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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว     

ที่คณะกรรมการตัดหนี้สูญที่ฝายการบัญชี
 - นางสาวทศวรรณ  สวางภพ วันละ 400 บาท นางสาวทศวรรณ  สวางภพ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

2
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
 - นายณัฐพล  ยิ่งสวัสดิ์ วันละ 400 บาท นายณัฐพล  ยิ่งสวัสดิ์ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

3
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
 - นายชัยรัตน  เนรมิต วันละ 400 บาท นายชัยรัตน  เนรมิต วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

4
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายบังคับคดีและหนี้สวนขาด
 - นางสาวธนัชพร  มูลควร วันละ 400 บาท นางสาวธนัชพร  มูลควร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

5
จัดซื้อรถเข็นเอกสาร (ชั้นเดียว           

คอกลอม,ตะแกรงเหล็กเปดครึ่งบาน)
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จํากัด 15,145.85 บ.เจนบรรเจิด จํากัด 15,145.85 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จัดซื้อผงหมึก HP Toner CB435A 

Laser Jet 1006
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 7,451.48 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 7,451.48 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

7
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

Brother Film Fax-727
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 7,918.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 7,918.00 เสนอราคาต่ําสุด

8 จางปูกระเบื้องยาง (เพิ่มเติม)  - วิธีพิเศษ บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 544,527.87 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 544,527.87
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9

จัดซื้ออุปกรณวัสดุสํานักงาน (กบเหลา

ดินสอ,ที่ถอนลวด,เทป 2 หนา,กระดาษ

โนต STICK,กระดาษโนต POST-IT,      

ที่เจาะกระดาษ)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 4,818.00 องคการคาของ สกสค. 4,818.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

10
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว     

ที่คณะกรรมการตัดหนี้สูญที่ฝายการบัญชี
 - นายกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท นายกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

11
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

12

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

และรถยนต (นสพ.เดลินิวส)

 - ตกลงราคา บ.สี่พระยาการพิมพ จํากัด 70,941.00 บ.สี่พระยาการพิมพ จํากัด 70,941.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

13

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

และรถยนต (นสพ.มิติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 32,100.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 32,100.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

14

จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกา ขนาด 60,000 

บีทียู ที่สวนจัดการความปลอดภัย ชั้น G 

อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห          

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
25,680.00

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
25,680.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

15

จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

และรถยนตของธนาคารอาคารสงเคราะห

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 17,227.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 17,227.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

16

จางทําสติ๊กเกอรสัญลักษณธนาคารฯ     

ติดตั้งบนปายกลองไฟอลูมิเนียม

เคานเตอรการเงิน ไอเพลส ลาดกระบัง

 - ตกลงราคา บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 7,500.00 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 7,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17

จางเหมาทําเฟอรนิเจอรสํานักงานติดตั้ง 

ฝายลูกคาสัมพันธ ชั้น 12 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรด ยูบี จํากัด 32,421.00 บ.เดอะแกรด ยูบี จํากัด 32,421.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
จางพิมพใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู 

ดวยระบบ Sealer พรอมสงไปรษณีย
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ด็อคคิวเอ็กซเปรท  

คอรปอเรชั่น จํากัด
5,325,390.00

บ.ด็อคคิวเอ็กซเปรท  

คอรปอเรชั่น จํากัด
5,325,390.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

19 จางทําเสื้อโปโลสีสม  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 30,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 30,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

20

จางเหมาดําเนินการงานกอสรางโครงสรางหลัก

สนามกีฬาฟุตซอล และงานรั้วรอบสนามกีฬา 

ฟุตซอลที่โครงการบานเอื้ออาทรรังสิต และ  

โครงการเคหะชุมชนดินแดง

 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 1,095,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 1,095,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

21
จางพิมพซองรหัสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส (ATM)
 - ตกลงราคา

บ.ดาตาโปรดักส       

ทอปปง ฟอรม จํากัด
42,800.00

บ.ดาตาโปรดักส       

ทอปปง ฟอรม จํากัด
42,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

22
จางดูแลสนามหญาและตนไม ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา คุณกฤษฎา  สุภาวรรณ 60,000.00 คุณกฤษฎา  สุภาวรรณ 60,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

23
จางพิมพโปสเตอร"ความขัดแยง        

ทางผลประโยชน" ครั้งที่ 3
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

24
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

25
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

26
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

27
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวอุษณีย  แตงวงศ วันละ 400 บาท นางสาวอุษณีย  แตงวงศ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

28

จางซอมแซมทอน้ําประปา ชั้นดาดฟา 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สนญ.

 - สอบราคา
บ.คอสโมโพลีแทน         

เทรดดิ้ง จํากัด
280,532.47

บ.คอสโมโพลีแทน         

เทรดดิ้ง จํากัด
280,532.47

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

29
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ และหนู ของสาขาลําพูน
 - ตกลงราคา

บ.พรอพเพอรตี้ แคร 

เซอรวิส (ประเทศไทย) 

จํากัด

12,840.00

บ.พรอพเพอรตี้ แคร 

เซอรวิส (ประเทศไทย) 

จํากัด

12,840.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

30
จางลงโฆษณาในหนังสือพิมพ         

สยามเศรษฐกิจ
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

31
จางเปนที่ปรึกษาดานการสอบสวน    

ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.สมบัติ ลีกัล จํากัด 128,400.00 บ.สมบัติ ลีกัล จํากัด 128,400.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความสามารถ   

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

32
จางจัดงานปใหมประจําป 2553 ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

โรงเบียรเยอรมันตะวัน

แดง จํากัด
5,000,000.00

โรงเบียรเยอรมันตะวัน

แดง จํากัด
5,000,000.00

ผานการคัดเลือกจากคณะกรรม

ธนาคารฯ

33

จางทําบัตร ATM ชนิด Hi-Co พรอมพิมพ

ตัวนูนและใสขอมูลในแถบแมเหล็ก 

(Embossing+Encode) พรอมซอง

พลาสติก

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
132,680.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
132,680.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

34
จางออกแบบและผลิตรถขบวนพาเหรด

รถไฟเฉลิมพระเกียรติ
 - วิธีพิเศษ

บ.คอมอารตโปรดักชั่น 

จํากัด
535,000.00

บ.คอมอารตโปรดักชั่น 

จํากัด
535,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

35

จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็คตอเนื่อง   

สาขาศรีราชา 2.)แคชเชียรเช็ค         

สาขารอยเอ็ด

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,659.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,659.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

36 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

37
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

สาขาพิษณุโลก,สาขาศรีราชา
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,654.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,654.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

38
จางปรับปรุงหองน้ําชั้นที่  11  อาคาร 

จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
1,000,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
1,000,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

39

จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ Fast 

track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(นสพ.ขาวสด)

 - วิธีพิเศษ บ.ขาวสด จํากัด 642,000.00 บ.ขาวสด จํากัด 642,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

40

จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ Fast 

track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(นสพ.ประชาชาติธุรกิจ)

 - วิธีพิเศษ บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 535,000.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 535,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

41

จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ Fast 

track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

(นสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจ)

 - วิธีพิเศษ บ.ดอกเบี้ย จํากัด 350,000.00 บ.ดอกเบี้ย จํากัด 350,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

42 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,545.00 รานเรืองศิลปตรายาง 3,545.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

43
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่พรอม

หมายเลขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
439,128.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
439,128.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

44

จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็คตอเนื่อง   

สาขาชลบุรี 2.)แคชเชียรเช็ค            

สาขาพระราม 6

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
52,323.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
52,323.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

45 จางพิมพกระดาษจดหมาย สาขาชลบุรี  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,564.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,564.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

46
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    

(ในรายการเพื่อนแพง)
 - ตกลงราคา บ.อินไซท อินโฟ จํากัด 200,000.00 บ.อินไซท อินโฟ จํากัด 200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

47
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา

หางหุนสวนสามัญ      

ตานะกุลแอร
24,000.00

หางหุนสวนสามัญ      

ตานะกุลแอร
24,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

48
จางดําเนินการใหบริการจัดการเงินสด 

โดยมีคาธรรมเนียมในการดําเนินการ
 - วิธีพิเศษ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 400,000.00 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 400,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49

จางเหมาโครงการงานปรับปรุงและ    

ตกแตงภายใน เคานเตอรการเงิน        

บิ๊กซีแจงวัฒนะ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
107,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
107,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

50

เชารถยนตเกง (TOYOTA 

CAMRY,NISSAN TEANA,HONDA 

ACCORD)

 - วิธีพิเศษ
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
5,581,080.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
5,581,080.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

51

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานโครงการงานปรับ

ปรุงและตกแตงภายใน เคานเตอรการ

เงินบิ๊กซีแจงวัฒนะ

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
55,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

52
จัดซื้อเกาอี้ VISITOR สําหรับเคานเตอร

การเงินไอทีสควร
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
16,500.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
16,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

เคานเตอรการเงิน บิ๊กซีแจงวัฒนะ         

(ในสวนงานสถาปตยกรรมตกแตงภายใน

และงานระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ
บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
950,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
950,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54
จางทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน เคานเตอร

การเงิน บิ๊กซีแจงวัฒนะ (ไมรวมเกาอี้)
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
183,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
183,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

55
จางปรับปรุงเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

554,260.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

554,260.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56

จางเหมาเดินสายเมนไฟฟา ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาราชดําเนิน   

(แหงใหม)

 - วิธีพิเศษ
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
470,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
470,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

57

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟ   

เบอร 5 ยี่หอ Panasonic ขนาด 12,500 

BTU รุน CS-PC12EKT พรอมติดตั้ง

 - ตกลงราคา บ.เจริญกรุงชุมพร จํากัด 170,000.00 บ.เจริญกรุงชุมพร จํากัด 170,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58 จางทํากลองผาไหมสีสมบรรจุแกวไวน  - วิธีพิเศษ บ.ทูบิยอง จํากัด 350,000.00 บ.ทูบิยอง จํากัด 350,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59 จางจัดทําเสื้อ Jacket และเสื้อ Polo  - วิธีพิเศษ บ.อารตเวิรค พลัส จํากัด 300,000.00 บ.อารตเวิรค พลัส จํากัด 300,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สาขาภูเก็ต
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,564.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,564.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

61 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,482.40 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,482.40
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

62 จางจัดทํากระเปาผา  - ตกลงราคา บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 54,891.00 บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 54,891.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

63 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,665.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,665.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

64
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องรัดธนบัตร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 135,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 135,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จางจัดทําเฟอรนิเจอรโตะทํางานใหกับ

ธนาคารฯ สาขายอยสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
50,900.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
50,900.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ใหกับธนาคารฯ 

สาขายอยสุรินทร
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
43,977.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
43,977.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67 จางจัดทําปกผาใสสมุดโนต  - ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 102,720.00 บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 102,720.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

68

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ Golf Team Thailand 

Championship 2009)

 - ตกลงราคา
บ.เบสท แอด คอรปอเรชั่น 

จํากัด
100,000.00

บ.เบสท แอด คอรปอเรชั่น 

จํากัด
100,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

69 จางปรับปรุงผนังตกแตงหนาตู ATM  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
110,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
110,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

70 จางพิมพซองจดหมาย สาขาสกลนคร  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
48,150.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

71
จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ          

ยี่หอ Scott JRT 2 PIY (แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
182,970.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
182,970.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

72
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ ยี่หอ GENICOM 

RIBBON TG.4800,5050,5100#4A0040B02
 - ตกลงราคา

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
6,420.00

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
6,420.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

73
จางลงโฆษณาในนิตยสาร "อาคารที่ดิน

วันนี้'
 - ตกลงราคา

บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส 

จํากัด
10,000.00

บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส 

จํากัด
10,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

74
จางดําเนินงานสถาปตยและงานระบบ

ประกอบอาคารสํานักงานเขตเชียงใหม
 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 320,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 320,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

75 จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน  - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
105,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
105,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

76

จางเหมาทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน      

(ไมรวมเกาอี้สํานักงาน) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขานครศรีธรรมราช

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
146,633.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
146,633.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

77
จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาลําพูน
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
145,520.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
145,520.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

78
จัดซื้อระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
5,450,000.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
5,450,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร  

(ใน นสพ.ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาส  

"ครบรอบ 32 ป มติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 58,422.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 58,422.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

80
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยหนองคาย
 - ตกลงราคา

หจก.เซฟการด อินเตอร 

กรุป
100,333.30

หจก.เซฟการด อินเตอร 

กรุป
100,333.30

เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

81

จางติดตั้งโคมไฟแสงสวางและปรับแนว

ฝาเพดานหองเก็บโฉนด ธนาคารอาคาร

สงเคราะห

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
139,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
139,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82

จางดูแลรักษาความสะอาด ประจําสาขา

ยอยหนองคาย สังกัดสํานักงานเขต 3 

ขอนแกน

 - ตกลงราคา
หจก.เซฟการด อินเตอร 

กรุป
42,840.00

หจก.เซฟการด อินเตอร 

กรุป
42,840.00

เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

83

จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู และยุง ประจําสํานักงานใหญ 

อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 46,010.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 46,010.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จัดซื้ออุปกรณไฟฟา (สําหรับสนาม     

ฟุตซอล ธอส. สนญ.)
 - ตกลงราคา

บ.รุงเกษมอินเตอร         

เนชั่นแนล จํากัด
8,900.26

บ.รุงเกษมอินเตอร         

เนชั่นแนล จํากัด
8,900.26 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85

จางเหมางานปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝาย

วิชาการ ธอส. ชั้น 18 อาคาร 2 (ในสวน

งานสถาปตยกรรมตกแตงภายใน)

 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 1,265,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 1,265,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

86

จางเหมางานปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝาย

วิชาการ ธอส. ชั้น 18 อาคาร 2 (ในสวน

งานเฟอรนิเจอรสํานักงาน ไมรวมเกาอี้)

 - วธิีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
485,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
485,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

87
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
49,755.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
49,755.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

88
จางรื้อถอนอาคารทรัพยสินของธนาคาร

อาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.เดอะ แวลูเอชั่น 

แอนด แมนเนจเมนท 

จํากัด

15,000.00

บ.เดอะ แวลูเอชั่น 

แอนด แมนเนจเมนท 

จํากัด

15,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

89 จางพิมพแบบฟอรมใบแจงเงินเดือน  - ตกลงราคา
บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
63,172.80

บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
63,172.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

90

จางปรับปรุงระบบการจายน้ําและ  

ระบบทอสุขาภิบาล ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาระยอง

 - ตกลงราคา บ.อารช เทคส จํากัด 190,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 190,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

91
จางทํา G.Housing Bank Newsletter 

ประจําป 2553
 - สอบราคา บ.อารค มีเดีย จํากัด 398,040.00 บ.อารค มีเดีย จํากัด 398,040.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

92
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอร จํากัด 49,000.00 บ.ทีม ไทเกอร จํากัด 49,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

93
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร "มายา ออนไลน")
 - ตกลงราคา

บ.มายาชาแนล 2002 

จํากัด
32,100.00

บ.มายาชาแนล 2002 

จํากัด
32,100.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

94

จางเหมาทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน    

ลอยตัว ธนาคารอาคารสงเคราะห  

สาขายอยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
29,799.50

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
29,799.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

95
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขายอยศรีสะเกษ
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
43,977.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
43,977.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

96 จางเปนที่ปรึกษากฎหมาย ของธนาคารฯ  - วิธีพิเศษ
บ.กฎหมาย ศลย        

ไชยสุต จํากัด
260,000.00

บ.กฎหมาย ศลย        

ไชยสุต จํากัด
260,000.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความสามารถ   

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

97

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยสงขลา และสาขา  

ยอยพัทลุง

 - ตกลงราคา บ.ทักษิณเซฟตี้ จํากัด 146,055.00 บ.ทักษิณเซฟตี้ จํากัด 146,055.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

98
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย
 - ตกลงราคา สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย 25,000.00 สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย 25,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

99
จางดูแลรักษาความสะอาด ประจํา

สาขายอยสงขลา และสาขายอยพัทลุง
 - ตกลงราคา หจก.ที แอนด เค คลีนนิ่ง 103,693.00 หจก.ที แอนด เค คลีนนิ่ง 103,693.00

เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

100
จัดซื้อ TAPE LT03 (400 GB/800 GB) 

ยี่หอ SONY
 - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 466,092.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 466,092.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

101

จางเหมาปรับปรุงหองทํางาน ชั้น 3 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายอย  

ศรีสะเกษ (ในสวนงานสถาปตยกรรม

และระบบประกอบอาคาร)

 - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
190,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
190,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102 จัดซื้อเสื้อกันหนาวไหมพรม  - วิธีพิเศษ
บ.ไทย เชาทอีส นิตติ้ง 

จํากัด
963,000.00

บ.ไทย เชาทอีส นิตติ้ง 

จํากัด
963,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

103

จางบริการตักกากสิ่งปฏิกูลในบอบําบัด

น้ําเสียชั้นใตดิน และตักกากไขมันบอดัก

ไขมัน ชั้น 10 อาคารจอดรถ ธนาคารฯ 

สนญ.

 - ตกลงราคา คุณบุญเลิศ  มรสุม 48,000.00 คุณบุญเลิศ  มรสุม 48,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

104
จางปรับปรุงหองเก็บโฉนด ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 560,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 560,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



15

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

105

จางปรับปรุงผนังอาคารดานนอก 

(Facade) ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขาตรัง

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
900,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
900,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

106

จางตกแตงบูธและประชาสัมพันธธนาคาร 

พรอมบริการเชาพื้นที่ งานมหกรรมบาน 

ธอส.(สระบุรี-ลพบุรี)

 - วิธีพิเศษ
บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
203,184.97

บ.พอทูลากา อะเลิท 

จํากัด
203,184.97

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

107

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ         

ในงานสงทายปเกาตอนรับปใหม COLORFUL 

PHUKET COUNTDOWN 2010

 - วิธีพิเศษ บ.เบสท โฟร มีเดีย จํากัด 321,000.00 บ.เบสท โฟร มีเดีย จํากัด 321,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

108
จางเปนผูดําเนินการจัดพิธีเปดโครงการ 

"2 สนามกับ 3 หมอ" ใหกับธนาคารฯ
 - วิธีพิเศษ บ.เดอะแซสซี่ จํากัด 300,000.00 บ.เดอะแซสซี่ จํากัด 300,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

109

จัดซื้อผงหมึกยี่หอ Samsung รุน 

D4550B/SEE สําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร รุน ML-4050 (งวดที่ 3)

 - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 363,265.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 363,265.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

110
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เจาะสนามขาวเศรษฐกิจ")
 - วิธีพิเศษ บ.เบรนทรี จํากัด 600,000.00 บ.เบรนทรี จํากัด 600,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



16

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

111
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ     

เรื่องการยกเลิกตราประทับ ตรานูน ตราสี
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,881.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,881.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

112 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาสุขาภิบาล 1  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

113
จางบริการพื้นที่สําหรับออกบูธของธนาคารฯ       

(ในงานมหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 2)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
654,840.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
654,840.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

114 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการธนาคาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

115
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/           

80 แกรม ยี่หอ Speed (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

116
จางเปนที่ปรึกษาธนาคารอาคาร

สงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

บ.แพธฟายเดอร เอเชีย 

จํากัด
1,800,000.00

บ.แพธฟายเดอร เอเชีย 

จํากัด
1,800,000.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความสามารถ   

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

117

จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ หนู และสัตวชนิดตางๆ     

ของสาขาเพชรบูรณ

 - ตกลงราคา เพชรกําจัดปลวก 10,500.00 เพชรกําจัดปลวก 10,500.00
เปนผูที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

118
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนแบบ

พิมพ ธอส.สนญ (เทปสีพิมพอักษร)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
27,905.60

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
27,905.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119

จัดซื้อ TV LCD ขนาด 42 นิ้ว ยี่หอ LG          

รุน 42LG30RA พรอมติดตั้ง ณ เคานเตอรการ

เงินนอกสถานที่ ศูนยการคาไอเพลส ลาดกระบัง

 - ตกลงราคา
บ.ศรีไทยคลาสลิคโฮม 

จํากัด
47,000.00

บ.ศรีไทยคลาสลิคโฮม 

จํากัด
47,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

120 จางทําตูจับฉลากรางวัล  - ตกลงราคา รานไอเดียคอรเนอร 22,000.00 รานไอเดียคอรเนอร 22,000.00
เปนรานที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

121

จางเปนที่ปรึกษาความเสี่ยงทางตลาด

และสภาพคลอง ของฝายบริหาร     

ความเสี่ยง

 - วิธีพิเศษ ดร.สุธี โมกขะเวส 455,000.00 ดร.สุธี โมกขะเวส 455,000.00
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ 

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุภาพรรณ  นาคโสดา 9,500 บาท/เดือน นางสาวสุภาพรรณ  นาคโสดา 9,500 บาท/เดือน มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

123
จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคารฯ    

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

124 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

125 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7516A  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

126
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสารดอกเบี้ย)
 - วิธีพิเศษ บ.ดอกเบี้ย จํากัด 350,000.00 บ.ดอกเบี้ย จํากัด 350,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

127
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

128
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

129
จางใหบริการรักษาความสะอาด  

ประจําสาขายอยนาน
 - ตกลงราคา

รานผองพรรณคลีนนิ่ง 

ซัพพลาย
56,000.00

รานผองพรรณคลีนนิ่ง 

ซัพพลาย
56,000.00

เปนรานที่มีประสบการณและ    

ความชํานาญ

130 จางจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2552  - วิธีพิเศษ
บ.สมอลเลอร แอนด    

เบทเทอร ดีไซน จํากัด
875,000.00

บ.สมอลเลอร แอนด    

เบทเทอร ดีไซน จํากัด
875,000.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

131
จางทําสมุดโนตผาไหม พรอมไสบรรจุ

กลอง และจัดทําเซ็ทของขวัญ
 - วิธีพิเศษ บ.สนธิรัตน จํากัด 1,930,000.00 บ.สนธิรัตน จํากัด 1,930,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

132
จางจัดทําพวงกุญแจคริสตัลสีสม   

พรอมสกีนโลโกธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.คิวบิค เจมส จํากัด 64,200.00 บ.คิวบิค เจมส จํากัด 64,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

133 จางทํารม สีเงินดานนอกดานในสีสม  - วิธีพิเศษ
บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
900,000.00

บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
900,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

134 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
3,910.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
3,910.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

135
จางเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา

อัตโนมัติ อาคาร 2 ธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.บี.กริม เทรดดิ้ง       

คอรปอเรชั่น จํากัด
96,300.00

บ.บี.กริม เทรดดิ้ง       

คอรปอเรชั่น จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

136 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 13,653.20 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 13,653.20
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

137 เชารถยนตเกง (แบบลิสซิ่ง)  - วิธีพิเศษ
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
2,298,720.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
2,298,720.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด


