยา
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
196,345.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
196,345.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

111 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 8,360.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 8,360.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์

112 จดัซื อปากกาลกูลื�น HORSE  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 18,000.00      องค์การค้าของสกสค. 18,000.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

113

จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื�อติดตั งให้กบัสาขายอ่ยแมส่าย จ.

เชียงราย

 - ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
183,505.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
183,505.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

114 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,670.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง 4,670.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

115 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          8,560.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

116
จดัซื อตู้ เก็บเอกสารให้กบัสาขาตา่งๆ 

ในสงักดัฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 96,957.41      บ.บางกอกลกักี เซฟ จํากดั 96,957.41      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

117
จ้างบริการรักษาความสะอาดประจํา

สาขายอ่ยเพียวเพลสราชพฤกษ์
 - พิเศษ

บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
317,440.00    

บ.นิวอินเตอร์เนชั�นแนล

เยนเนอรัล จํากดั
317,440.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

118 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 13,300.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 13,300.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

119
จ้างเหมาก่อสร้างบธูงานมหกรรมบ้าน 

ธอส. 55 จงัหวดันครราชสมีา
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 278,965.05    บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จํากดั 278,965.05    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

120
จ้างซอ่มแซมโครงสร้างอาคาร ธนาคารฯ

 สาขายอ่ยถนนทรงวาด
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โปร-เพาเวอร์ (1999) จํากดั 245,000.00    บ.โปร-เพาเวอร์ (1999) จํากดั 245,000.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

121
จ้างบริการบํารุงรักษาเครื�องรัดธนบตัร 

แบบรวมอะไหล่
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 141,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จํากดั 141,000.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

122
จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือการประมลูขาย

บ้านมือสองของธนาคารฯ ครั งที� 3/2555
 - พิเศษ บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 271,245.00    บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 271,245.00    

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

123
จ้างจดัโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ Meet the Fabs
 -

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พิมพ์ชิน จํากดั 419,440.00    บ.พิมพ์ชิน จํากดั 419,440.00    

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

124
จ้างทํากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง 

และกลอ่งใส ใสใ่บฝาก-ถอน
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 16,585.00      บ.เอกณศิลป์ อลมูิเนียม จํากดั 16,585.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

125

จดัซื อเครื�องปรับอากาศ สาํหรับห้อง 

Network Operation Center (NOC) 

ฝ่ายปฏิบตัิการสารสนเทศ ชั น 2 อาคาร 1

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ�ง 60,000.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ�ง 60,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

126 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          5,960.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          5,960.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

127
จดัซื อเครื�องจดัระบบคิวอตัโนมตัิ 

เพื�อติดตั งให้กบัสาขาพิจิตร
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
157,825.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากดั
157,825.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

128
จดัซื อเก้าอี สาํนกังานและสาํหรับลกูค้า

ให้กบัสาขาคอนแวนต์
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ จํากดั 181,900.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ�งมอลล์ จํากดั 181,900.00    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

129
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาชมุแพ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
16,862.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
16,862.13      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

130
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาสมทุรสาคร
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        บ.เบสต์บุ๊กเคส จํากดั 7,062.00        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

131
จดัซื อเครื�องดดูฝุ่ น ยี�ห้อ Electrolux 

รุ่น ZUSG3900
 - ตกลงราคา

บ.โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

จํากดั(มหาชน) สาขาพทัยา
23,800.00      

บ.โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

จํากดั(มหาชน) สาขาพทัยา
23,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

132
ขอจดัซื อตู้ เย็น ให้กบัสาขายอ่ยซีคอน 

บางแค และแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ ง จํากดั 13,000.01      บ.เพ็นนอน เทรดดิ ง จํากดั 13,000.01      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

133
จ้างเหมาปรับปรุงพื นที�ห้องเก็บเอกสาร 

ธนาคารฯ สาขาสขุาภิบาล 3
 - ตกลงราคา บ.เอสวี กรุ๊ป จํากดั 125,000.00    บ.เอสวี กรุ๊ป จํากดั 125,000.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

134 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาอดุรธานี  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

135
จ้างพิมพ์ซองนํ าตาล ขนาด 9นิ ว x 12นิ ว

 สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี เอ็นเวลอพ จํากดั 69,015.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จํากดั 69,015.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

136
จ้างทําบตัรอิเลค็ทรอนิคส์ (ATM) พร้อม

พิมพ์ตวันนู (EMBOSSING+ENCODE)
 - ตกลงราคา

บ.ศิริวฒันาซีเคียวริตี พริ น 

จํากดั
235,400.00    

บ.ศิริวฒันาซีเคียวริตี พริ น 

จํากดั
235,400.00    

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

137
จ้างพิมพ์หนงัสอืคูม่ือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธอส.55 จ.พิษณโุลก
 -

พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)
บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 40,660.00      บ.บพิธการพิมพ์ จํากดั 40,660.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ และเป็นผู้ เสนอ

ราคาตํ�าสดุ

138
จ้างก่อสร้างบธูในงาน มหกรรมสร้างงาน

 สร้างเงิน สร้างคณุภาพชีวิต
 - ตกลงราคา บ.เอโอ ดีไซด์ จํากดั 99,510.00      บ.เอโอ ดีไซด์ จํากดั 99,510.00      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

139

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA สกปูปีไอ แอคทีฟบอย 

รุ่น ACF110SFC(2TH) ให้กบัสาขา

อตุรดิตถ์

 - ตกลงราคา หจก.โชคนําชยัมอเตอร์ 48,500.00      หจก.โชคนําชยัมอเตอร์ 48,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

140

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA สกปูปีไอ แอคทีฟบอย 

รุ่น ACF110SFC(2TH) 

ให้กบัสาขาพิจิตร

 - ตกลงราคา
หจก.ไทยสิริ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส
48,500.00      

หจก.ไทยสิริ เซลส์

แอนด์เซอร์วิส
48,500.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

141

จดัซื อโทรทศัส ีLED ขนาด 32 นิ ว 

ยี�ห้อ SONY รุ่น KDL-32EX520 

พร้อมอปุกรณ์ติดตั ง

 - ตกลงราคา
หจก.เอส.ที.แอล.เสียง 

(ไทยแลนด์)สาขายโสธร
19,900.00      

หจก.เอส.ที.แอล.เสียง 

(ไทยแลนด์)สาขายโสธร
19,900.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

142

จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์การขยาย

ระยะเวลาดําเนินการ โครงการบ้าน ธอส.

 เพื�อที�อยูอ่าศยั(0%3 ปี)

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

143
จดัซื อเครื�องทํานํ าร้อนนํ าเย็น 

ยี�ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ ง จํากดั 5,700.00        บ.บี.เอส.เทรดดิ ง จํากดั 5,700.00        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

144

จ้างพิมพ์สื�อสิ�งพิมพ์ประชาสมัพนัธ์งาน

มหกรรมการเงินเชียงใหม ่ภาคเหนือ 

ครั งที�7

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 24,973.80      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 24,973.80      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

145
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งขาว สาํหรับใช้กบั

เครื�องบรรจเุอกสารอตัโนมตัิ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จํากดั 140,598.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

146
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
31,415.20      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
31,415.20      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

147
จ้างพิมพ์สื�อสิ�งพิมพ์ประชาสมัพนัธ์ 

โครงการเงินฝากเพื�อรายยอ่ย
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      บ.ฟลูพอยท์ จํากดั 10,496.70      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

148
จดัซื อริบบอนพิมพ์ดีดไฟฟ้า Diza 173 

(ใช้แทนริบบอน IBM 1380999)
 - ตกลงราคา

หจก.เซฟตี  ซพัพลายส์ 

แอนด์ แอสเตส
13,910.00      

หจก.เซฟตี  ซพัพลายส์ 

แอนด์ แอสเตส
13,910.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

149
จ้างผลติป้ายแบนเนอร์ประชาสมัพนัธ์

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม ่ครั งที� 7
 - ตกลงราคา บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 10,700.00      บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 10,700.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

150 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 15,580.00 ร้านฟิงเกอร์ พริ นต์ โปรสเกรส 15,580.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญทางด้าน

สิ�งพิมพ์

151
จดัซื อผ้าหมกึพิมพ์ดีดโอลมิเปีย 

พลาสติกคาร์บอน รุ่น 9400
 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 6,999.94        บ.โอลมิเปียไทย จํากดั 6,999.94        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

152
จ้างผลติ Roll up และเเบนเนอร์ 

โครงการเงินฝากเพื�อรายยอ่ย
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,761.50        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,761.50        

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

153 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          7,405.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          7,405.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

154
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Stock Foucs
 - ตกลงราคา

บ.เอสอาร์พี มีเดีย 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั
53,500.00      

บ.เอสอาร์พี มีเดีย 

คอร์ปอเรชั�น จํากดั
53,500.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

155

จ้างเหมาสบูล้างบอ่เกรอะในบอ่บําบดั

นํ าเสยี ชั น B อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สาํนกังานใหญ่

 - ตกลงราคา คณุบญุเลศิ มรสมุ 42,000.00      คณุบญุเลศิ มรสมุ 42,000.00      
เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

156

จ้างผลติเสื อโปโลสาํหรับออกบธูในงาน

มหกรรมการเงินเชียงใหม ่ครั งที� 7 หรือ 

Money Expo Chiangmai 2012

 - ตกลงราคา หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 61,525.00      หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 61,525.00      
เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

157 เช่ารถยนต์  -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภทัรลสิซิ�ง จํากดั 4,233,600.00 บ.ภทัรลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) 4,233,600.00 เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

158
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์สยามธุรกิจ
 - ตกลงราคา บ.กรีนรอยเตอร์ จํากดั 58,850.00      บ.กรีนรอยเตอร์ จํากดั 58,850.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

159
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Thailand Plus
 - ตกลงราคา บ.แธงค์ส พลสั มีเดีย จํากดั 80,250.00      บ.แธงค์ส พลสั มีเดีย จํากดั 80,250.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

160 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,080.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,080.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

161
จ้างจดัพิธีเปิดสาขายอ่ยเพียวเพลส ราช

พฤกษ์
 - ตกลงราคา บ.ซาด้า-วี จํากดั 199,833.20    บ.ซาด้า-วี จํากดั 199,833.20    เป็นบริษัทผู้ให้เช่ารายเดิม

162

จ้างขนย้ายและติดตั งอปุกรณ์เครื�อง

คอมพิวเตอร์ สาขาจนัทบรุี และสาขา

อา่งทอง

 - ตกลงราคา บ.เอนทิที คอมพิวเตอร์ จํากดั 49,006.00      บ.เอนทิที คอมพิวเตอร์ จํากดั 49,006.00      
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

163
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร M Package Free Magazine
 - ตกลงราคา บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย จํากดั 85,600.00      

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
85,600.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

164
จ้างพิมพ์สื�อประชาสมัพนัธ์เปิดสาขา

ยอ่ยเพียวเพลส ราชพฤกษ์ (เพิ�มเติม)
 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 15,676.57      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 15,676.57      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

165 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,320.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          4,320.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

166
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Room
 - ตกลงราคา

บ.อมรินทร์พริ นติ งแอนด์

พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน)
32,100.00      

บ.อมรินทร์พริ นติ งแอนด์

พบัลิชชิ�ง จํากดั (มหาชน)
32,100.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

167
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Market Plus Magazine 2012
 - ตกลงราคา บ.ดบัเบิ ล ดี ครีเอชั�น จํากดั 45,500.00      บ.ดบัเบิ ล ดี ครีเอชั�น จํากดั 45,500.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

168

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร HBA IMPRESSION 

สร้างบ้านสร้างสขุ

 - ตกลงราคา
บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
42,800.00      

บ.จีเอ็ม มลัติมีเดีย 

จํากดั (มหาชน)
42,800.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

169 จดัซื ออปุกรณ์เครื�องใช้สาํนกังาน  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,267.25        องค์การค้าของสกสค. 2,267.25        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

170

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ 110i สตาร์ทมือ

ดิสเบรก สาขายอ่ยถลาง

 - ตกลงราคา
บ.ยไูนเต็ด ภเูก็ต 

คอมเมอร์เชี�ยล จํากดั
42,000.00      

บ.ยไูนเต็ด ภเูก็ต 

คอมเมอร์เชี�ยล จํากดั
42,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

171
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร S+M
 - ตกลงราคา บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จํากดั 58,850.00      บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จํากดั 58,850.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

172
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์สมาคมตํารวจ
 - ตกลงราคา หนงัสือพิมพ์สมาคมตํารวจ 80,000.00      หนงัสือพิมพ์สมาคมตํารวจ 80,000.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

173

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในสื�อโฆษณา ประมวลรัษฏากร 

(ฉบบัสมบรูณ์) ปี 2556

 - ตกลงราคา
บ.สํานกัพฒันาการบริหาร

ธรรมนิติ จํากดั
26,215.00      

บ.สํานกัพฒันาการบริหาร

ธรรมนิติ จํากดั
26,215.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

174 จดัซื ออปุกรณ์สาํนกังาน  - ตกลงราคา หจก.เคทีอาร์ พลสั 6,248.80        หจก.เคทีอาร์ พลสั 6,248.80        คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

175
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสอื Communication Book
 - ตกลงราคา สมาคมประชาสมัพนัธ์ไทย 50,000.00      สมาคมประชาสมัพนัธ์ไทย 50,000.00      

เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

176

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในโครงการจดัทําสมดุเพื�อการศกึษา 

ชดุ เศรษฐกิจพอเพียง

 - ตกลงราคา มลูนิธิพลงันํ าใจ 90,000.00      มลูนิธิพลงันํ าใจ 90,000.00      
เป็นบริษัทที�ดําเนินงานด้านสื�อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

177

จ้างบริการเครื�องสขุอนามยัติดตั ง

บริเวณห้องนํ าชาย-หญิง อาคาร 1,2 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่

 -
พิเศษ (สอบ

ราคาประกอบ)

บ.ซนันี� ซานีทารี� 

ซพัพลาย จํากดั
424,008.90    

บ.ซนันี� ซานีทารี� 

ซพัพลาย จํากดั
424,008.90    คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

178 จดัซื อถ่านอลัคาไลน์ ขนาด AA  - ตกลงราคา บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,914.00      บ.ลกี้า บิสสเินส จํากดั 10,914.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

179
จ้างเหมาซอ่มแซมอาคารธนาคารฯ 

สาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา นายสรุินทร์ จนัทร์มณี 45,000.00      นายสรุินทร์ จนัทร์มณี 45,000.00      

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

180
จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เนื�อง 

สาขาตรัง 2.แคชเชียร์เช็ค สาขาชยัภมูิ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
54,249.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
54,249.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

181

จ้างพิมพ์แบบฟอร์มคําแนะนําวิธีปฏิบตัิ

ในการทํานิติกรรม และคําแนะนําการ

ชําระเงินงวด

 - ตกลงราคา บ.ไทยบริติช ดีโพสต์ จํากดั 90,950.00      บ.ไทยบริติช ดีโพสต์ จํากดั 90,950.00      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

182
จ้างซอ่ม Cooling Tower ตวัที� 5 

ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่ อาคาร 2
 - ตกลงราคา

บ.เหลียงชิอตุสาหกรรม 

(ประเทศไทย) จํากดั
46,438.00      

บ.เหลียงชิอตุสาหกรรม 

(ประเทศไทย) จํากดั
46,438.00      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

183
จ้างซอ่มแซมปรับปรุงพื นที�ห้องเก็บ

เอกสาร บริเวณชั น 3 สาขาภเูก็ต
 - ตกลงราคา นายสรุินทร์ จนัทร์มณี 54,500.00      นายสรุินทร์ จนัทร์มณี 54,500.00      

เป็นผู้ ที�มีประสบการณ์และความ

ชํานาญ

184

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

ให้แก่ สาขายอ่ยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยศรีสะเกษ

185

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF

สาขายอ่ยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยศรีสะเกษ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

186

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF  

ให้แก่ สาขายอ่ยสงขลา

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสงขลา

187

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

ให้แก่  สาขายอ่ยสงขลา

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสงขลา

188

จดัจ้างติดตั งชดุประตกูระจกบานคู่

พร้อมผนงักระจก กั นพื นที�บริเวณหน้า

เคาเตอร์การเงิน อิมพีเรียล สาํโรง

 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 88,275.00 บ.ทเูมคเกอร์ จํากดั 88,275.00
เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

189

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF  

ให้แก่ สาขายอ่ยพทัลงุ

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500 บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยพทัลงุ

190

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

ให้แก่  สาขายอ่ยพทัลงุ

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยพทัลงุ

191
จ้างเหมาเปลี�ยนอะไหลล่ฟิต์ หมายเลข 2

 อาคาร 2 ธนาคารฯ สาํนกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
51,745.20      

บ.มิตซบูิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จํากดั
51,745.20      

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

192
จดัซื อชดุกาแฟ พร้อมสกรีนโลโก้

ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา

บ.รอยลั ปอร์ซเลน 

จํากดั (มหาชน)
96,000.00      

บ.รอยลั ปอร์ซเลน 

จํากดั (มหาชน)
96,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

193 จดัซื อพสัดเุครื�องเขียนเเบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 10,728.00      องค์การค้าของสกสค. 10,728.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

194 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 107,000.00    บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 107,000.00    
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

195

จ้างบริการจดัหาพื นที�งานมหกรรม

การเงินเชียงใหม ่ครั งที� 7 MONEY 

EXPO CHIANGMAI 2012

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 545,700.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากดั 545,700.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

196

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินเชียงใหม ่ครั งที� 7 

MONEY EXPO CHIANGMAI 2012

 -
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
749,000.00    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ 

ออร์กาไนซเซอร์ จํากดั
749,000.00    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

197

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA รุ่น SPACY i 

สาขาหนองบวัลาํภู

 - ตกลงราคา หจก.ณฐัพงษ์มอเตอร์(1989) 41,000.00      หจก.ณฐัพงษ์มอเตอร์(1989) 41,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

198
จดัซื ออปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า  

สาขาหนองบวัลาํภู
 - ตกลงราคา บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากดั 18,150.00      บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากดั 18,150.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

199

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 125ซีซี. 

ยี�ห้อ HONDA รุ่น CLICK I ANC 125 

BSTC(2TH) สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

 - ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 47,800.00      บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 47,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ



26

ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

200

จดัซื อตู้ เย็น ขนาด 10.5คิว 

ยี�ห้อ MITSUBISHI รุ่น MRF33D 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

 - ตกลงราคา บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 25,000.00      บ.สหพานิช เชียงใหม ่จํากดั 25,000.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

201

จดัซื อโทรทศัน์ส ีLED ขนาด 32 นิ ว ยี�ห้อ

 SONY รุ่น KDL-32EX520 

พร้อมอปุกรณ์ติดตั ง

 - ตกลงราคา ร้านพิพฒัน์การไฟฟ้า 39,800.00      ร้านพิพฒัน์การไฟฟ้า 39,800.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

202
จดัซื อเครื�องโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี�ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 14,980.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากดั 14,980.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

203

จ้างผลติ Roll Up และแบนเนอร์ 

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื�อ

หกัชําระหนี 

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,761.50        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชั�น จํากดั 4,761.50        
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

204

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

ให้แก่ สาขาสรุินทร์

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสรุินทร์

205

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF

สาขาสรุินทร์

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสรุินทร์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

206

เช่าเครื�องมลัติฟังก์ชั�นระบบเช่า 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF 

ให้แก่ สาขายอ่ยหนองคาย

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 1,500บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยหนองคาย

207

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 201SPF

สาขายอ่ยหนองคาย

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยหนองคาย

208 จ้างทําตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,515.00 ร้านเรืองศิลป์ตรายาง          9,515.00
เป็นร้านที�มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

209

จดัซื อรถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี�ห้อ Honda Wave 110i 

ให้กบัสาขาชมุแพ

 - ตกลงราคา บ.สหไทยฮอนด้า จํากดั 40,300.00      บ.สหไทยฮอนด้า จํากดั 40,300.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

210
จดัซื ออปุกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า 

สาํหรับใช้งานสาขาชมุแพ
 - ตกลงราคา หจก.ประเสริฐโทรทศัน์ 19,960.00      หจก.ประเสริฐโทรทศัน์ 19,960.00      คณุสมบตัิตรงตามที�ต้องการ

211

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจํารถ Mobile Banking 

สาํนกังานเขตหาดใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.ไทยอินเตอร์เนชั�นแนล 

(เซาท์เทิร์น) ซิเคียวริตี การ์ด 

จํากดั
234,125.36    

บ.ไทยอินเตอร์เนชั�นแนล 

(เซาท์เทิร์น) ซิเคียวริตี การ์ด 

จํากดั
234,125.36    

เป็นบริษัทที�มีประสบการณ์และ

ความชํานาญ

212
จ้างพิมพ์สมดุทะเบียนคมุแคชเชียร์เช็ค

ที�ออก
 - ตกลงราคา

บ.แทน่ทองปริ นติ ง 

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00      

บ.แทน่ทองปริ นติ ง 

เซอร์วิส จํากดั
36,594.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ
ลาํดั
บที

งานจัดซื �อจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื �อ/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

213 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนําสง่เช็ค  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 13,482.00      บ.จนู พบัลชิชิ�ง จํากดั 13,482.00      
เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์

214 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาบางเขน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี  

พริ นติ ง จํากดั (มหาชน)
11,770.00      

เป็นบริษัทที�มีความชํานาญ

ทางด้านสิ�งพิมพ์ตราสารสาํคญัทาง

 การเงิน

215

เช่าเครื�องถ่ายเอกสาร ยี�ห้อ ริโก้ 

รุ่น MP2352SP 

ให้แก่ ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค

 - ตกลงราคา
บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 3,531บาท/

เครื�อง/เดือน

บ.ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากดั

 3,531บาท/

เครื�อง/เดือน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค

216

จ้างบริการเครื�องถ่ายเอกสาร 

ยี�ห้อ RICOH รุ่น MP 2352SP  

ให้แก่ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค

 - ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

ฝ่ายบริหารหนี ภมูิภาค


