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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จัดซื้อกลองวีดีโอ ยี่หอ JVC รุน GZ-HD6  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 54,000.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 54,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

2
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพสยามธุรกิจ)
 - วิธีพิเศษ บ.สยามธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1,000,000.00 บ.สยามธุรกิจ มีเดีย จํากัด 1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

3
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

4
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(จัดทําหนังสือสูจิบัตร)
 - ตกลงราคา

สมาคมชางภาพสื่อ   

มวลชนแหงประเทศไทย
60,000.00

สมาคมชางภาพสื่อ   

มวลชนแหงประเทศไทย
60,000.00

เปนสมาคมที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

5
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

6
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ วันละ 400 บาท นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

7
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธริษตรี  กากแกว วันละ 400 บาท นางสาวธริษตรี  กากแกว วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

8
จัดซื้อโทรศัพท รุน KX-TS500MXW    

เพิ่มเติม
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 1,100.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 1,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9

จางเหมางานปรับปรุง/ซอมแซมหองเก็บโฉนด 

ชั้น G อาคาร 1 สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการ     

สินเชื่อ ธอส. สนญ. (งานตูรางเลื่อนระบบพวง

มาลัย)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ภีมเชษฐ จํากัด 1,755,000.00 บ.ภีมเชษฐ จํากัด 1,755,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

10
เชาอาคารพาณิชย 2 คูหา 3 ชั้นครึ่ง 

ธอส. สาขาแพร
 - ตกลงราคา คุณศุจิรา  โชติรัตนวิมล 75,000.00 คุณศุจิรา  โชติรัตนวิมล 75,000.00 ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ

11
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ FUJI 

XEROX รุน DC 1085 CP
 - ตกลงราคา บ.ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด 38,889.00 บ.ไทยฟูจิซีร็อกซ จํากัด 38,889.00

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขากรุงเทพและปริมณฑล 

(สาขาบางเขน)

12
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

โครงการ Core Banking System
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 400 บาท นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

13
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

14
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

15
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

16
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ



3

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

18
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่ 

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

19 จางพิมพการดเชิญสื่อมวลชน  - ตกลงราคา บ.พรีเมียร โปร จํากัด 7,490.00 บ.พรีเมียร โปร จํากัด 7,490.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

20

จางเหมางานปรับปรุงหองน้ําชาย-หญิง 

บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 ธนาคารฯ     

สํานักงานใหญ

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
700,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
700,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

21 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,190.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,190.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

22
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สาขาฉะเชิงเทรา
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,128.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,128.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

23
จัดซื้อผาหมึกพิมพดีดโอลิมเปย 

Comfortype รุน 9400N
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 668.75 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 668.75 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

24
ตออายุการจางจัดเก็บรักษาเอกสารและ

บริการรับสงเอกสาร
 - วิธีพิเศษ

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด
2,504,506.17

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด
2,504,506.17

จางจัดเก็บเอกสารกับบริษัทนี้อยู

แลว (เปนการตอสัญญา)

25
ตออายุการจางจัดเก็บรักษาเอกสารและ

บริการรับสงเอกสาร
 - วิธีพิเศษ

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร 

จํากัด
662,888.82

บ.กรุงเทพคลังเอกสาร 

จํากัด
662,888.82

จางจัดเก็บเอกสารกับบริษัทนี้อยู

แลว (เปนการตอสัญญา)
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

26 จัดซื้อมานั่งแบบโซฟาอลูมิเนียม B18  - ตกลงราคา
บ.ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยกรุป 

จํากัด
30,000.00

บ.ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยกรุป 

จํากัด
30,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญและคุณสมบัติตรง

ตามที่ตองการ

27 จางผลิตเสื้อคอปาดสีสม  - ตกลงราคา บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 53,500.00 บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 53,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

28
จัดซื้อถังขยะ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ
 - วิธีพิเศษ หจก.เจ.ซี.พี.พลาสติก 321,000.00 หจก.เจ.ซี.พี.พลาสติก 321,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

29
จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา (เครื่องทําน้ํารอน

น้ําเย็น,เครื่องทําน้ําเย็น)
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 37,600.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 37,600.00

เปนตัวแทนจัดจําหนายและมี   

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
96,728.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
96,728.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31 จัดซื้อชุดกาแฟ Royal Bone China  - ตกลงราคา บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 45,240.00 บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 45,240.00 เปนผูผลิตและจําหนายโดยตรง

32

จัดซื้อผาหมึกพิมพดีดโอลิมเปย 

Comfortype รุน 9400N พลาสติก

คารบอน

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 936.25 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 936.25 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

33
จัดซื้อเครื่องตอกตัวเลขยี่หอ PLUS        

6 หลัก
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,810.00 องคการคาของ สกสค. 1,810.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

34

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

ยี่หอ RICOH รุน MP161SPF 

Copy,Printer,Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด
19,200.00

บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด
19,200.00

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขากรุงเทพและปริมณฑล

35

จางบริการเครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่หอ RICOH รุน MP161SPF 

Copy,Printer,Scanner,Fax

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.38 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.38 

บาท

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

36
จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดเงินฝาก 

(งวดที่ 2)
 - ตกลงราคา รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

37
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ  

"ระบบความสามารถบุคลากรของ ธอส."
 - ตกลงราคา

บ.อารเอ็มไอที พริ้นติ้ง 

จํากัด
27,927.00

บ.อารเอ็มไอที พริ้นติ้ง 

จํากัด
27,927.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

38
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในนิตยสาร 106 MAGAZINE)
 - วิธีพิเศษ บ.วิช 106 จํากัด 321,000.00 บ.วิช 106 จํากัด 321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

39
จางพิมพแผนพับโครงการ                

"บานมิตรภาพ สปส.-ธอส."
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 36,915.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 36,915.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

40
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

12 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-120T
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,040.00 บ.นามทอง จํากัด 1,040.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

41
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (ตูเซฟ

นิรภัยขนาดกลาง,ตูเหล็กเก็บเอกสาร)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 24,978.62 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 24,978.62 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

42
จัดซื้อเครื่องรัดธนบัตร ยี่หอ YULIM    

รุน YL-203S (พรอมสายรัด)
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 38,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 38,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 23,893.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 23,893.10
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

44
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(สื่อโทรทัศนและสื่อวิทยุ)
 - วิธีพิเศษ บ.เบสท โฟร มีเดีย จํากัด 321,000.00 บ.เบสท โฟร มีเดีย จํากัด 321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

45
จัดซื้ออุปกรณ DRUM เพื่อใชกับเครื่อง

โทรสาร ยี่หอ Brother รุน MFC-4800
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
4,922.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
4,922.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

46
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาราชดําเนิน 

สาขาศรีนครินทร
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,340.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,340.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

47

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน LINEA 1HL CHAIR 

HALF-LEATHER (สีดํา) IMPORT 

CHAIR

 - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
14,980.00

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
14,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ       

เปนผูผลิต จัดจําหนายโดยตรง      

และคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48

จัดซื้อกระดาษเคลือบน้ํายา (inkjet) 

ยี่หอ HI-JET PAPER EXTRA 2000      

90 แกรม

 - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
1,444.50

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
1,444.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

49

จางเหมาซอมแซมหลังคาซุมทางเขา

ดานหนาอาคารสํานักงาน และติดตั้ง

ราวกันตกรอบอาคารที่พักพนักงาน 

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.วี.เอ็ช.เค.กรุป จํากัด 400,000.00 บ.วี.เอ็ช.เค.กรุป จํากัด 400,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

50
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,478.00

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,478.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

51
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (งวดที่ 3)
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

52
จัดซื้อเครื่องโทรสารเลเซอร               

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

เปนตัวแทนจําหนายและมี        

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53
จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อติดตั้ง 

ธอส.สนญ.
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ไทยซีคอมพิทักษกิจ 

จํากัด
638,000.00

บ.ไทยซีคอมพิทักษกิจ 

จํากัด
638,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

54

จางเหมาซอมเปลี่ยนเมนแซอรกิต     

เบรกเกอร ยี่หอ ABB รุน E4S ขนาด 

4000 A75KA ระบบตู MDB 2 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ.

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

ความชํานาญ

55
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Oops!)
 - วิธีพิเศษ

บ.โพลีพลัส พับลิชชิ่ง 

จํากัด
224,700.00

บ.โพลีพลัส พับลิชชิ่ง 

จํากัด
224,700.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

56 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,880.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,880.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

57

จางเหมาออกแบบงานปรับปรุง

เคานเตอรการเงิน ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล 

ภูเก็ต ธอส.

 - ตกลงราคา
บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
96,300.00

บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

58 จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข  - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,881.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,881.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

59
จางเหมาดูแลบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา

สํารอง ธอส. สาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.พีเอส ซอรส จํากัด 19,260.00 บ.พีเอส ซอรส จํากัด 19,260.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

60
จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่อง EPSON 

STYLUS PRO รุน 7800 (220ml)
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 13,139.60 บ.โฟนิกซ จํากัด 13,139.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

61 จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ  - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จํากัด
98,440.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จํากัด
98,440.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

62

จัดซื้ออุปกรณ DRUM (DR-2025)       

เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother 

รุน  MFC-7220

 - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,103.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,103.00

เปนตัวแทนจําหนายและมี        

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63
จางพิมพสติ๊กเกอรโลโก ธอส. เพื่อบาน 

เพื่อคุณ และโลโก CSR
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 56,667.20 บ.ฟูลพอยท จํากัด 56,667.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

64
จางเหมาซอมเปลี่ยนผามานปรับแสง   

ไฟเบอร ชั้น 6 อาคาร 2 ธอส. สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ทีม เดคคอร จํากัด 36,800.00 บ.ทีม เดคคอร จํากัด 36,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65

จางเหมาออกแบบงานปรับปรุง

เคานเตอรการเงิน เซ็นทรัล แอรพอรต 

เชียงใหม

 - ตกลงราคา
บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
96,300.00

บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสารอาคารวันนี้)
 - ตกลงราคา

บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส 

จํากัด
16,050.00

บ.วัฏฏะ คลาสสิฟายดส 

จํากัด
16,050.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

67

เชาเครื่องพรอมจางบริการเครื่องถาย

เอกสาร ยี่หอ RICOH รุน AF1113+

ADF+Cablnct

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมมีคาเชา

เครื่อง,คาบริการ

แผนละ 0.46 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

ไมมีคาเชา

เครื่อง,คาบริการ

แผนละ 0.46 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการสาขากรุงเทพ

และปริมณฑล และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญในดานการใหบริการถายเอกสาร

68
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในงานโทรทัศนทองคํา)
 - ตกลงราคา

บ.ออลอินวัน สตูดิโอ 

จํากัด
50,000.00

บ.ออลอินวัน สตูดิโอ 

จํากัด
50,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

69
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน   

ชําระหนี้เงินกู ตัดผานธนาคารพาณิชย
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 17,655.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 17,655.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

70

จางเหมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานปาย 

และงานระบบ ณ เคานเตอรการเงิน     

เดอะมอลล บางกะป

 - วิธีพิเศษ
บ.ซิสเต็ม                    

คอนแทรคเตอร จํากัด
250,000.00

บ.ซิสเต็ม                    

คอนแทรคเตอร จํากัด
250,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

71

จางดําเนินการจัดงานสัมมนารวมกับสื่อ

มวลชนประจําป 2552 ณ เกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎรธานี

 - วิธีพิเศษ บ.วีระชัย ทัวร จํากัด 719,000.00 บ.วีระชัย ทัวร จํากัด 719,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

72 เชาใชบริการวงจรสื่อสารขอมูล  - ตกลงราคา

บ.อินเทอรเน็ต       

ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)

199,500.00

บ.อินเทอรเน็ต       

ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)

199,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

73
จัดซื้อเครื่องโทรสารเลเซอร               

ยี่หอ BROTHER รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,811.00

เปนตัวแทนจําหนายและมี        

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

75 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาลําปาง  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
8,388.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
8,388.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

76
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร  A4         

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

77 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

78

จางทําบัตร ATM ชนิด Hi-Co พรอม

พิมพตัวนูนและใสขอมูลในแถบแมเหล็ก 

(Embossing+Encode) พรอมซอง

พลาสติก

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
132,680.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
132,680.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

79
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

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

81

จางเหมาซอมแซมพื้นพรมและฝา

เพดานหองรับรอง ชั้น 21 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
50,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
50,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข         

มอนโร แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 28,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83 จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ  - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

84
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - สอบราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
395,686.00

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
395,686.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

85

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ทํางานธนาคารอาคาร

สงเคราะห สนญ.ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชั้น 11 อาคาร 2 (ในสวนงานสถาปตยกรรม)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สเปซมีเดีย จํากัด 2,140,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 2,140,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

86
จัดซื้อผงหมึก Laser Samsung          

รุน ML-4050 ML-D4550B
 - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 365,672.50 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 365,672.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

87 จัดซื้อหมึกพิมพสําเนาสีดํา รุน INKJP-6  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,075.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,075.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

88
จัดซื้ออะไหล สําหรับเครื่องพิมพรุน 

Styus Pro4000
 - ตกลงราคา

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
18,725.00

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
18,725.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89 จางเหมาติดตั้งปายชื่อ ธอส. สาขากิ่งแกว  - ตกลงราคา
หจก.ซับโมเดลิตี้ส        

อีควิปเมนท จํากัด
30,000.00

หจก.ซับโมเดลิตี้ส        

อีควิปเมนท จํากัด
30,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

90 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของคุรุสภา 25,650.00 องคการคาของคุรุสภา 25,650.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

91 จัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่  - ตกลงราคา รานปโยเทเลคอม 18,800.00 รานปโยเทเลคอม 18,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

92 จางลงโปรแกรมระบบคิว  - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จํากัด
856.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จํากัด
856.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

93 จัดซื้อสายรัดพลาสติก  - ตกลงราคา
บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
2,247.00

บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
2,247.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

94

จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องพิมพ รุน 

02CB542A Laser Jet ยี่หอ HP Color 

laser Jet CP1215

 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

3,959.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

3,959.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

95

จางทําเฟอรนิเจอรลอยตัวฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธอส. 

สนญ. (ไมรวมเกาอี้สํานักงาน)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
1,380,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
1,380,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

96
ตออายุสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง 

ATM ณ ศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต
 - วิธีพิเศษ บ.รังสิตพลาซา จํากัด 518,520.00 บ.รังสิตพลาซา จํากัด 518,520.00

เปนนโยบายของธนาคารที่จะ     

จัดตั้งสถานที่นี้

97

จางรักษาความปลอดภัยประจําสาขา

ยอยศูนยราชการกรุงเทพมหานคร   

ถนนแจงวัฒนะ

 - วิธีพิเศษ
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
494,698.05

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
494,698.05

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

98
จางพิมพซองรหัสบัตรบริการ

อิเล็กทรอนิกส (ATM)
 - ตกลงราคา

บ.ดาตาโปรดักส       

ทอปปง ฟอรม จํากัด
42,800.00

บ.ดาตาโปรดักส       

ทอปปง ฟอรม จํากัด
42,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

99

จางดําเนินการสอบคัดเลือกลูกจางที่

ปฏิบัติงานกับธนาคารฯ บรรจุเขาเปน

พนักงานสัญญาจาง

 - กรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 50,000.00 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 50,000.00
เปนผูที่มีความชํานาญและเปน

หนวยงานราชการ

100
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง ประจําสาขารังสิต
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 9,630.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 9,630.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  - สอบราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 606,432.40 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 606,432.40
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน     

ผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

102
จัดซื้อตูรางเลื่อน ชนิด 6 ตู ยี่หอ TAIYO 

รุน CPT-6 พรอมติดตั้ง
 - ตกลงราคา

บ.พี เอส เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
57,245.00

บ.พี เอส เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
57,245.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

103
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

104
จางพิมพแคชเชียรเช็ค                     

สาขาพุทธมณฑล สาขามหาสารคาม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,194.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,194.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

105

จางปรับปรุงระบบ Exhaust Fan 

สําหรับหองบําบัดน้ําเสีย ชั้นใตดิน 

อาคารจอดรถ

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
340,000.00

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
340,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

106

จัดซื้อผงหมึกรุน CC532A Color 

Sqhere ยี่หอ HP Color Laser Jet 

CP2025

 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

10,647.57

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

10,647.57 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

107

จางซอมแซมใสเปลี่ยนอะไหลพรอม

เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องทําน้ําเย็น 

(Chiller)  อาคาร  1

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

47,080.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

47,080.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

108
จัดซื้อแฟมสันกวาง 2 นิ้ว (655)       

(งวดที่ 3)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 23,189.04 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

109
จัดซื้อแฟมสันกวาง 2 นิ้ว (666)       

(งวดที่ 5)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 16,178.40 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

110 จัดซื้อรถจักรยานยนต  - ตกลงราคา
บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
147,500.00

บ.เวิลดสปด เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด
147,500.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ       

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111
จดัซื้อปายอิเล็กทรอนิกส (Digital 

Signage) ยี่หอ XPOP-GD
 - ตกลงราคา

บ.อินนูโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
190,000.00

บ.อินนูโอ (ประเทศไทย) 

จํากัด
190,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและ       

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

112
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ หนู ของสาขาพระราม 2
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 11,770.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 11,770.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

113
จัดซื้อฟลมแฟกซ พานาโซนิค 

KK-FP302 รุน KXFA136A
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร จํากัด
1,602.86

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร จํากัด
1,602.86 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

114
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ชนิด

ตรวจจับปลอม ยี่หอ LAUREL รุน J-778
 - วิธีพิเศษ บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 522,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากดั 522,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน   

หองอบรม,สัมมนา,และหองอเนก

ประสงค ชั้น 11 อาคารจอดรถ    

ธนาคารฯ สนญ.

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
5,966,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
5,966,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

116
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร โครงการ

บาน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยฯ รุนที่ 6
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
239,868.32

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
239,868.32

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีความชํานาญทางดาน

สิ่งพิมพ

117

จัดซื้อเฟอรนิเจอรลอยตัวและเกาอี้ 

สํานักงาน (สําหรับใชงานที่ฝายสื่อสาร

องคกร)

 - ตกลงราคา
บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
128,000.00

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
128,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

118
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ผานทางรายการละครวิทยุ)
 - ตกลงราคา คณะละครวิทยุนีลิกานนท 60,000.00 คณะละครวิทยุนีลิกานนท 60,000.00

เปนคณะที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

119
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

สาขาพระราม 6 และสาขาลําพูน
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,654.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,654.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

120 จางพิมพซองหนาตางขาว สาขาลําพูน  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
8,025.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
8,025.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

121 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการธนาคาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

122

จางพิมพแบบฟอรม 1.)รายละเอียดเพิ่ม

เติมประกอบการกู 2.)ใบคําขอซื้อ      

ตราสาร 3.)การดตัวอยางลายมือชื่อผูมี

อํานาจสั่งจายบัญชีเงินฝากออมทรัพย

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 43,870.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 43,870.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

123
จัดซื้อ Drum Brother รุน DR-3115 

จํานวน 1 ชุด และรุน DR8000
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,700.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

124

จัดซื้อผงหมึก HP สําหรับเครื่องพิมพ 

Laser Jet ยี่หอ HP Color Laser Jet 

CP2025

 - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
21,765.94

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
21,765.94 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

125
จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝาย สอ. 

ธอส.สนญ.อาคาร 1 ชั้น 2
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
71,582.15

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
71,582.15

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

126
จางผลิตรมสีเขียวขนาด 16 นิ้ว และรมสี

สมขนาด 22 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.สคิช คลับ จํากัด 113,420.00 บ.สคิช คลับ จํากัด 113,420.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

127 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
3,610.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
3,610.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

128

ตออายุสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง 

ATM ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา    

ลาดพราว

 - วิธีพิเศษ
บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)
298,530.00

บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)
298,530.00

เปนนโยบายของธนาคารที่จะ     

จัดตั้งสถานที่นี้

129 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,275.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,275.10
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

130
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะที่ดํา ขนาด 

30x40 นิ้ว, 18x20 นิ้ว
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
17,334.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
17,334.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

131
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน 125.2 (3.9 มม.)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
32,100.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
32,100.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132

จางจัดทําบูธเคลื่อนที่ POP UP          

หนาโคง,สื่อ ROLL UP และภาพพิมพ

สําหรับบูธเคลื่อนที่

 - สอบราคา บ.จัมโบ ไซน จํากัด 615,999.00 บ.จัมโบ ไซน จํากัด 615,999.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

133 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 11,870.00 รานเรืองศิลปตรายาง 11,870.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

134
จางดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลที่อยู

ลูกคา ของธนาคารอาคารสงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

บ.วันทูวัน คอนแทคส 

จํากัด
1,995,000.00

บ.วันทูวัน คอนแทคส 

จํากัด
1,995,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

135
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือใหความ    

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิต
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 59,385.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 59,385.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

136 จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินทั่วไป  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 71,422.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 71,422.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

137
จางตัดชุดซาฟารี และสูทสําหรับ

พนักงาน รปภ.
 - ตกลงราคา บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 12,000.00 บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 12,000.00

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

138

จัดซื้อกระดาษเครื่องจัดระบบบัตรคิว

อัตโนมัติ (T-Printer) ขนาด 50x40x10 

มม.

 - ตกลงราคา
บ.พี แอนด พี อิเลค    

ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด
14,552.00

บ.พี แอนด พี อิเลค    

ทรอนิกส เทคโนโลยี จํากัด
14,552.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

139 จัดซื้อกระดาษเปลามีปรุดานลาง  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
21,400.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
21,400.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

140
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง         

สาขาอุดรธานี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
23,540.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
23,540.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

141 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษา    

ดินแดน กรมการปกครอง
18,200.00

โรงพิมพอาสารักษา    

ดินแดน กรมการปกครอง
18,200.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

142 จัดซื้อแฟมแขวนตราชาง # 926  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 5,040.00 องคการคาของ สกสค. 5,040.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

143
จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ            

(ที่เย็บกระดาษ)
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 5,535.00 องคการคาของ สกสค. 5,535.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

144
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7551A 

(P3005)
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน     

ผูแทนจําหนายโดยตรง

145
จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่อง โรเนียว

เอกสาร รุน INKJP12 C
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,075.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
24,075.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

146
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง ประจําสํานักงานใหญ อาคาร 1
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 22,470.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 22,470.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

147
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 หนา       

80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

148
จางเหมาปรับปรุงแกไขและซอมแซม 

เคานเตอรการเงิน แฟชั่นไอสแลนด
 - ตกลงราคา

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
130,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
130,000.00

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน

บริษัทที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

149
จัดซื้อผงหมึกเลเซอร รุน Q7516A     

(HP 5200)
 - สอบราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
222,517.20

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
222,517.20

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน   

ตัวแทนจําหนายโดยตรง

150 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q5949A (1160)  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,376.30

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,376.30

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและเปน   

ตัวแทนจําหนายโดยตรง

151
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ บรรจุ 4,500 

ใบ/หีบ (งวดที่ 4)
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



21

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

152
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ หนู ของสาขาหนองแขม
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 6,500.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 6,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

153
จางซอมเครื่องพิมพ Laser Jet ยี่หอ HP 

รุน 3005n
 - ตกลงราคา

บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด 

(ประเทศไทย) จํากัด
11,309.90

บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด 

(ประเทศไทย) จํากัด
11,309.90

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

154
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ HIEND รุน 

PM 300
 - ตกลงราคา บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด 23,112.00 บ.อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด 23,112.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

155
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสารตลาดบาน)
 - ตกลงราคา บ.สรรพสาร จํากัด 7,490.00 บ.สรรพสาร จํากัด 7,490.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

156
จางรักษาความปลอดภัยประจําสาขา   

สุราษฎรธานี (ยอยเกาะสมุย)
 - วิธีพิเศษ บ.ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด 487,392.00 บ.ศรีธรรมสิทธิ์ จํากัด 487,392.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

157
เชาระบบและอุปกรณรักษาความ  

ปลอดภัย ประจําสาขายอยเกาะสมุย
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากัด 542,360.04 บ.เปโตร ไอที จํากัด 542,360.04

ธนาคารฯ ไดเชาระบบและอุปกรณ

รักษาความปลอดภัยจากบริษัทนี้

อยูแลว

158
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "หมุนตามโลกกับวิกรม")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

159

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน นสพ. Stock Focus และนิตยสาร 

Stock Focus)

 - วิธีพิเศษ บ.เซ็ท พลัส จํากัด 321,000.00 บ.เซ็ท พลัส จํากัด 321,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

160

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร     

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ

ไทย

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

โฆษณาประชาสัมพันธ

161

จัดซื้อเฟอรนิเจอรชนิดลอยตัว (ชั้นเหล็ก

เก็บแฟม 4 ชั้น,ชั้นเหล็กเก็บแฟม 2 ชั้น, 

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 41,724.86 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 41,724.86 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

162 จัดซื้อชั้นวางแฟม (ตามแบบ)  - ตกลงราคา รานคัลเลอรมิกซ 57,600.00 รานคัลเลอรมิกซ 57,600.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

163
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร G&D รุน Numeron T
 - ตกลงราคา

บ.คอลลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

67,410.00

บ.คอลลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

67,410.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

164
เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

ยี่หอ RICOH รุน MP 2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,800 บาท 

(ไมรวม Vat)

บ.ริโก เซอรวิสเซล 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,800 บาท   

(ไมรวม Vat)

ผานการคัดเลือกจากสวนบริหาร

สัญญา ฝายจัดหาและการพัสดุ

165
จางบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ 

RICOH รุน MP 2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท (ไมรวม 

Vat)

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท (ไมรวม 

Vat)

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

166
จัดซื้อเฟอรนิเจอรชนิดลอยตัว (ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้น

ชัก,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 

ลิ้นชัก,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 34,601.23 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 34,601.23 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

167
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
21,250.20

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
21,250.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

168
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ Panasonic 

รุน KX-TG2620BX
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 1,520.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 1,520.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


