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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยระนอง)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยระนอง

2

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยระนอง)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยระนอง

3

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี)

ตกลงราคา
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา 

สรุาษฎร์ธานี

4

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา 

สรุาษฎร์ธานี

5
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยถลาง)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยถลาง

6

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยถลาง)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยถลาง

7 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร (สาขาอทุยัธานี) ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

8 จ้างท าตรายาง ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          4,855.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          4,855.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

9 จ้างซ่อมเคร่ืองออกบตัรควิ ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
6,099.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
6,099.00

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

10
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการหาทางออก The Exit
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ท.ีว.ีอาลาคาร์ด จ ากดั 1,500,000.00 บ.ท.ีว.ีอาลาคาร์ด จ ากดั 1,500,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

11
จ้างพิมพ์แฟ้มบรรจเุอกสาร ส าหรับท า

ตลาดสนิเช่ือสวสัดกิารเชิงรุก
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 79,715.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 79,715.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

12 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาแพร่ ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
1,177.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
1,177.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

13

จ้างซ่อมแซมระบบจ่ายแก๊สส าหรับ

ร้านขายอาหาร ชัน้ 11 อาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.แอลพีจี คอนซลัแตนท์ จ ากดั 331,700.00    บ.แอลพีจี คอนซลัแตนท์ จ ากดั 331,700.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

14
จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ให้กบัสาขา

พิษณโุลก ส าหรับ OSS สโุขทยั
ตกลงราคา ร้านเซียเซอร์วิสกรุ๊ป 59,000.00      ร้านเซียเซอร์วิสกรุ๊ป 59,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

15 จดัซือ้ที่นอนให้แก่สาขาชยัภมิู ตกลงราคา บ.เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 59,000.00      บ.เคทีเอ็ม ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 59,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

16 จดัซือ้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า สาขาอ านาจเจริญ ตกลงราคา หจก.ประเสริฐไชยกิจไพศาล 21,960.00      หจก.ประเสริฐไชยกิจไพศาล 21,960.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

17

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 115 ซีซี. 

ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น MTO 115I 

สาขาอ านาจเจริญ

ตกลงราคา
บ.เอส.พี.โมโตครอส 

อ านาจเจริญ จ ากัด
45,500.00      

บ.เอส.พี.โมโตครอส 

อ านาจเจริญ จ ากัด
45,500.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

18
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขาหนองบวัล าภู
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

19
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7470D
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั          7,490.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั          7,490.00 คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

20 จ้างท าตรายาง ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 2,830.00        ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 2,830.00        
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

21

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D  

สาขารังสติ

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

22

จดัซือ้เคาน์เตอร์เขียนสลปิ 2 ด้าน 

ให้กบัสาขาก่ิงแก้วและสาขายอ่ยเมกา

บางนา

ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 20,116.00      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 20,116.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

23
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

24
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร 

สาขาหนองบวัล าภู
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



4

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี่ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012

สาขาหนองบวัล าภู

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 31,672.00      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 31,672.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

26
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาหนองบวัล าภู
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

27

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D 

สาขา ชมุแพ

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

28

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาชมุแพ

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

29

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี่ห้อ KINGDOM รุ่น SA-2012 

พร้อมขนสง่ สาขาชมุแพ

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 31,672.00      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 31,672.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

30 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขาชมุแพ ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

31
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาชมุแพ
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

32
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในรายการ พกับ้างอะไรบ้าง
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วิทยโุทรทศัน์ดาวเทียม จ ากดั 385,200.00    บ.วิทยโุทรทศัน์ดาวเทียม จ ากดั 385,200.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

33 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข สาขาชมุแพ ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

34

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจ าสาขายอ่ยบิ๊กซี นวนคร 

และสาขายอ่ยศนูย์การค้าเมกา บางนา

พิเศษ
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
1,332,450.00 

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
1,332,450.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

35

จ้างตดัชดุเคร่ืองแบบปกตขิาวส าหรับ

พนกังานที่รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

และพนกังานที่ชดุเคร่ืองแบบปกตขิาว 

เกิน 5 ปี

ตกลงราคา บ.ทรงสมยัโชคชยั 4 จ ากดั 46,749.96      บ.ทรงสมยัโชคชยั 4 จ ากดั 46,749.96      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

36
จดัซือ้หม้อแปลงไฟฟ้า ธนาคารฯ 

สาขาสกลนคร
กรณีพิเศษ

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

จงัหวดัสกลนคร
440,109.44    

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

จงัหวดัสกลนคร
440,109.44    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

37
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS
ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 5,700.00        บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 5,700.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

38

จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส าหรับ

เคร่ืองปรับอากาศ (Chiller) ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 230,000.00    บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 230,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

39

จดัซือ้เคร่ืองฉายภาพ Projector 

พร้อม TV LED ขนาด 55 นิว้ 

พร้อมขาตัง้ ให้กบัฝ่ายบริหารโครงการ

สารสนเทศและสนบัสนนุระบบงานหลกั

ตกลงราคา บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 99,724.00      บ.เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 99,724.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

40
จดัซือ้ผงหมกึ Brother Toner 

รุ่น TN-2150
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 102,720.00    บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 102,720.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

41

จดัซือ้พสัดเุคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

(ที่แขวนตรายาง,แทน่ตดัสก็อตเทป,

ที่เย็บกระดาษ,ลวดเย็บกระดาษ)

กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 19,539.00      องค์การค้าของสกสค. 19,539.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

42
จดัซือ้ผงหมกึ Brother Toner 

รุ่น TN-2025
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 105,930.00    บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 105,930.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

43

จดัซือ้เคร่ืองเสยีงพร้อมล าโพง 

ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น STAGEPAS-300 

พร้อมไมค์ลอย ยี่ห้อ SOKEN 

รุ่น U-114

ตกลงราคา บ.สหพานิช จ ากดั 28,200.00      บ.สหพานิช จ ากดั 28,200.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

44 จดัซือ้ลิน้แฟ้มเหลก็ กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 1,260.00        องค์การค้าของสกสค. 1,260.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

45 เช่าใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ ตกลงราคา
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)
23,112.00      

บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน)
23,112.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

46
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยนราธิวาส)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนราธิวาส

47

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยนราธิวาส)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยนราธิวาส



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

48
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยปัตตานี)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยปัตตานี

49

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยปัตตานี)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยปัตตานี

50
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยสงิห์บรีุ)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสงิห์บรีุ

51

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยสงิห์บรีุ)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยสงิห์บรีุ

52 จดัซือ้ซองพลาสตกิใสส่มดุคู่ฝาก ตกลงราคา ศลิปกิจ 45,475.00      ศลิปกิจ 45,475.00      เป็นผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

53

จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและ

ซ่อมอปุกรณ์ระบบน า้พ ุธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา หจก.วิเชียรช่างกรุงเทพ 133,750.00    หจก.วิเชียรช่างกรุงเทพ 133,750.00    
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

54

จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข

เคร่ืองนบัธนบตัร BILLCON (สาขาแพร่,

สาขานครปฐม,ศนูย์บริการ Oss 

บางละมงุ)

ตกลงราคา
บ.อินติเกรต ซิสเต้ม 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
9,000.00        

บ.อินติเกรต ซิสเต้ม 

(ไทยแลนด์) จ ากดั
9,000.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

55
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขาหวัหนิ)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาหวัหนิ

56

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 (สาขาหวั

หนิ)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขาหวัหนิ

57
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยบอ่วิน)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 1,500บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยบอ่วิน

58

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยบอ่วิน)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยบอ่วิน

59
สัง่เช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA CAMRY 

Hybrid 2.5 HV DVD
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ทรูลสีซ่ิง จ ากดั 5,816,520.00 บ.ทรูลสีซ่ิง จ ากดั 5,816,520.00 เป็นบริษัทผู้ ให้เช่ารายเดมิ

60
จดัซือ้ตู้ชดุรางเลื่อนดอนกประสงค์ 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น IEM-100
สอบราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 233,528.78    บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 233,528.78    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

61 จดัซือ้น า้สบู ่รุ่น RC118 ตกลงราคา
บ.เร็นโทคลิ อินนิเชียล

(ประเทศไทย)จ ากดั
42,800.00      

บ.เร็นโทคลิ อินนิเชียล

(ประเทศไทย)จ ากดั
42,800.00      เป็นบริษัทผู้จดัจ าหนา่ยโดยตรง

62
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

ส านกังานใหญ่
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 85,600.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 85,600.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

63
จดัซือ้เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 169,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 169,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

64

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดดีไฟฟ้า ระบบพิมพ์ 2

 ภาษา ชนิดไมมี่หนว่ยความจ า 

ยี่ห้อโอลมิเปีย สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 18,390.00      บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 18,390.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

65

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาถนนนิมมานเหมินทร์

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

66

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาถนนนิมมาน

เหมินทร์

ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

67
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 21,270.00      บ.นามทอง จ ากดั 21,270.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

68

จดัซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B24 สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 21,400.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 21,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

69

จดัซือ้เคร่ืองเข้าเลม่ไฟฟ้า ยี่ห้อ IBICO 

รุ่น ibiMaster 250e สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 27,499.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 27,499.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

70
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 75,103.30      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 75,103.30      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

71

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION สาขาถนน

นิมมานเหมินทร์

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 14,980.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 14,980.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

72
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร S+M
ตกลงราคา บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จ ากดั 44,940.00      บ.เอส สแควร์ แมกกาซีน จ ากดั 44,940.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

73
จ้างพิมพ์หนงัสอืคู่มือรายการทรัพย์งาน

มหกรรมบ้านธอส. 55 จ.ราชบรีุ
ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากดั 63,130.00      บ.บพิธการพิมพ์ จ ากดั 63,130.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

74

จ้างพิมพ์ 1.ใบบนัทกึรายการ(Slip) 

เคร่ือง ATM ยี่ห้อ Wincor 1500 

2.ใบบนัทกึรายการ(Slip) เคร่ือง ATM 

ยี่ห้อ Diebold

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
113,420.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
113,420.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

75
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองระบบ

บตัรควิ สาขาสมทุรสาคร
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
13,910.00      

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
13,910.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

76 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 3,420.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 3,420.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

77
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยอมตะนคร
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

78
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T สาขายอ่ยอมตะนคร
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

79 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั สาขาอมตะนคร ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

80
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร 

สาขายอ่ยอมตะนคร
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

81

จดัซือ้เคร่ืองผลติน า้เเข็งยนิูคส าหรับ

ห้องประชมุ ชัน้ 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.ว.ีแอล.เคร่ืองเย็น 

(ประเทศไทย) จ ากดั
135,997.00    

บ.ว.ีแอล.เคร่ืองเย็น 

(ประเทศไทย) จ ากดั
135,997.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

82

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มบนัทกึตอ่ท้าย

โครงการบ้านเอือ้อาทร 

2.แบบฟอร์มสญัญาค า้ประกนั 

3.แบบฟอร์มค าเตอืนส าหรับผู้ค า้ประกนั

ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 140,598.00    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 140,598.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

83
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

ขนาดเลก็ 14 หลกั
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 960.00           บ.นามทอง จ ากดั 960.00            คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

84
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

ขนาดเลก็ 14 หลกั
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 3,900.00        บ.นามทอง จ ากดั 3,900.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

85
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

ขนาดเลก็ 14 หลกั
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 4,060.00        บ.นามทอง จ ากดั 4,060.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

86 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ให้สาขาชยัภมิู ตกลงราคา หจก.ชยัภมิูแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 187,000.00    หจก.ชยัภมิูแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 187,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

87 จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 18,386.88      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 18,386.88      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

88
จดัซือ้วสัดขุองใช้สิน้เปลอืง 

(ป้ายตัง้โต๊ะ,แผน่ DVD)
กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 1,875.00        องค์การค้าของสกสค. 1,875.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

89 จดัซือ้แผน่ใส กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 560.00           องค์การค้าของสกสค. 560.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

90
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

91
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฏร์ธานี
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

92
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยอมตะนคร
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

93

จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง 

ส าหรับเปิดสาขาในสงักดัฝ่ายกิจการ

สาขาภมิูภาค 1

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 32,715.25      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 32,715.25      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

94
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฏร์ธานี
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

95
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฏร์ธานี
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

96

จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศ CHILLER หมายเลข1-3 

อาคาร1 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั
187,250.00    

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั
187,250.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

97 จดัซือ้ถงุพลาสตกิใสผ้่าอนามยั ตกลงราคา
บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 

จ ากดั
3,477.50        

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 

จ ากดั
3,477.50        เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

98

จดัซือ้ตู้ชดุรางเลื่อนเอนกประสงค์ 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น IEM-100 พร้อมตดิตัง้

ขนสง่ให้กบัสาขาอดุรธานี

สอบราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 291,008.33    บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 291,008.33    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

99

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร Market Plus 

ฉบบัครบรอบก้าวขึน้สูปี่ที่ 5

ตกลงราคา บ.ดบัเบิล้ ด ีครีเอชัน่ จ ากดั 48,000.00      บ.ดบัเบิล้ ด ีครีเอชัน่ จ ากดั 48,000.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

100 จดัซือ้แฟ้มตราช้าง 120 A4 สดี า กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 659.00           องค์การค้าของสกสค. 659.00            เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

101 จดัซือ้สนัหว่ง 9.5 มม. สดี า กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 2,250.00        องค์การค้าของสกสค. 2,250.00        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

102

จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบ

ปรับอากาศ CHILLER หมายเลข 1-4 

อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั
274,990.00    

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั
274,990.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

103
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

104
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฏร์ธานี
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
14,508.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
14,508.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

105
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาอทุยัธานี
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,141.46      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
10,141.46      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

106
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,348.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

107
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
8,453.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

108
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเสยีง ขนาด 4 GB 

ยี่ห้อ SONY รุ่น ICD-SX713
ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 6,345.10        บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 6,345.10        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



15

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

109
จ้างท าตรายาง สาขายอ่ยเพียวเพลส 

ราชพฤกษ์
ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง        13,705.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง        13,705.00

เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

110 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยบญุสมัพนัธ์ ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 40,778.24      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

111

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA รุ่น Dream 110i 

สาขาอทุยัธานี

ตกลงราคา บ.ฮอนด้าแสงตะวนั จ ากดั 43,000.00      บ.ฮอนด้าแสงตะวนั จ ากดั 43,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

112

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์ฉบบัพิเศษ 

สดุยอดรัฐวิสาหกิจไทย

ตกลงราคา บ. ฐานเศรษฐกิจ จ ากดั 100,000.00    บ. ฐานเศรษฐกิจ จ ากดั 100,000.00    
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

113
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

สาขาสระแก้ว และสาขายอ่ยอมตะนคร
ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊คเคส จ ากดั 8,565.35        บ.เบสต์บุ๊คเคส จ ากดั 8,565.35        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

114
จ้างพิมพ์1แคชเชียร์เช็ค สาขาดอนเมือง 

2.แคชเชียร์เช็ค สาขาบางใหญ่
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
8,239.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
8,239.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

115

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER LASER 

MULTIFUNCTION รุ่น MFC-7470D 

สาขาพะเยา

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

116
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขายอ่ย

บญุสมัพนัธ์
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

117

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นวารสารการเงิน การธนาคารและ

หลกัทรัพย์ไทย 2012

ตกลงราคา บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      บ.สื่อสร้างสรรค์วิชาการ จ ากดั 30,000.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

118
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อของบริษัทฯ
ตกลงราคา บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จ ากดั 75,000.00      บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จ ากดั 75,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

119
จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดใหญ่ 

ยี่ห้อ Kingdom รุ่น SA-823 สาขาพะเยา
ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 44,501.30      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 44,501.30      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

120

จดัซือ้เคร่ืองเจาะเข้าเลม่ไฟฟ้า 

ยี่ห้อ IBICO รุ่น ibiMaster 250E 

สาขาพะเยา

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 44,501.30      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 44,501.30      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

121
จดัซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECURIO B24 สาขาพะเยา
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 21,400.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 21,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

122

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดดีไฟฟ้า ระบบพิมพ์ 

2 ภาษา ชนิดไมมี่หนว่ยความจ า 

ยี่ห้อ โอลมิเปีย รุ่น COMPACT 5 

สาขาพะเยา

ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 18,390.00      บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 18,390.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



17

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

123 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข สาขาพะเยา ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 10,442.00      บ.นามทอง จ ากดั 10,442.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

124 จดัซือ้เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร สาขาพะเยา ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

125
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาพะเยา
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

126 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          4,860.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          4,860.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

127
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสาร MONEY LIFE
ตกลงราคา บ.แมสคอม พลสั จ ากดั 90,000.00      บ.แมสคอม พลสั จ ากดั 90,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

128
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยสมทุรสงคราม
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,435.43        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,435.43        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

129
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขาสพุรรณบรีุ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
1,775.13        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
1,775.13        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

130

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D 

สาขาพิจิตร

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

131 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข สาขาพิจิตร ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



18

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

132

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาพะเยา

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 5,700.00        บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 5,700.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

133
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาพิจิตร
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

134

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาพิจิตร

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

135 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขาพิจิตร ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

136

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี่ห้อ Kingdom รุ่น SA-2012 

พร้อมขนสง่ สาขาพิจิตร

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 39,698.07      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 39,698.07      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

137 จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน สาขาตราด ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

138
จ้างพิมพ์ซองบริการธุรกิจตอบรับ 

ฝ่ายตรวจสอบ
ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 10,700.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 10,700.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

139
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อของบริษัท
ตกลงราคา

บ.นชัน่ มลัติมีเดีย 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
146,000.00    

บ.นชัน่ มลัติมีเดีย 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
146,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



19

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

140
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการ ก้าวพอเพียงCSR
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
500,000.00    

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท์ 

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
500,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

141

จ้างซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนหลงัคา

กระเบือ้ง ในสว่นของโซนหน้าอาคาร

ส านกังานสาขาเชียงใหม่

ตกลงราคา นางอรอนงค์ สวีิกะ 117,400.00    นางอรอนงค์ สวีิกะ 117,400.00    
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

142
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร The Condominium
ตกลงราคา บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จ ากดั 96,300.00      บ.โฮมบายเออร์ไกด์ จ ากดั 96,300.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

143
จ้างท าตรายาง สาขายอ่ยแม็คโคร 

จรัญสนิทวงศ์
ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          8,210.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          8,210.00

เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

144

จ้างพิมพ์ 1.แบบฟอร์มหนงัสอืรับรอง

การหกัภาษี ณ ที่จ่ายและรายละเอียด

การจ่ายดอกเบีย้และเงินต้น 

2.แบบฟอร์มรายละเอียดการออกตัว๋

สญัญาใช้เงิน

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
       36,915.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
       36,915.00

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

145

จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM 

สาขาอ่างทอง,สาขาจนัทบรีุ 

และสาขามหาสารคาม (ครัง้ที1่)

ตกลงราคา
หจก.พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย
24,610.00      

หจก.พร้อมเซอร์วิส

แอนด์ซพัพลาย
24,610.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

146
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อหนงัสอืพิมพ์ โลกวนันีร้ายวนั
ตกลงราคา บ.วฏัฏะ คลาสสิฟายด์ส จ ากดั 42,800.00      บ.วฏัฏะ คลาสสิฟายด์ส จ ากดั 42,800.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



20

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

147
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Smart Home 2 ปี
ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดยี จ ากดั 37,450.00      บ.อะโกร มีเดยี จ ากดั 37,450.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

148 เช่ารถยนต์
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2,952,000.00 บ.ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 2,952,000.00 เป็นบริษัทผู้ ให้เช่ารายเดมิ

149
จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมบ้าน ธอส.

55 จ.พิษณโุลก
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จ ากดั 289,301.25    บ.พอทลูาก้า อะเลทิ จ ากดั 289,301.25    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

150
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

นิตยสาร Marketeer
ตกลงราคา บ.มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั 95,000.00      บ.มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั 95,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

151 จ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาอดุรธานี ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 117,700.00    บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 117,700.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

152
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH 

รุ่น MP2000L2 (สาขายอ่ยแมส่าย)
ตกลงราคา

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,100บาท/

เคร่ือง/เดอืน

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส 

(ประเทศไทย) จ ากดั

 2,100บาท/

เคร่ือง/เดอืน

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยแมส่าย

153

จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP2000L2 

(สาขายอ่ยแมส่าย)

ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั
 แผน่ละ 0.35 

บาท
บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 แผน่ละ 0.35 

บาท

ผา่นการคดัเลอืกจาก 

สาขายอ่ยแมส่าย

154
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในวารสารสโุขทยัธรรมาธิราช
ตกลงราคา

มหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช
20,000.00      

มหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมาธิราช
20,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

155
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการจตัรัุสข่าว
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สกายพลู จ ากดั 1,200,000.00 บ.สกายพลู จ ากดั 1,200,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



21

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

156
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

157 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข สาขาบงึกาฬ ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

158
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขาบงึกาฬ
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

159

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขาบงึกาฬ

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

160 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขาบงึกาฬ ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

161

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี่ห้อ KINGDOM รุ่น SA-2012 

พร้อมขนสง่ สาขาบงึกาฬ

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 42,373.07      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 42,373.07      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

162

จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาบอ่วิน 2.แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาเพชรบรีุ

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
6,484.20        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
6,484.20        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

163
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. 

ยี่ห้อ ฮอนด้า WAVE 110i สตาร์ทมือ
ตกลงราคา บ.ขอนแก่น เอส.พี.มอเตอร์ จ ากดั 42,500.00      บ.ขอนแก่น เอส.พี.มอเตอร์ จ ากดั 42,500.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



22

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

164

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D 

สาขายอ่ยแมส่าย

ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

165
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยแมส่าย
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        บ.นามทอง จ ากดั 7,928.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

166
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข ขนาดเลก็ 

12 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DX-120ST
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 1,750.00        บ.นามทอง จ ากดั 1,750.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

167

จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ขนาดกลาง 

ยี่ห้อ KINGDOM รุ่น SA-2012 

พร้อมขนสง่ สาขายอ่ยแมส่าย

ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 41,302.00      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 41,302.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

168

จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SANYO รุ่น SWC-M20HCS 

สาขายอ่ยแมส่าย

ตกลงราคา บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      บ.บ.ีเอส.เทรดดิง้ จ ากดั 11,400.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

169 จ้างจดัท ากระเป๋าผ้า
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.จิงเฉิง จ ากดั 681,590.00    บ.จิงเฉิง จ ากดั 681,590.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

170

จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาอทุยัธานี 2.แคชเชียร์เช็ค 

สาขาอ านาจเจริญ

ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

171 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขายอ่ยแมส่าย ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

172
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N สาขายอ่ยแมส่าย
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

173

จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ ฮอนด้า WAVE 125i สตาร์ทมือ 

สาขายอ่ยเซ็นทรัลพลาซา สรุาษฎร์ธานี

ตกลงราคา บ.ฮอนด้าสรุาษฏร์ธานี จ ากดั 50,000.00      บ.ฮอนด้าสรุาษฏร์ธานี จ ากดั 50,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

174 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          1,880.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง          1,880.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

175 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 43,987.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 43,987.70      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

176

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อโทรทศัน์ รายการฟืน้ฟปูระเทศ

ไทย

พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เคทีพี (โอว)ี 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั
256,800.00    

บ.เคทีพี (โอว)ี 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั
256,800.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

177
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อโรงภาพยนตร์
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากดั 2,000,000.00 บ.เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากดั 2,000,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

178
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นนิตยสาร MBA ฉบบัพิเศษ
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.สื่อด ีจ ากดั 214,000.00    บ.สื่อด ีจ ากดั 214,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

179
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการตะลยุป่า 5 นาที
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.ภมิูปัญญา โปรดคัชัน่ส์ จ ากดั 1,070,000.00 บ.ภมิูปัญญา โปรดคัชัน่ส์ จ ากดั 1,070,000.00 

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

180

จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยสมทุรสงคราม,

สาขายอ่ยตราด,สาขายอ่ยนครนายก

ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 22,044.00      บ.นามทอง จ ากดั 22,044.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

181
จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์ 

งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครัง้ที่ 27
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 49,819.20      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 49,819.20      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

182
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T
ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
25,359.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
25,359.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

183 จดัซือ้โทรศพัท์ส านกังาน ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 71,369.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 71,369.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

184 จ้างพิมพ์ตราสารการเงิน สาขาระนอง ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,435.43        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
7,435.43        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

185 จ้างพิมพ์นามบตัร ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 4,940.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 4,940.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

186
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (Chiller) 

อาคาร1,2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั

224,700.00    
บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล

(ประเทศไทย) จ ากดั

224,700.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

187

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจ าสาขายอ่ยซีคอน บางแค และ

สาขายอ่ย แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์

พิเศษ
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
1,219,050.00 

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
1,219,050.00 

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

188
จ้างออกแบบและดไีซน์แผน่พบัโครงการ

เงินฝากออมทรัพย์ส าหรับนกัศกึษา
ตกลงราคา บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,926.50      บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,926.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

189

จ้างเหมาตดิตัง้กนัสาดบริเวณหน้าตู้  

ATM และตดิตัง้ราวบนัได ธนาคารฯ 

สาขาฉะเชิงเทรา

ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 133,750.00    บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 133,750.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

190 จ้างพิมพ์ตราสารการเงิน สาขาปัตตานี ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

191 จ้างพิมพ์ตราสารการเงิน สาขานราธิวาส ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

192 จ้างพิมพ์ตราสารการเงิน สาขายอ่ยทุ่งสง ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
13,331.13      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

193

จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบควิอตัโนมตั ิ

เพ่ือตดิตัง้ให้กบัสาขาอตุรดติถ์ จ.

อตุรดติถ์

ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
193,135.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
193,135.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

194

จ้างพิมพ์สมดุรายการทรัพย์ 

งานสปัดาห์ประกนัภยั ครัง้ที่ 4 

ประจ าปี 2555

ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 49,498.20      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 49,498.20      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

195
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,500.42        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,500.42        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

196
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์การเปิด

สาขายอ่ยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 8,560.00        บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 8,560.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

197

จ้างซ่อมระบบสขุาภบิาลส าหรับ

ห้องน า้ชาย ชัน้ 1 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

ตกลงราคา บ.โชครุ่งเรืองการช่าง จ ากดั 92,500.00      บ.โชครุ่งเรืองการช่าง จ ากดั 92,500.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

198
จ้างผลติสปอตวิทยโุครงการเงินฝาก

ประจ าสะสมทรัพย์
ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากดั 29,895.80      บ.ยชูสู จ ากดั 29,895.80      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

199
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร 

สาขายอ่ยสมทุรสงคราม
ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

200
ขอตอ่สญัญาเช่าพืน้ที่ตดิตัง้เคร่ือง ATM

 กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
กรณีพิเศษ ส านกังานทรัพย์สนิ 198,000.00    ส านกังานทรัพย์สนิ 198,000.00    เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

201
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์เปิด

สาขายอ่ยซีคอน บางแค
ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,500.42        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,500.42        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์



27

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

202
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์เปิด

สาขายอ่ยซีคอน บางแค
ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 8,560.00        บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 8,560.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

203
จ้างก่อสร้างบธูในงานมหกรรมบ้านและ

คอนโด ครัง้ที่ 27
ตกลงราคา บ.เอโอ ดไีซด์ จ ากดั 165,261.50    บ.เอโอ ดไีซด์ จ ากดั 165,261.50    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

204
จ้างบริษัทออกแบบและดไีซน์แผน่พบั

บริการ เงินฝากประจ าสะสมทรัพย์
ตกลงราคา บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,926.50      บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,926.50      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

205

จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ JIMI 

รุ่น ZT-230T สาขายอ่ยถลางและสาขา

ยอ่ยทุ่งสง

ตกลงราคา
ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,906.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย 

แอนด์ เซอร์วิส
16,906.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

206
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข 

สาขายอ่ยถลาง และ สาขายอ่ยทุ่งสง
ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 14,696.00      บ.นามทอง จ ากดั 14,696.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

207 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั  สาขายอ่ยตราด ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 45,057.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 45,057.70      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

208
จ้างก่อสร้างบธู ในงานสปัดาห์

ประกนัภยั ครัง้ที่ 4 ปี 2555
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอโอ ดไีซน์ จ ากดั 333,572.50    บ.เอโอ ดไีซน์ จ ากดั 333,572.50    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

209
จดัซือ้เคร่ืองจดัระบบควิอตัโนมตั ิเพ่ือ

ตดิตัง้ให้กบัสาขาชมุแพ จ.ขอนแก่น
ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
189,925.00    

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
189,925.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

210 จดัซือ้เทป 3M 1" * 72 หลา กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 1,447.25        องค์การค้าของสกสค. 1,447.25        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

211 จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์ กรณีพิเศษ องค์การค้าของสกสค. 3,912.50        องค์การค้าของสกสค. 3,912.50        เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

212 จดัซือ้ตู้ เซฟนิรภยั สาขายอ่ยถลาง ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 45,057.70      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 45,057.70      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



28

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

213
สัง่ซือ้กระดาษช าระ TISSUE 

JUMBOROLL 2PLY
พิเศษ (รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 597,060.00    บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 597,060.00    เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

214
จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงิน 

สาขายอ่ยสงิห์บรีุ
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
6,846.93        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
6,846.93        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

215
จดัซือ้เก้าอี ้LIOC01-370-BK HIGH 

BACK CHAIR
ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 26,717.90      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 26,717.90      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

216 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร สาขายอ่ยถลาง ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 115,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

217
จดัซือ้กระดาษตอ่เน่ืองขนาด 15" x 11" 

ชนิด 1 ชัน้ 60 แกรม
ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
10,486.00      

บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั
10,486.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

218
จ้างพิมพ์สมดุคู่ฝากบญัชีเงินฝากออม

ทรัพย์ (รหสั11..)
ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
181,900.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

219

จ้างจดัท าสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์

โครงการบริการเงินฝากออมทรัพย์

ส าหรับนกัศกึษา (Campus Saving)

ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากดั 29,895.80      บ.ยชูสู จ ากดั 29,895.80      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์


