
1

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จางเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ  - วิธีพิเศษ นายวิศเวท  วัฒนสุข 1,250,000.00 นายวิศเวท  วัฒนสุข 1,250,000.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญเฉพาะดาน

2 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาพุทธมณฑล  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

3
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
82,604.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
82,604.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

4
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี้เงินกู (แบบไมตอเนื่อง)
 - สอบราคา บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 203,300.00 บ.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร 203,300.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

5
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ "เก็บเล็กผสมนอย")
 - ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญน้ําชา 150,000.00 หางหุนสวนสามัญน้ําชา 150,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

6

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดธรรมดา ภาษาไทย 

ขนาดแคร 18 นิ้ว ยี่หอ โอลิมเปย         

รุน SG3N

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,395.99 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,395.99 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จางเหมาทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน 

ธนาคารฯ สํานักพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
128,500.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
128,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

8
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

10
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

11
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

12
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

13
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

14 จัดซื้อกระดาษไขแมพิมพ รุน JP-12  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
53,500.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
53,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

15 จัดซื้อกระดาษไขแมพิมพ รุน JP-6  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
53,500.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
53,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพสยามวิเคราะห)
 - ตกลงราคา

หนังสือพิมพ            

สยามวิเคราะห
51,360.00

หนังสือพิมพ            

สยามวิเคราะห
51,360.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

17
จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว       

โครงการธนาคารขวด ธอส.รักษโลก
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 83,995.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 83,995.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18
จางผลิต Roll Up Superior            

ขนาด 85 x 200 ซม.
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
8,025.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
8,025.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

19
จัดซื้อผาหมึกเครื่องพิมพดีด IBM          

รุน 2 ภาษา และเทปลบพิมพดีด IBM
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
18,489.60

หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
18,489.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(แมกกาซีนฉบับพิเศษ "สุดยอดหุน    

ทองคํา")

 - ตกลงราคา
บ.บูรพาทัศน (1999) 

จํากัด
51,360.00

บ.บูรพาทัศน (1999) 

จํากัด
51,360.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

21
จางทําการประเมินราคาที่ดิน                

ที่ถนนแจงวัฒนะ
 - ตกลงราคา

บ.1989 คอนซัลแทนส 

จํากัด
5,000.00

บ.1989 คอนซัลแทนส 

จํากัด
5,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

22
จางทําการประเมินราคาที่ดิน                

ที่ถนนแจงวัฒนะ
 - ตกลงราคา บ.ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 5,000.00 บ.ทีเอพี แวลูเอชั่น จํากัด 5,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

24

เชาเครื่องพรอมจางบริการ              

เครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH         

รุน AF3025

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมคิดคาเชา,จาง

บริการแผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมคิดคาเชา,จาง

บริการแผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจากสวนจัดการ     

ความปลอดภัย ฝายบริหารสํานักงาน

25
จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ          

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

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

26
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

27
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

28
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นางสาวโรจนา  ทองขาว

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

29
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

30
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

31
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

32
จางเหมาปรับปรุงทาสีอาคาร ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาประจวบคีรีขันธ
 - วิธีพิเศษ

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
290,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
290,000.00

เปนบริษัทที่มีฝมือ                      

และประสบการณโดยเฉพาะ

33

จางเหมาติดตั้งผนังตะแกรงเหล็ก 

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สาขายอยมีนบุรี

 - ตกลงราคา บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 70,000.00 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 70,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจักษณา  สุวรรณศร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจักษณา  สุวรรณศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



5

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

35
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ       

ดอกเบี้ยเงินฝาก
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
10,700.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
10,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

36
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(โครงการพิเศษ)
 - วิธีพิเศษ บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 500,000.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

37
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอต     

เต็ด จํากัด
491,451.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอต     

เต็ด จํากัด
491,451.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

38

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการสารคดี"สุดหลาฟาเขียว        

ชุดมรดกโลก")

 - วิธีพิเศษ บ.เอเรียส บุคส จํากัด 321,000.00 บ.เอเรียส บุคส จํากัด 321,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

39
จัดซื้อจานรองแกวน้ํา 1P00911 

COASTER
 - ตกลงราคา

บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
2,003.04

บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
2,003.04 เปนผูผลิตและจําหนายโดยตรง

40 จัดซื้อสมุดสงหนังสือเลมเล็ก A5  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,280.00 บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,280.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

41
จัดซื้อ External Harddisk                

ยี่หอ Seagate ความจุ 500 GB
 - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,440.50 บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,440.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

42 จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Kingston 8 GB  - ตกลงราคา
บ.อาร ที บี เทคโนโลยี 

จํากัด
1,177.00

บ.อาร ที บี เทคโนโลยี 

จํากัด
1,177.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

44
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

45
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

46
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

47
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

48
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

49
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

50
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ปยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ปยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

51
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

52

เชาเครื่องพรอมจางบริการ              

เครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH         

รุน AF3025

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมคิดคาเชา,จาง

บริการแผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมคิดคาเชา,จาง

บริการแผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจากสวนสนับสนุน

บริหารสํานักงาน ฝายบริหารสํานักงาน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน 125.2
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
31,030.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
31,030.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จางกอสรางบูธธนาคารอาคาร

สงเคราะห "งานรับสรางบาน 2009 "
 - วิธีพิเศษ

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
256,500.00

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากดั
256,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

55

จางเหมาตรวจสอบ และทําความสะอาด

ระบบไฟฟา อาคาร 1 ธนาคาร        

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 137,495.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 137,495.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

56
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 2.4 GHZ.       

ยี่หอ Panasonic รุน KX-TG3522BXB
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 5,200.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 5,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57
จัดซื้อ MAGAPHOME MP-0307-15W

(205XL330mm)
 - ตกลงราคา

บ.SPARK 

INTERTRADE CO.,LTD
2,599.99

บ.SPARK 

INTERTRADE CO.,LTD
2,599.99 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58
จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย 

(แถบสีแดง)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
86,670.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
86,670.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

59
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ    

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 12,570.00 บ.นามทอง จํากัด 12,570.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี NUM��มงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

61
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

62
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

63
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

64
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

65
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  สุขานนท ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวนิตยา  สุขานนท ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

66

จางเหมาซอมแซมงานรั่วซึมหลังคาหอง

ประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.สเปคคอน          

(ประเทศไทย) จํากัด
53,500.00

บ.สเปคคอน          

(ประเทศไทย) จํากัด
53,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

67

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ "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

68
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ "กาวพอเพียง CSR")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

69
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ "คุยขาว 10 โมง")
 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,444,500.00 บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,444,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

70 จางพิมพสติ๊กเกอร  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 33,705.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 33,705.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

71
จางเหมาติดตั้งมานปรับแสง ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขายอยชัยนาท
 - ตกลงราคา

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส
28,500.00

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส
28,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

72
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพแนวหนา)
 - ตกลงราคา

บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด
80,250.00

บ.หนังสือพิมพแนวหนา 

จํากัด
80,250.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

73
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (สาขายอยสุรินทร)
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (OSS ณ ที่วาการ       

อ.บานโปง จ.ราชบุรี)

 - ตกลงราคา
บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

75

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (OSS ณ ที่วาการ    

อ.สามพราน จ.นครปฐม)

 - ตกลงราคา
บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

77
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววรรณา  พานิช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววรรณา  พานิช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

78
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

79

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการคุยโขมงหกโมงเชา,              

รายการโปะแตก)

 - วิธีพิเศษ นางสาวเอื้องทิพย  ไชยสิน 272,850.00 นางสาวเอื้องทิพย  ไชยสิน 272,850.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

80

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก) OSS        

ณ ที่วาการ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก) OSS        

ณ ที่วาการ อ.บานโปง จ.ราชบุรี

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด      .    

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
2,045.00

บ.ทริงเค็ท แอนด      .    

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
2,045.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

83

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)               

สาขายอยนาน

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

84

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)                  

สาขายอยสุรินทร

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

86
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

87
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

88
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

89
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

90
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

91
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธริษตรี  กากแกว

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวธริษตรี  กากแกว

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

92
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

93
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนวภัทร  สาครินทร

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวนวภัทร  สาครินทร

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

94
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ

9,500 

บาท/เดือน
นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

95
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววิมล  สมพรหม

9,500 

บาท/เดือน
นางสาววิมล  สมพรหม

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

96
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

97
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววิลาวัลย  บุญรัตน

9,500 

บาท/เดือน
นางสาววิลาวัลย  บุญรัตน

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



13

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

98
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายสหบดี  มีสวัสดิ์

9,500 

บาท/เดือน
นายสหบดี  มีสวัสดิ์

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

99
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวบงกช  ใยแกว

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวบงกช  ใยแกว

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

100
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

101
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

102
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

103
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

104
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

105
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

106
จัดซื้อหนากากอนามัยพรอมซองผาพิมพ

โลโก
 - ตกลงราคา บ.ไหมทอง จํากัด 147,660.00 บ.ไหมทอง จํากัด 147,660.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

108
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

109
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

110
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

111
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

112 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 44,854.40 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 44,854.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,630.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,630.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

114
จางจัดทําสําเนา CD สปอตวิทยุ 

ธอส.รักการออม
 - ตกลงราคา คุณวัชรพล  อนิวรรตการ 4,000.00 คุณวัชรพล  อนิวรรตการ 4,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

115 จางผลิต Spot วิทยุ ธอส.รักการออม  - ตกลงราคา
บ.เอ เอส เอ พี             

คอรปอเรชั่น จํากัด
10,700.00

บ.เอ เอส เอ พี             

คอรปอเรชั่น จํากัด
10,700.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

116
จางพิมพซองหนาตางขาว               

สาขาพิษณุโลก
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

117
จางพิมพแผนธุรกิจ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ประจําป 2553
 - ตกลงราคา โรงพิมพวิฑูรยการปก 23,968.00 โรงพิมพวิฑูรยการปก 23,968.00

เปนโรงพิมพที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

118

จางเหมาบริการบํารุงรักษาลิฟต 

ธนาคารอาคารสงเคราะห                

สาขาราชดําเนิน

 - ตกลงราคา
บ.จารดีน ชินดเลอร 

(ไทย) จํากัด
7,864.50

บ.จารดีน ชินดเลอร 

(ไทย) จํากัด
7,864.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

119
จางผลิตน้ําดื่มชนิดขวด ตราธนาคาร

อาคารสงเคราะห
 - วิธีพิเศษ บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด 385,200.00 บ.น้ําดื่มซอฟท จํากัด 385,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

120
จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร            

ยี่หอ Sprinkle
 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มวอเตอร จํากัด 1,034,904.00 บ.เอ็มวอเตอร จํากัด 1,034,904.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121
จางปรับปรุงและตกแตงภายในหอง

อาหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห
 -

ประกวด

ราคา

(e-Auction)

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
13,270,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
13,270,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

122

จางเหมาซอมแซมอาคารสํานักงานงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สาขาฉะเชิงเทรา

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
140,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
140,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

123
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

124
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

125
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

126
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

127
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

128
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

129
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

130
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

131

จางเหมาซอมแซมโครงสรางหลังคา

พรอมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบริเวณจั่ว

ดานหนาอาคาร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาพุทธมณฑล

 - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
175,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
175,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

132
จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ            

(ที่เย็บกระดาษ)
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 13,950.00 องคการคาของ สกสค. 13,950.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

133 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาสุขาภิบาล 3  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

134
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

135
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายศราวุฒิ  วรรณจารุรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นายศราวุฒิ  วรรณจารุรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

136
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธิดาพร  เมืองมุสิก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวธิดาพร  เมืองมุสิก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

137
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

138
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

139
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

140
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

141
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

142
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

143
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

144
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

145
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

146
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

148
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

149 จางพิมพโปสการดวันแม  - ตกลงราคา บ.พรีเมียร โปร จํากัด 32,100.00 บ.พรีเมียร โปร จํากัด 32,100.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

150
จางเหมาบริการบํารุงรักษา            

เครื่องปรับอากาศ ของสาขาลําปาง
 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

55,640.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

55,640.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

151
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

152
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

153
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

154
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

155
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

157
เชาชวงพื้นที่ศูนยการคา                     

หางสรรพสินคา เดอะมอลล สาขาทาพระ
 - วิธีพิเศษ คุณรัชตา  รังษีธรรมานุกูล 2,322,749.04 คุณรัชตา  รังษีธรรมานุกูล 2,322,749.04

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

158
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

159
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

163
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

164
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

165
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

167
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

169
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

171 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,670.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,670.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

172
จางทําการซอมแซมเครื่องจัดระบบคิว

อัตโนมัติ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
8,881.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
8,881.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

173

จัดซื้ออุปกรณ DRUM ที่ใชกับ          

เครื่องโทรสาร Panasonic                   

รุน KX-FLB882

 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,600.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,600.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

174

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCR         

(สาขายอยนาน)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

175

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCR          

(สาขายอยสุรินทร)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

176

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดธรรมดา ภาษาไทย 

ขนาดแคร 18 นิ้ว ยี่หอ โอลิมเปย         

รุน SG3N

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,395.99 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,395.99 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

177
จางดูแลรักษาความสะอาดประจําสาขา

ยอยนาน
 - ตกลงราคา รานเอกคลีนนิ่ง ซัพพลาย 28,000.00 รานเอกคลีนนิ่ง ซัพพลาย 28,000.00

เปนรานที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

178
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในหนังสือพิมพไฮไลทการเมือง)
 - วิธีพิเศษ หจก.นสพ.ไฮไลทการเมือง 535,000.00 หจก.นสพ.ไฮไลทการเมือง 535,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

179
จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Kingston        

8 GB DT101C
 - ตกลงราคา

บ.แพนทากอน 

คอมพิวเตอร จํากัด
8,378.10

บ.แพนทากอน 

คอมพิวเตอร จํากัด
8,378.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

180

จางพิมพ 1.)เช็คกระแสรายวัน       

สํานักพระราม 9                                  

2.)แคชเชียรเช็คสาขาดอนเมือง

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
13,696.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
13,696.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

181

จัดซื้อ 1.)บัตรพลาสติก สําหรับทําบัตร

รัฐวิสาหกิจ 2.)ริบบอนสี ยี่หอ Zebra 

PN#800015-140

 - ตกลงราคา
บ.อินเทค คารด 

เทคโนโลยี จํากัด
40,660.00

บ.อินเทค คารด 

เทคโนโลยี จํากัด
40,660.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

182
จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Kingston        

8 GB DT101C
 - ตกลงราคา

บ.แพนทากอน 

คอมพิวเตอร จํากัด
33,512.40

บ.แพนทากอน 

คอมพิวเตอร จํากัด
33,512.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

183 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

184
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

185
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

186
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

187
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

188
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

189
จัดซื้อแผน CD ยี่หอ IMATION 1X-52X 

700 MB/JEWEL พรอมกลองพลาสติก
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

7,062.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

7,062.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

190
จัดซื้อเครื่องตอกตัวเลขยี่หอ PLUS       

6 หลัก
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,960.00 องคการคาของ สกสค. 1,960.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

191
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายสมพงษ  บุญฤทธิ์ วันละ 400 บาท นายสมพงษ  บุญฤทธิ์ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

192
จางทํากลองใสใสโบชัวร 3 ชอง         

และกลองใสใสใบฝาก-ถอน
 - ตกลงราคา

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
13,054.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
13,054.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

193
จัดซื้อผาหมึกเครื่อง Passbook Tally 

GENICOM-5040 (แบง 2 งวด)
 - สอบราคา

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
288,900.00

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
288,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

194

จัดซื้อตูรางเลื่อน ชนิด 10 ตู ยี่หอ 

TAIYO รุน CPT-10 พรอมติดตั้ง             

(สาขานครปฐม)

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
155,727.80

บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
155,727.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

195

จัดซื้อตูรางเลื่อน ชนิด 10 ตู ยี่หอ 

TAIYO รุน CPT-10 พรอมติดตั้ง             

(สาขากาญจนบุรี)

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
159,173.20

บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
159,173.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

196
จางซอมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่หอง

ดนตรีไทย ชั้น 1 อาคาร 1
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 71,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 71,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

197

จางซอมเปลี่ยน Modulating Float 

Valve เติมน้ํา Underground Tank      

ตัวที่ 2

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
45,903.00

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
45,903.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

198 จางทําบันทึกปกหนังสีเขียว  - สอบราคา บ.ทูบิยอง จํากัด 353,100.00 บ.ทูบิยอง จํากัด 353,100.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

199 จัดซื้อ MAGAPHOME TOA ER-520W  - ตกลงราคา
บ.เจแอลพี อิเล็ค        

ทรอนิคส จํากัด
3,200.00

บ.เจแอลพี อิเล็ค        

ทรอนิคส จํากัด
3,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

200
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร              

ยี่หอ Speed ขนาด A4 80 แกรม
 - สอบราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
605,534.40

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
605,534.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

201
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวณัฐติยา มีศรี วันละ 400 บาท นางสาวณัฐติยา มีศรี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

202
จัดซื้อเกาอี้พนักงาน                         

(เกาอี้พนักพิงสูง,เกาอี้พนักพิงเตี้ย)
 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 96,685.20 บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 96,685.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

203

จางซอมเปลี่ยนคาปาซิเตอร,Volt 

Selector และอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ

หมอแปลงไฟฟา อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 199,619.20 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 199,619.20
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

204 จางตัดชุดสูทสากล  - ตกลงราคา หจก.หองเสื้อบอรดเวย 42,900.00 หจก.หองเสื้อบอรดเวย 42,900.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

205
จัดซื้อ TAPE LT03 (400 GB/800 GB) 

ยี่หอ MAXELL
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 491,130.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 491,130.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

206
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
7,960.80

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
7,960.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

207
จัดซื้อสติ๊กเกอร (Jet Laser Label)    

ตราชาง รุน 18-030
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
2,782.00

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
2,782.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

208 จางพิมพแฟมเจาะออน สีสม  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 24,075.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 24,075.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

209
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

210 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,413.30 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,413.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

211
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

212
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

213
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

214
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

215
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother Laser รุน 2920
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,478.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,478.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

216
จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ       

(ตรายางวันที่ TRODAT ภาษาไทย)
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 4,500.00 องคการคาของ สกสค. 4,500.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

217
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายอุชุกร  ลือตาล วันละ 350 บาท นายอุชุกร  ลือตาล วันละ 350 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

218
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุริญา  แซฟุง วันละ 350 บาท นางสาวสุริญา  แซฟุง วันละ 350 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

219
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวอุษณีย  ผองวรรณ วันละ 350 บาท นางสาวอุษณีย  ผองวรรณ วันละ 350 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

220
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววราภรณ  ภูบรม วันละ 350 บาท นางสาววราภรณ  ภูบรม วันละ 350 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

221
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่        

พรอมหมายเลข
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
12,041,352.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
12,041,352.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

222
จางบริการพื้นที่บูธงานสัปดาห          

ประกันภัยแหงชาติ 2552
 - ตกลงราคา

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

42,586.00

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

42,586.00
เปนสํานักงานที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

223
จางเหมาปรับปรุงหองเก็บโฉนดของ 

ธอส. สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
145,994.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
145,994.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

224
จัดซื้อเครื่อง Black Light สําหรับ    

ตรวจลายเซ็นตและตรวจสอบธนบัตร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

225
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A   

และรุน Q7516A
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 1,992,768.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 1,992,768.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

226
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขานครสวรรค
 - ตกลงราคา

รานปรีชาชาญแอร 

แอนด เซอรวิส
50,000.00

รานปรีชาชาญแอร 

แอนด เซอรวิส
50,000.00

เปนรานที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

227

จางซอมเปลี่ยนปมสูบน้ําของระบบ

บําบัดน้ําเสีย (EQP-02) อาคาร 2 ธอส. 

สนญ.

 - ตกลงราคา บ.ไฟลมาร จํากัด 34,240.00 บ.ไฟลมาร จํากัด 34,240.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

228

จางเปลี่ยนเมนเซอรกิตเบรกเกอร     

ยี่หอ ABB ขนาด 4000 A75KA ตู 

MDB1 ระบบไฟฟา อาคาร 2

 - วิธีพิเศษ บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 589,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 589,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

229

เชาระบบและอุปกรณรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยสุรินทร,ยอยศรีสะเกษ,       

ยอยหนองคาย,ยอยนาน

 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากัด 1,717,970.23 บ.เปโตร ไอที จํากัด 1,717,970.23

ธนาคารฯ ไดเชาระบบและอุปกรณ

รักษาความปลอดภัยจากบริษัทนี้

อยูแลว

230

จางซอมเปลี่ยน PC Card Control 

Board for Magnetic ของเครื่องทํา       

น้ําเย็น หมายเลข 3 อาคาร 2

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

187,250.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

187,250.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

231
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธโครงการ 

Fast track และสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ
 - วิธีพิเศษ บ.บอสสการพิมพ จํากัด 1,109,151.30 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 1,109,151.30

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

232 จางผลิตแบนเนอร และธงญี่ปุน  - วิธีพิเศษ
บ.คัลเลอรส คลับ กรุป 

จํากัด
392,048.00 บ.คัลเลอรส คลับ กรุป จํากั 392,048.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

233 จางผลิตแบนเนอร ขนาด 4 x 1.2 เมตร  - ตกลงราคา
บ.คัลเลอรส คลับ กรุป 

จํากัด
1,540.80

บ.คัลเลอรส คลับ กรุป 

จํากัด
1,540.80

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

234
เชาสํานักงานอาคารพาณิชย 4 ชั้นครึ่ง 

จํานวน 1 คูหา
 - ตกลงราคา นายสมบูรณ  วงศเทพวาณิชย 66,000.00 นายสมบูรณ  วงศเทพวาณิชย 66,000.00

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

235 จัดซื้อกระดานกาวดักหนู  - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,840.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 12,840.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

236

จางซอมเปลี่ยนทอน้ําและ Butterfly 

Valve ขนาด 3 นิ้ว สําหรับทอเติมของ 

Cooling Tower อาคาร 2 ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.บางกอกรีฟริก          

เจอเรชั่น จํากัด
34,240.00

บ.บางกอกรีฟริก          

เจอเรชั่น จํากัด
34,240.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

237
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยนาน
 - ตกลงราคา บ.จักรชัยการด จํากัด 142,310.00 บ.จักรชัยการด จํากัด 142,310.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

238
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง             

ยี่หอ TOYOMISU
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 199,893.00 หจก.เบ เต็ก ลง 199,893.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

239

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน (LOGICA 

IOC01-273-BK,LOGICA IOC01-185CB-BK) 

ฝายวิเคราะหสินเชื่อรายยอย

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
500,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
500,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

240
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน              

(โตะทํางาน,โตะวางคอมพิวเตอร)
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
412,164.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
412,164.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

241
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานพนักพิงเตี้ย 

LOGICA IOC01-219CT
 - วิธีพิเศษ

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
455,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
455,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

242 จัดซื้อสมุดปกแข็งลายไทย  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 720.00 องคการคาของ สกสค. 720.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

243
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4            

80 แกรม ยี่หอ Speed
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

244
เชาสํานักงานอาคารพาณิชย 2 คูหา     

3 ชั้นครึ่ง
 - ตกลงราคา คุณโกศล  สุขแสงรัตน 54,000.00 คุณโกศล  สุขแสงรัตน 54,000.00

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

245
จางทําแหวนที่ระลึกเพื่อมอบใหแก

พนักงาน ประจําป 2552
 - วิธีพิเศษ หจก.วินเนอร ลักกี้ สตาร 1,906,150.00 หจก.วินเนอร ลักกี้ สตาร 1,906,150.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

246 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด      .    

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
13,605.00

บ.ทริงเค็ท แอนด      .    

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
13,605.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

247
จัดซื้อ Battery ยี่หอ LEOCH 12 V.7 

AH.สําหรับระบบดับเพลิง FM-200
 - ตกลงราคา บ.บิลดิ้ง ออโตเมทด จํากัด 1,335.36 บ.บิลดิ้ง ออโตเมทด จํากัด 1,335.36 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

248
จางพิมพโปสเตอร"ความขัดแยงทาง   

ผลประโยชน"
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

249
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอัษฎายุทธ  มั่นคง

ชั่วโมงละ 

59.29,และ 

39.52

นายอัษฎายุทธ  มั่นคง

ชั่วโมงละ 

59.29,และ 

39.52

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

250
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสุทิน  ศรีจันทรื ชั่วโมงละ 59.29 นายสุทิน  ศรีจันทรื ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

251
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวุฒิชัย  เกตุแกว ชั่วโมงละ 45.24 นายวุฒิชัย  เกตุแกว ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

252
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

253
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

254
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

255
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

256
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

257
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



32

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

258
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

259
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

260
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

261
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

262
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

263
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

264
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

265
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

266
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



33

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

267
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.87 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.87 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

268
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.87 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.87 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

269
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.87 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.87 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

270
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.87 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.87 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

271
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

272
จางพิมพซองหนาตางเหลือง            

สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

273
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากูเงิน 

(แบง 2  งวด)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 121,980.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 121,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

274
จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาตรัง ในสวนงานสถาปตย
 - วิธีพิเศษ

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
6,900,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
6,900,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

275

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาตรัง (ในสวนงานเฟอรนิเจอร

ลอยตัว ไมรวมเกาอี้สํานักงาน)

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
698,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
698,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



34

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

276

จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับ

อากาศ ธนาคารอาคารสงเคาะห     

สาขาเพชรบุรี

 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

41,195.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

41,195.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

277
จางเหมาซอมแซมหลังคาทางเดินเชื่อม

อาคาร ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
100,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

278
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายครรชิต  สวนสอน

ชั่วโมงละ 

45.24,และ 

135.71

นายครรชิต  สวนสอน

ชั่วโมงละ 

45.24,และ 

135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

279
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

280
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

281
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

282
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

283
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



35

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

284
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

285

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ 

สาขาตรัง

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
611,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
611,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

286
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพชรพล  แสงทอง

ชั่วโมงละ 

45.24,และ 

135.71

นายพชรพล  แสงทอง

ชั่วโมงละ 

45.24,และ 

135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

287

จางเหมาบริการกําจัดปลวก,มด และ

แมลงสาบ ของสาขาประจวบคีรีขันธ 

และสาขายอยหัวหิน

 - ตกลงราคา
บ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
15,500.00

บ.แอดวานซ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จํากัด
15,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

288

จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 115 ซี

ซี.ยี่หอ YAMAHA รุน 4DO BOO (ฟโน) 

(สาขายอยศรีสะเกษ)

 - ตกลงราคา
บ.ศรีสะเกษกิจ         

เจริญไทย จํากัด
44,000.00

บ.ศรีสะเกษกิจ         

เจริญไทย จํากัด
44,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

289 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา (ตูเย็น,ไมโครเวฟ)  - ตกลงราคา
หจก.ชัยโทรทัศนอีเล็ค 

ทริคเวิรล
14,280.00

หจก.ชัยโทรทัศนอีเล็ค 

ทริคเวิรล
14,280.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

290

จางซอมแซมมานปรับแสงไฟเบอร     

และกระจก Partition ชั้น 5 อาคาร 2 

ธอส.สนญ.

 - ตกลงราคา บ.ทีม เดคคอร จํากัด 39,700.00 บ.ทีม เดคคอร จํากัด 39,700.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



36

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

291

จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ Samsung             

รุน D4550B/SEE สําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร รุน ML-4050

 - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,453,060.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 1,453,060.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

292

จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็ค สาขารังสิต,           

2.)แคชเชียรเช็ค สาขาหาดใหญ                    

3.)แคชเชียรเช็ค และเช็คกระแสรายวัน       

สาขาสุขาภิบาล 1

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,188.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,188.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

293
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A   

และรุน Q7516A (งวดที่ 2)
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 498,513.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 498,513.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

294

จางที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบการ

จายคาตอบแทน (Compensation) ทั้งคาจาง

เงินเดือน (Salary) และผลประโยชนตอบแทน

อื่นๆ (Fringe Benefits) โดยวิธีพิเศษ                

(สอบราคาประกอบ)

 - วิธีพิเศษ บ.เฮยกรุป จํากัด 539,000.00 บ.เฮยกรุป จํากัด 539,000.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความ

สามารถ คุณสมบัติตรงตามความ

ตองการ

295
จัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติใหกับ          

สาขาดอนเมือง
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
80,000.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
80,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

296
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

297

จัดซื้อผงหมึก Samsung รุน 

D4550B/SEE สําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร รุน ML-4050

 - วิธีพิเศษ บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 290,612.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 290,612.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

298
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

299
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

300
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

301
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

302
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

303
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

304 จัดซื้อกลองแอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

305

จัดซื้อเครื่องนอนใหกับสาขายอยนาน 

(ชุดเครื่องนอน 6 ฟุต,ชุดเครื่องนอน 

3.5 ฟุต พรอมอุปกรณตางๆ)

 - ตกลงราคา ราน ธ.ขวัญนคร 78,960.00 ราน ธ.ขวัญนคร 78,960.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

306
จางกอสรางสนามกีฬาฟุตซอล          

ภายในธนาคารฯ สนญ.
 - วิธีพิเศษ บ.ลลิลลักษณ จํากัด 300,000.00 บ.ลลิลลักษณ จํากัด 300,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ


