
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร G&D รุน Numeron T
 - ตกลงราคา

บ.คลอลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

66,340.00

บ.คลอลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

66,340.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2
จัดซื้อผาหมึกเครื่องพิมพดีด ยี่หอ IBM 

2 ภาษา รุน 1380999
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
10,785.60

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
10,785.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

3

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโทรทัศน Modernine TV และ

สื่อวิทยุ

 - กรณีพิเศษ บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 2,500,000.00 บ.อสมท จํากัด (มหาชน) 2,500,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

4
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษถายทอด

ลายมือชื่อ
 - ตกลงราคา บ.คอมเด็กซ จํากัด 46,545.00 บ.คอมเด็กซ จํากัด 46,545.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ       

ดานงานพิมพโดยตรง

5

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง และ

แคชเชียรเช็คเลม สาขายอยพะเยา,  

ยอยยโสธร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
30,388.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
30,388.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

6
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน และแคชเชียร

เช็ค สาขานครสวรรค
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
27,392.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
27,392.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

7 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

8
จางผลิตนาฬิกาแขวนขนาด 12.5 นิ้ว 

และนาฬิกาขนาด 18 นิ้ว
 - ตกลงราคา

บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
93,000.00

บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
93,000.00 เปนบริษัทที่จําหนายสินคาพรีเมียม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9

การตออายุสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง 

ATM ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา    

ลาดพราว

 - ตกลงราคา
บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)

เดือนละ 

29,400 บาท

บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)

เดือนละ 

29,400 บาท

เปนนโยบายของธนาคารที่จะ     

จัดตั้งสถานที่นี้

10
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวศิริพร  พูลสอน วันละ 400 บาท นางสาวศิริพร  พูลสอน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

11
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวนาตยา  กลอมปญญา วันละ 400 บาท นางสาวนาตยา  กลอมปญญา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

12
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก          

12 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-120T
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,000.00 บ.นามทอง จํากัด 7,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

13 จัดซื้อผาหมึก Epson รุน LQ-590  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
29,425.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
29,425.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

14
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,231.60 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,231.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

15 จัดซื้อ Epson รุน 2180i  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
40,125.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
40,125.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

16

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(สื่อวิทยุ FM.98.0 MHz.Business 

Radio)

 - วิธีพิเศษ บ.แฟลช นิวส จํากัด 250,000.00 บ.แฟลช นิวส จํากัด 250,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17

จางเหมาซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา

สํารองอาคาร1 และอาคาร2 ธนาคารฯ 

สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.คัมมิ่นส ดีสแฮสม 

จํากัด
99,938.00 บ.คัมมิ่นส ดีสแฮสม จํากัด 99,938.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18

จางเหมางานซอมแซมรอยแตกราว

ผนัง,ทาสีภายนอกอาคารสํานักงาน 

อาคารที่พักและรั้วรอบอาคาร ธอส.สาขา

เชียงใหม

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.วี.เอ็ช.เค กรุป จํากัด 1,355,000.00 บ.วี.เอ็ช.เค กรุป จํากัด 1,355,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

19
จางเหมาติดตั้งมานปรับแสง ธอส.   

สาขาเชียงใหม
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.อารชเทคส จํากัด 385,000.00 บ.อารชเทคส จํากัด 385,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Laser             

รุน Q6511A (2400/2420)
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
151,768.80

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
151,768.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

21

จัดซื้อผงหมึก HP รุน C4936A              

(สีดํา),รุน C4937A (สีฟา),รุน C4938A

(สีชมพู) และรุน C4939A (สีเหลือง)

 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

45,806.70

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

45,806.70 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

22
จางทําสายรัดธนบัตรชนิดราคา        

1,000 บาท รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล    

พลาส จํากัด
25,680.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล    

พลาส จํากัด
25,680.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

23
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7516A     

(HP 5200)
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,217.60 บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,217.60 เปนตัวแทนจําหนาย



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

24

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการสารคดีสั้น บานอุนรัก             

ชุด "รักบานรักษโลก")

 - วิธีพิเศษ บ.ทริลเลี่ยนส จํากัด 1,250,000.00 บ.ทริลเลี่ยนส จํากัด 1,250,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

25
จัดซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมกรอบไม
 - วิธีพิเศษ บ.สนธิรัตน จํากัด 428,000.00 บ.สนธิรัตน จํากัด 428,000.00

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการและ

เปนบริษัทที่มีความชํานาญดานนี้

โดยตรง

26

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อรายการฟาเมืองไทย,            

กวาจะเปนดาว,ดาราปารตี้)

 - วิธีพิเศษ บ.อารเอส จํากัด (มหาชน) 1,500,000.00 บ.อารเอส จํากัด (มหาชน) 1,500,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

27
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อหนังสือพิมพรายวัน)
 - วิธีพิเศษ

บ.สํานักขาว

ประชาทรรศน จํากัด
300,000.00

บ.สํานักขาว

ประชาทรรศน จํากัด
300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

28

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อหนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน

และนิตยสารสยามรัฐรายสัปดาหวิจารณ)

 - วิธีพิเศษ บ.สยามรัฐ จํากัด 500,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด 500,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

29 จัดซื้ออุปกรณไฟฟา  - ตกลงราคา บ.ไลทติ้ง ทูเดย จํากัด 29,981.40 บ.ไลทติ้ง ทูเดย จํากัด 29,981.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ 

Double A
 - ตกลงราคา บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 49,755.00 บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 49,755.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

31
จัดซื้อ Tape DLT4, Tape 4 mm/150m 

และ Tape 4 mm/90m.
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 119,733.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 119,733.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

32
จัดซื้อสติ๊กเกอร (Jet Laser Label)    

ตราชาง รุน 18-030
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
5,296.50

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
5,296.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

33
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 8,132.00 บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 8,132.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

34 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาลําพูน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

35

จางเหมาทําทางขึ้นสําหรับคนพิการ/  

คนปวย (นั่งรถเข็น) ดานหนาอาคาร 1 

ชั้น 1 ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
96,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
96,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

36

จางดูแลรักษาตนไม และสวนหยอม 

ธอส. ประจําสาขาลาดพราวและสาขา

สุขาภิบาล 1

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

37
จางเปนผูดําเนินการจัดพิมพ GHB 

e-knowledge ป 2552
 - ตกลงราคา

บ.เปเปอรเมท      

(ประเทศไทย) จํากัด
96,300.00

บ.เปเปอรเมท      

(ประเทศไทย) จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

38
จางเหมาบริการกําจัดปลวก ของสาขา

สุขาภิบาล 3
 - ตกลงราคา

บ.ท็อป เพลส คอนโทรล 

จํากัด
6,000.00

บ.ท็อป เพลส คอนโทรล 

จํากัด
6,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

39

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ทางสถานีวิทยุ ส.ทร. FM 106 MHz 

วิทยุครอบครัวขาว)

 - วิธีพิเศษ บ.วิช 106 จํากัด 900,000.00 บ.วิช 106 จํากัด 900,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

40
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4            

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 175,480.00 บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 175,480.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

41
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother รุน MFC-8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
37,022.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
37,022.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Laser          

รุน Q6511A (2400/2420)
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
151,768.80

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
151,768.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

43

จางพิมพแบบฟอรม                         

(การดตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่ง

จายบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ,บัญชี

เงินฝากประจํา)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 29,960.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 29,960.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

44
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู (แบบกระดาษไมตอเนื่อง)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
47,080.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
47,080.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

45
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

เครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 140,598.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

46
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7516A     

(HP 5200)
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

222,517.20

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

222,517.20 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

47
สมัครสมาชิกเพื่อเชาใชบริการไอคิว

นิวสคลิป
 - ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จํากัด 57,780.00 บ.อินโฟเควสท จํากัด 57,780.00

ทางธนาคารฯ เชาใชบริการจาก

บริษัทนี้อยูแลว

48
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรอง     

การหักภาษี ณ ที่จาย ตาม ม.50 ทวิ
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 78,324.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 78,324.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

49
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

50
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย วันละ 400 บาท นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

51
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวปฐมลพร  การรัตน วันละ 400 บาท นางสาวปฐมลพร  การรัตน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

52
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววัชราภรณ  อารีเอื้อ วันละ 400 บาท นางสาววัชราภรณ  อารีเอื้อ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

53
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายชัยโย  สุพิทักษ วันละ 400 บาท นายชัยโย  สุพิทักษ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

54
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

55
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายเอกฉัตร  จรูญศักดิ์ วันละ 400 บาท นายเอกฉัตร  จรูญศักดิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

56
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายกรวิชญ  ทุมมานนท วันละ 400 บาท นายกรวิชญ  ทุมมานนท วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

57
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวอุษณีย  แตงวงศ วันละ 400 บาท นางสาวอุษณีย  แตงวงศ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

58
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายเวโรจน  ศรีภูธร วันละ 400 บาท นายเวโรจน  ศรีภูธร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

59
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวสิริวิไล  เกิดอารีย วันละ 400 บาท นางสาวสิริวิไล  เกิดอารีย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

60
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายเทวา  ใจหาญ วันละ 400 บาท นายเทวา  ใจหาญ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

61
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวศิริวรรณ  แกวสวัสดิ์ วันละ 400 บาท นางสาวศิริวรรณ  แกวสวัสดิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

62
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ วันละ 400 บาท นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

63
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวบุษกร  วงปเก วันละ 400 บาท นางสาวบุษกร  วงปเก วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

64
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวศศิธร  แซฟู วันละ 400 บาท นางสาวศศิธร  แซฟู วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

65
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด วันละ 400 บาท นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

66
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวดวงพร  แสงรื่น วันละ 400 บาท นางสาวดวงพร  แสงรื่น วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

67
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายสุรศักดิ์  ธรรมชัย วันละ 400 บาท นายสุรศักดิ์  ธรรมชัย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

68
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ วันละ 400 บาท นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

69
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวศิริวรรณ  นุยเกลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวศิริวรรณ  นุยเกลี้ยง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

70
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

71
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์ วันละ 400 บาท นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

72
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายยุทธพงษ  งามมาก วันละ 400 บาท นายยุทธพงษ  งามมาก วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

73
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายชาญชัย  แกวกังวาล วันละ 400 บาท นายชาญชัย  แกวกังวาล วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

74
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวสุรีรัตน  แซโลว วันละ 400 บาท นางสาวสุรีรัตน  แซโลว วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

75
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

76
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 330 บาท นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 330 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

77
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวชญาณิศ  ชอวิชา วันละ 400 บาท นางสาวชญาณิศ  ชอวิชา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

78
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

79
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวหฤทัย  นิพันโท วันละ 360 บาท นางสาวหฤทัย  นิพันโท วันละ 360 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

80
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วันละ 360 บาท นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วันละ 360 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

81
จางซอมแซมแกไขและใสเปลี่ยนสายสลิง

ลิฟท ธอส. สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.วรจักรอินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
1,314,845.96

บ.วรจักรอินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
1,314,845.96

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญงานกอสราง



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

82
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
491,451.00

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
491,451.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

83 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 9,929.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 9,929.60
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

84
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,900.00 บ.นามทอง จํากัด 2,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

85
จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ ยี่หอ 

Scott JRT 2 PIY (งวดที่ 4)
 - ตกลงราคา

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
62,060.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
62,060.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

86
ตออายุสมาชิกการเชาใชบริการขอมูล

ขาวออนไลน (Online News Cilpping)
 - ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จํากัด 192,600.00 บ.อินโฟเควสท จํากัด 192,600.00

เปนการตอสัญญาเชาใชบริการ

เนื่องจากทางธนาคารฯ เชาใช

บริการบริษัทนี้อยูแลว

87
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น            

ยี่หอ LUCKY รุน S-666N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.52 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.52 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

88
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "ขาวประจําวัน")
 - วิธีพิเศษ

บ.ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง 

จํากัด
1,250,000.00

บ.ดิจิตอล มีเดีย โฮลดิ้ง 

จํากัด
1,250,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "@ 5 Diary")
 - วิธีพิเศษ

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

90
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวกัญญา  จุลเจิมศักดิ์ วันละ 400 บาท นางสาวกัญญา  จุลเจิมศักดิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

91
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวบุษยา  วาดทอง วันละ 400 บาท นางสาวบุษยา  วาดทอง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

92
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวรัตติกาล  คาธัญญเจริญ วันละ 400 บาท นางสาวรัตติกาล  คาธัญญเจริญ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

93
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวอักษรประภา  เรืองงาม วันละ 400 บาท นางสาวอักษรประภา  เรืองงาม วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

94
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวดาลัดฌลา  กาญจนาภา วันละ 400 บาท นางสาวดาลัดฌลา  กาญจนาภา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

95
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวยุพิน  บรรยงค วันละ 400 บาท นางสาวยุพิน  บรรยงค วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

96
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวดวงกมล  กรทองนิมิต วันละ 400 บาท นางสาวดวงกมล  กรทองนิมิต วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

97
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวดวงชีวัน  เทียมจันทร วันละ 400 บาท นางสาวดวงชีวัน  เทียมจันทร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

98
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวพรรณวิภา  จอยชะรัตน วันละ 400 บาท นางสาวพรรณวิภา  จอยชะรัตน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

99
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวญาดาพร  ประกอบผล วันละ 400 บาท นางสาวญาดาพร  ประกอบผล วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

100
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวสาวิตรี  ทรัพยทวีสุข วันละ 400 บาท นางสาวสาวิตรี  ทรัพยทวีสุข วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

101
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวภาวดี  ถาวรวงศา วันละ 400 บาท นางสาวภาวดี  ถาวรวงศา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

102
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวลูกเกต  กองวิทยาคม วันละ 400 บาท นางสาวลูกเกต  กองวิทยาคม วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

103

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "Morning Home Tips"    

เปดเรื่องบานยามเชา)

 - วิธีพิเศษ
บ.ฮันนี่ แอนด เฟรนด   

เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
1,000,000.00

บ.ฮันนี่ แอนด เฟรนด   

เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

104

จัดซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector)   

พรอมอุปกรณติดตั้งหองประชุม 301 

ธอส. สนญ.

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 540,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 540,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

105 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 25,444.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 25,444.60
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

106
จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขา

กาฬสินธุ 2.)แคชเชียรเช็ค สาขาจันทบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
27,734.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
27,734.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

107
จัดซื้อปลั๊กไฟฟาชนิด 3 ขา 6 จุด          

ยาว 5 เมตร ยี่หอ TOSHINO
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 7,490.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 7,490.00 เปนตัวแทนจําหนาย
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

108 จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร รุน TN-2025  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 75,542.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 75,542.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

109
จัดซื้อเทปคาสเซทสําหรับบันทึกการ

ประชุม รุน UE-90
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 1,059.30 บ.สหธุรกิจ จํากัด 1,059.30 เปนตัวแทนจําหนาย

110

จัดซื้ออุปกรณ DRUM DR-8000          

เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

รุน MFC-4800

 - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,350.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,350.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ยี่หอ 

SANYO รุน SWC-M20HCR
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

112
จัดซื้อผาหมึกริบบอนสีสําหรับเครื่อง

พิมพบัตรยี่หอ Zebra รุน 3301
 - ตกลงราคา

บ.อินเทค คารต 

เทคโนโลยี จํากัด
13,803.00

บ.อินเทค คารต 

เทคโนโลยี จํากัด
13,803.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

113
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร F14       

หนา 80 แกรม (งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
10,111.50

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
10,111.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

114 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,059.30 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,059.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

115

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อใชงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ที่วาการ

อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 95,292.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 95,292.00

ผานการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ

สวนจัดการความปลอดภัย ฝายบริหาร

สํานักงาน และสาขามุกดาหาร

116 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 25,680.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 25,680.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

117 จัดซื้อกลองกระดาษใสเอกสาร  - ตกลงราคา
บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
14,445.00

บ.เอส วี แอนด พี คารตั้น 

จํากัด
14,445.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

118
จางจัดทําตูไม 4 ชั้น 12 ชอง              

(ตามแบบธนาคารฯ)
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
28,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
28,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

119
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666) 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

120 จัดซื้อผาหมึก Epson รุน LQ-590  - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

13,910.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

13,910.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

121
จัดซื้อกระดาษโทรสารขนาดกลาง    

210 x 50 x 1" (RB)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
3,723.60

บ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
3,723.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

122
จัดซื้อกระดาษโทรสารขนาดเล็ก       

210 x 30 x 1" (RB)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
4,494.00

บ.พีกรุปไทย อินเตอรเทรด 

จํากัด
4,494.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

123
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร thaicoon)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยคูน-แบรนดเอจ 

โฮลดิ้ง จํากัด
37,450.00

บ.ไทยคูน-แบรนดเอจ 

โฮลดิ้ง จํากัด
37,450.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

124
จัดซื้อปากกาพรอมแทนตั้งโตะ         

ยี่หอ Flamingo รุน 991
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,509.60

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,509.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

125
จัดซื้อไสปากกาทองเหลือง                

ยี่หอ Flamingo รุน 991
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
856.00

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
856.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

126 จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,602.80 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,602.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

127
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655) 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

128 จัดซื้อผาหมึก Epson รุน 2170i  - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

98,975.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

98,975.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

129 จางทํากลองใสใสโบชัวร 3 ชอง  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
3,638.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
3,638.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

130
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

131
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข มอนโร 

แบบ 1300 (งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 7,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 7,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132
จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 ¼ นิ้ว 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

133
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อในเครือของบริษัทฯ ทีวีสีชอง 3)
 - วิธีพิเศษ

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร  

เทนเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร  

เทนเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

134
จางพิมพวารสาร ศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ป 2552
 - วิธีพิเศษ

บ.ซีโน พับลิสชิ่ง  

(ประเทศไทย) จํากัด
1,214,450.00

บ.ซีโน พับลิสชิ่ง  

(ประเทศไทย) จํากัด
1,214,450.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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วิธีซื้อ/จาง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

135
จัดซื้อรถเข็นชั้นเดียวคอกลอม           

ยี่หอ JUMBO รุน HB-213
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 6,607.25 บ.เจนบรรเจิด จํากัด 6,607.25 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136
จัดซื้อกระดาษบัตรคิว                         

ขนาด 58 x 200 มม.
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
9,844.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
9,844.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

137 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 ¾ นิ้ว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,885.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,885.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

138

จัดซื้อกระดาษเครื่องจัดระบบบัตรคิว

อัตโนมัติ (T-Printer) ขนาด 50x40x10 

มม.

 - ตกลงราคา
บ.พี แอนด พี อิเลค    

ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00

บ.พี แอนด พี อิเลค    

ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด
7,276.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

139 จัดซื้อกลองใสเอกสารฝาครอบ (งวดที่ 1)  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

140
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ขนาด B4 

80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
4,108.80

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
4,108.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

141 จัดซื้อสมุดทะเบียนรับสงหนังสือกลาง  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษา    

ดินแดน กรมการปกครอง
6,500.00

โรงพิมพอาสารักษา    

ดินแดน กรมการปกครอง
6,500.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

142
จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดเงินฝาก 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

143
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3 80 แกรม 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
9,202.00

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
9,202.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

144

จัดซื้อซองพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 

60x90 มม. ความหนา 125 ไมครอน 

(งวดที่ 1)

 - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,914.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,914.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

145 จัดซื้อถุงโกรเซอรี่รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 38,520.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 38,520.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

146

จัดซื้อสติกเกอรตอเนื่อง ขนาด             

10.6 x 4.8 ซม. 1 แถว (1 กลอง บรรจุ 

2000 ดวง)

 - ตกลงราคา
หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
3,210.00

หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
3,210.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

147
จัดซื้อผาหมึกพิมพดีดโอลิมเปย           

รุน 200 บีที
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
2,953.20

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
2,953.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

148 จัดซื้อเทปลบ IBM  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
7,029.90

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
7,029.90 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

149
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร     

รุน TN-8000 (งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 48,257.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 48,257.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

150
จัดซื้อผาหมึกเครื่องพิมพดีด ยี่หอ IBM 

2 ภาษา รุน 1380999
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
14,380.80

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
14,380.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

151
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เปดโลกเศรษฐกิจ")
 - วิธีพิเศษ บ.สํานึกดี จํากัด 248,775.00 บ.สํานึกดี จํากัด 248,775.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

152 จัดซื้อเทปลบโอลิมเปย รุน 7580  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
1,926.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
1,926.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

153
จัดซื้ออุปกรณ Kingston USB Drive    

4 GB
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,992.17

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,992.17 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154
จัดซื้อผาหมึกสําหรับนาฬิกาบันทึกเวลา 

รุน EX3000N
 - ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 44,940.00 บ.ฟอรเวิรค ซิสเต็ม จํากัด 44,940.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

155
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(วารสารกรมบัญชีกลาง)
 - กรณีพิเศษ กรมบัญชีกลาง 60,000.00 กรมบัญชีกลาง 60,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

156
จัดซื้อหมึกพิมพ HP 95 C8766W    

และ HP 98 C9364W
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

4,051.02

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

4,051.02 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

157

จัดซื้อกระดาษชําระมวนเล็ก                      

ยี่หอ เซลล็อกซ สเปเชียล แพ็ค 6 มวน   

บรรจุ 120 มวน/กลอง

 - ตกลงราคา
บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
18,537.75

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
18,537.75 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

158
จัดซื้ออุปกรณ Bluetooth Headset  

ยี่หอ Jabra รุน T5330+GN1000
 - ตกลงราคา

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
38,500.00

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
38,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

159
จางรักษาความปลอดภัยประจํา

เคานเตอรการเงินนอกสถานที่
 - วิธีพิเศษ

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
1,079,341.20

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
1,079,341.20

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

160
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สาขาภูเก็ต
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

161 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาภูเก็ต  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
9,630.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
9,630.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

162
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ Olympus     

รุน FE-370
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 7,500.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 7,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

163
จางเหมาปรับปรุงระบบกราวดไฟฟา 

ภายในและภายนอก ธอส. สนญ.
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 110,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 110,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

164
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง ขนาด 9.5x11" 

ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
31,565.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
31,565.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

165

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง,   

แคชเชียรเช็ค,และแคชเชียรเช็ค     

กระแสรายวัน สาขาภูเก็ต

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
25,936.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
25,936.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

166
จางบริการพื้นที่บูธงาน มหกรรม         

การเงิน Money Expo Pattaya 2009
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
654,840.00

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
654,840.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

167 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบุญศิริ  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

168 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรถยนต  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 19,352.00 องคการคาของ สกสค. 19,352.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

169
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง ขนาด 15"x11" 

ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 130,005.00 บ.เจนบรรเจิด จํากัด 130,005.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



21

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

170

จางเปนบริษัทที่ปรึกษาเรื่องการ       

สอบทานระบบ Core Banking           

ของธนาคารอาคารสงเคราะห

 - วิธีพิเศษ
บ.ไพรซวอเตอรเฮาส      

คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด
3,852,000.00

บ.ไพรซวอเตอรเฮาส      

คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด
3,852,000.00

เปนบริษัทมีความรู ความสามารถ 

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

171 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,165.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,165.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

172
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4         

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 175,480.00 บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จํากัด 175,480.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

173
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 158,274.40 บ.สหธุรกิจ จํากัด 158,274.40 เปนตัวแทนจําหนาย

174

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ    

ชนิดตรวจสอบธนบัตรปลอมดวยระบบ 

UV และ MG ยี่หอ LAUREL รุน J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

175
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 1,000 บาท 

และชนิด 500 บาท รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
74,900.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
74,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

176
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7516A     

(HP 5200)
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

222,517.20

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

222,517.20 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

177 จัดซื้อผาหมึกเคลือบแถบแมเหล็ก  - ตกลงราคา
บ.อัลบิซ อินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
28,890.00

บ.อัลบิซ อินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
28,890.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

178
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "หมุนตามโลกกับวิกรม")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

179

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของ

ธนาคาร สาขาแพร,สาขาสุพรรณบุรี,

สาขาบางเขน,สาขาปทุมธานี

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,400,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,400,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

180
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวดวงรัตน  ชวยชูเชิด วันละ 400 บาท นางสาวดวงรัตน  ชวยชูเชิด วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

181
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวนันทิยา  กาคํา วันละ 400 บาท นางสาวนันทิยา  กาคํา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

182
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นายวิศรุษ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท นายวิศรุษ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

183
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

184
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวพรพิมล  ตามสมัย วันละ 400 บาท นางสาวพรพิมล  ตามสมัย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

185 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 44,137.00 องคการคาของ สกสค. 44,137.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

186
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษถายทอด

ลายมือชื่อ
 - ตกลงราคา บ.คอมเด็กซ จํากัด 46,545.00 บ.คอมเด็กซ จํากัด 46,545.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณดาน

งานพิมพโดยตรง

187
จางพิมพซองหนาตางขนาด 9"x12 ¾" 

สนญ. (แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

188
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
51,360.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
51,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

189
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สนญ. 

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
82,604.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
82,604.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

190
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

191
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

192

จางเหมาบริการกําจัดปลวก อาคาร

สํานักงานและอารคารที่เก็บเอกสาร

สาขาเพชรบุรี

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
12,000.00

บ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
12,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

193 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
79,715.00

บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
79,715.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

194
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพเลเซอร         

รุน Q2624A
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,376.30

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,376.30 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

195
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรพลาสติก       

ยี่หอ IBICO รุน Pouchmaster 9VT
 - ตกลงราคา

บ.อิบีโก-อินโฟดาตา 

จํากัด
5,350.00

บ.อิบีโก-อินโฟดาตา 

จํากัด
5,350.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

196

ตออายุสมาชิกบริการขาวสารขอมูลขาว

ออนไลนผานอินเทอรเนต Online 

News Cilpping

 - ตกลงราคา บ.โฮมบายเออรไกด 134,820.00 บ.โฮมบายเออรไกด 134,820.00

เปนการตอสัญญาเชาใชบริการ

เนื่องจากทางธนาคารฯ เชาใช

บริการบริษัทนี้อยูแลว

197 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 789,167.75 องคการคาของ สกสค. 789,167.75 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

198
จางพิมพซองจดหมายขาว สนญ.    

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
86,670.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
86,670.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

199 จางพิมพแบบฟอรม  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,678.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,678.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

200
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก   

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 29,120.00 บ.นามทอง จํากัด 29,120.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

201 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 46,963.00 องคการคาของ สกสค. 46,963.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

202
จัดซื้อกระดาษทําปก A4 120 แกรม 

คละสี
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 39,520.00 องคการคาของ สกสค. 39,520.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

203
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในวารสารเอื้ออาทร ป 2552)
 - กรณีพิเศษ การเคหะแหงชาติ 140,000.00 การเคหะแหงชาติ 140,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

204 จัดซื้อซอฟทแวรลิขสิทธิ์  - สอบราคา
บ.ซอฟทแวรลิขสิทธิ์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,944,800.97

บ.ซอฟทแวรลิขสิทธิ์ 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,944,800.97

ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการศูนย

ขอมูลอสังหาริมทรัพย

205
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCR
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

206

จางเหมางานปายสําหรับติดตั้ง        

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค บริเวณชั้น 9 

อาคาร 2 ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
65,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
65,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

207
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข         

มอนโร แบบ 1300 (งวดที่ 2)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 7,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 7,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

208
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666) 

(งวดที่ 2)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

209

จางดําเนินการโครงการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบริการขอมูลของ   

ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย

 - ตกลงราคา
คณะบุคคลไตรรัตน  

และคณะ
190,000.00

คณะบุคคลไตรรัตน  

และคณะ
190,000.00

เปนทีมงานที่มีความประสบการณ

และความชํานาญโดยตรง

210
จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน         

(แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
67,410.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากดั (มหาชน)
67,410.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

211 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
166,920.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
166,920.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

212
จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน         

(แบง 5 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
102,720.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
102,720.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

213
จางพิมพแบบฟอรมบัญชีเงินกู         

(แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
103,362.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
103,362.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

214
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพไฮไลทการเมือง)
 - วิธีพิเศษ

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
321,000.00

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
321,000.00

เปนหางหุนสวนที่ดําเนินงานดาน

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

215
ตออายุสัญญาจางบริการบํารุงรักษา

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ (เปนการตอสัญญา)

216

จางเหมาซอมแซมพื้นผิวจราจรขางถนน

ขางอาคาร 1 บริเวณถนนทางออกของ

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 80,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 80,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

217
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน นสพ.รายวันบางกอกทูเดย)
 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร     

มีเดีย จํากัด
500,000.00

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร     

มีเดีย จํากัด
500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



27

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

218
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother รุน MFC-7450
 - สอบราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
359,306.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
359,306.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

219
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "สุดสัปดาหกับลัดดาซุบซิบ")
 - วิธีพิเศษ คุณแถมสิน  รัตนพันธุ 600,000.00 คุณแถมสิน  รัตนพันธุ 600,000.00

เปนบุคคลที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

220
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวรุจิรา  สงฆเจริญธรรม วันละ 400 บาท นางสาวรุจิรา  สงฆเจริญธรรม วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

221
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวนาฎอนงค  กอนสกุลพงษ วันละ 400 บาท นางสาวนาฎอนงค  กอนสกุลพงษ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

222
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาววัลยา  ศรีออน วันละ 400 บาท นางสาววัลยา  ศรีออน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

223
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด วันละ 400 บาท นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

224
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวลัดดา  เพชรทอง วันละ 400 บาท นางสาวลัดดา  เพชรทอง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

225
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

226
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร วันละ 400 บาท นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

227
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ วันละ 400 บาท นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

228
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร วันละ 400 บาท นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

229
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Marketeer)
 - ตกลงราคา บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 151,673.00 บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 151,673.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

230
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เกมประชาชน")
 - วิธีพิเศษ

บ.เนฟเวอรแลนด ครีเอชั่น 

จํากัด
625,000.00

บ.เนฟเวอรแลนด ครีเอชั่น 

จํากัด
625,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

231

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย))

 - วิธีพิเศษ บ.ษิตาภัณฑ จํากัด 481,500.00 บ.ษิตาภัณฑ จํากัด 481,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

232
จางพิมพแคชเชียรเช็ค และเช็คกระแส

รายวัน สาขาสุขาภิบาล 1
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,023.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,023.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

233
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "ขาวภาคค่ํา")
 - วิธีพิเศษ

บ.ทูนทาวนเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด
1,500,000.00

บ.ทูนทาวนเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด
1,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

234
จางพิมพกระดาษจดหมาย               

สาขาเทพารักษ และสาขาลาดพราว
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

235
จางพิมพซองน้ําตาล ขนาด 10" x 15" 

แบบไมระบุที่อยู (ฝาย สภ.1)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
101,650.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
101,650.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

236
จางพิมพแบบฟอรม (คําขอไถถอน

จํานอง,หนังสือมอบอํานาจที่ดิน)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 99,082.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 99,082.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

237
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อวิทยุของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
500,000.00

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

238 จัดซื้อปากกาตั้งโตะ รุน 991  - ตกลงราคา
บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,509.60

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,509.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

239
จางบริการพื้นที่บูธงาน มหกรรมบาน

และคอนโด ครั้งที่ 20
 - ตกลงราคา สมาคมธุรกิจบานจัดสรร 171,200.00 สมาคมธุรกิจบานจัดสรร 171,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

240
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4         

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
174,410.00

บ.พีกรุปไทย อินเตอร    

เทรด จํากัด
174,410.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

241 ตออายุสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร  - ตกลงราคา
หจก.เอส เทคนิค          

เซ็นเตอร จํากัด

4,500 

บาท/เดือน

หจก.เอส เทคนิค          

เซ็นเตอร จํากัด

4,500 

บาท/เดือน

ธนาคารเชาเครื่องถายเอกสารจาก

บริษัทนี้อยู (เปนการตอสัญญา)

242
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

243
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู (ไมตอเนื่อง) (แบงเปน 4 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
179,760.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
179,760.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

244
จางพิมพแบบฟอรมหกระดาษบันทึก   

ขอความ A4 (แบงเปน 4 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 126,688.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 126,688.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

245
จางเหมาบริการกําจัดปลวก ของสาขา

หาดใหญ
 - ตกลงราคา หจก.พีวี เคมีภัณฑ 8,667.00 หจก.พีวี เคมีภัณฑ 8,667.00

เปนหางหุนสวนที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

246
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น            

ยี่หอ LUCKY รุน S-666N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.53 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.53 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

247 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 10,860.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 10,860.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

248
จางเหมากอสรางบูธ ในงานมหกรรม

บานและคอนโด ครั้งที่ 20
 - ตกลงราคา

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
99,938.00

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
99,938.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

249
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

250
จัดซื้ออุปกรณ DRUM DR-2025 เพื่อใช

กับเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother รุน 2820
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,103.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,103.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

251
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 158,274.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

252 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 29,168.20 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 29,168.20
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

253
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือขาวหุนธุรกิจรายวัน)
 - วิธีพิเศษ

บ.บูรพาทรรศน (1999) 

จํากัด
374,500.00

บ.บูรพาทรรศน (1999) 

จํากัด
374,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

254
จางผลิตโปสเตอรประชาสัมพันธ       

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 19,795.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 19,795.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณดาน

งานพิมพโดยตรง

255
จางเหมาซอมแซมปรับปรุงภายนอก

ธนาคาร ธอส. สาขาสําโรง
 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 375,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 375,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

256
จัดซื้อกระดาษไวทบอรด ชุดขาตั้งลอ

เลื่อนติดเหล็ก 2 ดาน ขนาด 80x120 ซม.
 - กรณีพิเศษ องคการคาของคุรุสภา 3,200.00 องคการคาของคุรุสภา 3,200.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

257
จัดซื้อกระดาษไวทบอรดชุดขาตั้งลอ

เลื่อน ขนาด 80x120 ซม.
 - กรณีพิเศษ องคการคาของคุรุสภา 2,700.00 องคการคาของคุรุสภา 2,700.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

258
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะที่ดํา        

ขนาด 30x40 นิ้ว, 18x20 นิ้ว
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
23,112.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
23,112.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



32

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

259
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้ 

เงินกู (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
96,300.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
96,300.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

260
จางมาชวยมาปฎิบัติงานเปนการ         

ชั่วคราวที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
นายอธิพันธ  บุญไพโรจน วันละ 400 บาท นายอธิพันธ  บุญไพโรจน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

261
จางมาชวยมาปฎิบัติงานเปนการ         

ชั่วคราวที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

262
จางมาชวยมาปฎิบัติงานเปนการ         

ชั่วคราวที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ วันละ 400 บาท นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

263 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 310.30 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 310.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

264
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (งวดที่ 2)
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

265
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655) 

(งวดที่ 2)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

266
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666) 

(งวดที่ 3)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

267
จัดซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 ¼ นิ้ว 

(งวดที่ 2,3)
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
10,272.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
10,272.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



33

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

268
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข        

"มอนโร" แบบ 1300 (งวดที่ 3,4)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 14,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 14,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

269
จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธอส. สาขายอยเกาะสมุย
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
2,944,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
2,944,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

270
จัดซื้อ TV LCD ขนาด 32 นิ้ว ยี่หอ 

Sony Bravia รุน KLV-32V400A
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 23,000.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 23,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

271
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DM-1400TV
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,510.00 บ.นามทอง จํากัด 2,510.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

272 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.มาสเตอร ออฟฟศ 

จํากัด
3,534.00

บ.มาสเตอร ออฟฟศ 

จํากัด
3,534.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

273 จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ (งวดที่ 1)  - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
62,060.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
62,060.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

274
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
158,274.40

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
158,274.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

275
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "กาวพอเพียง")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



34

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

276
จางเหมาจัดพิมพสติ๊กเกอรหลังเวทีหอง

แถลงขาว ฝายสื่อสารองคกร ธอส. สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ฮาวคัม สตูดิโอ จํากัด 10,700.00 บ.ฮาวคัม สตูดิโอ จํากัด 10,700.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

277 เชารถยนตเกงใหม  - วิธีพิเศษ บ.สาธรคารเรนท จํากัด 784,800.00 บ.สาธรคารเรนท จํากัด 784,800.00
เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจดานการ

ใหเชาแบบลิสซิ่งโดยตรง

278
จางบริการเครื่องถายเอกสาร              

ยี่หอ RICOH รุน MP2000Le
 - วิธีพิเศษ

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

ผานการพิจารณาคัดเลือกตามลักษณะ

การใชงานจากกรรมการของฝายบริหาร

หนี้ภูมิภาค และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

279
เชาเครื่องถายเอกสารยี่หอ RICOH    

รุน MP2000Le
 - วิธีพิเศษ

บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด
4,415,955.84

บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด
4,415,955.84

ผานการพิจารณาคัดเลือกตามลักษณะ

การใชงานจากกรรมการของฝายบริหาร

หนี้ภูมิภาค และเปนผูเสนอราคาต่ําสุด

280 จางพิมพซองเอกสารนิติกรรม  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
85,600.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

281
จางพิมพแบบฟอรม 1.)ใบเสร็จรับเงิน   

ทั่วไป 2.)เดบิตสลิป 3.)เครดิตสลิป
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 80,410.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 80,410.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

282 จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 159,965.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 159,965.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ


