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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางเหมากอสรางบูธงานไทยรวมพลัง    

กูเศรษฐกิจ
 - วิธีพิเศษ

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
631,300.00

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
631,300.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "กาวพอเพียง")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

3

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของ

ธนาคารฯ สาขาบุรีรัมย,สาขา

มหาสารคาม,สาขาหาดใหญ

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
770,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
770,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

4

จางเหมาซอมแซมพื้นชั้นดาดฟา       

หลังคาหองบันได และกันสาด ธนาคาร 

สาขายอยเกาะสมุย

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
88,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
88,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

5 จัดซื้ออุปกรณไฟฟา  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 20,030.40 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 20,030.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขานครปฐม 

แคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาสระบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,929.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,929.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

8
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ Panasonic 

รุน KX-TG2620BX
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 2,570.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 2,570.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยมีนบุรี (ในสวนงาน

ระบบปายฯ)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สเปซมีเดีย จํากัด 237,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 237,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

10

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยมีนบุรี (ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรลอยตัว ไมรวมเกาอี้      

สํานักงาน)

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
176,700.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
176,700.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

11 จัดซื้อเครื่องพิมพดีด (ไฟฟา,ธรรมดา)  - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 74,087.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 74,087.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

12
จัดซื้อเครื่องดูดฝุนดูดน้ํา ยี่หอ 

STARMIX รุน GS1032HK
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 11,899.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 11,899.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

13

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยมีนบุรี                  

(ในสวนงานสถาปตยฯ)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สเปซมีเดีย จํากัด 1,380,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 1,380,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

14 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,015.00 รานเรืองศิลปตรายาง 3,015.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

15 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว  - ตกลงราคา บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 3,745.00 บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 3,745.00
เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

16
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 6,768.00 บ.นามทอง จํากัด 6,768.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17

จางเหมาซอมแซมพื้นชั้นดาดฟา       

หลังคาหองบันได และกันสาด ธนาคาร 

สาขาชัยนาท

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
155,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
155,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

18

จัดซื้อซองพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 

60x90 มม. ความหนา 125 ไมครอน 

(งวดที่ 2)

 - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,914.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,914.00 เปนตัวแทนจําหนาย

19

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ 

สาขายอยมีนบุรี

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
84,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
84,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

20
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร บริการ        

สินเชื่อบานอารมณดี
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
175,322.71

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
175,322.71

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

21
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวนิตยา  ศิวะบุณย วันละ 400 บาท นางสาวนิตยา  ศิวะบุณย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

22
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวขนิษฐา  พิศโฉม วันละ 400 บาท นางสาวขนิษฐา  พิศโฉม วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

23
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

24
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

25
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายลูกคาสัมพันธ
 - นางสาวภควรรณ  แกวเกาะสะบา วันละ 400 บาท นางสาวภควรรณ  แกวเกาะสะบา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

26
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

27
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

28
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

29 จางพิมพแบบฟอรมบัตรลงเวลา  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 10,700.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 10,700.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

30
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ ยี่หอ 

AMANO รุน EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
32,528.00

บ.ไอ ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
32,528.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ยี่หอ 

BROTHER รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา บ.ดิจิตอล โอเอ จํากัด 56,175.00 บ.ดิจิตอล โอเอ จํากัด 56,175.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร บริการ      

เงินฝากของ ธอส.
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
248,774.36

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
248,774.36 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

33

จางผลิตแผนพับ โปสเตอร สินเชื่อที่อยู

อาศัยพรอมอุปกรณ หรือสิ่งอํานวย

ความสะดวก

 - สอบราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
352,364.91

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
352,364.91 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

34
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร บริการชําระ

คาสาธารณูปโภค
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
124,998.68

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
124,998.68

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

35
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร เงินฝาก  

ออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
83,049.12

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
83,049.12

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

36
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร ชองทางการ

ชําระเงินกู
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
147,740.46

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
147,740.46

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

37 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,895.70 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,895.70
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

38

เชาพื้นที่เคานเตอรการเงินนอกสถานที่ 

ณ หางสรรพสินคาคารฟูร                   

สาขาออนนุช

 - วิธีพิเศษ บ.เซ็นคาร จํากัด 1,824,143.04 บ.เซ็นคาร จํากัด 1,824,143.04
ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

39
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร (DAHLE 

รุน 30304,DAHLE รุน 30404)
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 73,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 73,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40

จางเหมาตรวจสอบการเชื่อตอโหลดและ

เขียนแบบตูเมนไฟฟา ประจําชั้นอาคาร 

1,2 และอาคารจอดรถ ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 136,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 136,000.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

41 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 2,380.00 รานเรืองศิลปตรายาง 2,380.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

42 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ชอง  - ตกลงราคา หจก.บุรีรัมยเฟอรนิเจอร 53,200.00 หจก.บุรีรัมยเฟอรนิเจอร 53,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

43
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

44
จางพิมพแคชเชียรเช็ค และเช็คกระแส

รายวัน สาขายอยเกาะสมุย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
8,003.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
8,003.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

45

จางเหมางานเฟอรนิเจอรลอยตัว Teller 

Backdrop พรอมติดตั้ง ธนาคารฯ สาขา

ยอยพะเยา

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
29,489.20

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
29,489.20

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

46
จางบริการดูแลบํารุงรักษาบานพัก 

"กระทิง คันทรี รีสอรท"
 - ตกลงราคา

บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด
37,942.20

บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด
37,942.20

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

47

จางพิมพโปสเตอร โครงการบาน 

ธอส.-กบข. เพื่อที่อยูอาศัยฯ รุนที่ 6    

(เพิ่มเติม)

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
5,029.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
5,029.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

48
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น ยี่หอ 

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

49
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

50 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาคอนแวนต  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

51

จางเหมาติดตั้งเหล็กดัด ประตูหนาตาง 

และชั้นเก็บเอกสาร ธนาคารฯ สาขา

เพชรบูรณ

 - ตกลงราคา รานภิญโญอลูมิเนียม 60,360.00 รานภิญโญอลูมิเนียม 60,360.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

52

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda รุน 

WAVE 110 สตารทมือ (NF110TM) 

พรอมทะเบียน+พรบ.

 - ตกลงราคา
บ.ฮอนดาสุราษรธานี 

จํากัด
39,000.00

บ.ฮอนดาสุราษรธานี 

จํากัด
39,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda รุน 

WAVE 110 (NF110TM) พรอมทะเบียน

+พรบ.

 - ตกลงราคา
บ.รุงเรืองฮอนดาตรัง 

จํากัด
35,000.00

บ.รุงเรืองฮอนดาตรัง 

จํากัด
35,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

54
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะชนิดใส PP 

ขนาด 24 X 30 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.มินนีมั่ม จํากัด 16,050.00 บ.มินนีมั่ม จํากัด 16,050.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

55 จางทําผาขนหนูเช็ดตัวขนาด 27 X 54 นิ้ว  - สอบราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 680,520.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 680,520.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

56
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "@Five Diary")
 - วิธีพิเศษ

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

57
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "CEO ซี้ปก")
 - วิธีพิเศษ บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด จํากั 481,500.00 บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด จํากั 481,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

58
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "Morning Home Tips")
 - วิธีพิเศษ

บ.ฮันนี่ แอนด เฟรนด 

เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
1,000,000.00

บ.ฮันนี่ แอนด เฟรนด 

เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

59
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอรส จํากัด 52,430.00 บ.ทีม ไทเกอรส จํากัด 52,430.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

60
จางพิมพซองหนาตางขาว                 

ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
90,950.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
90,950.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

61
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษถายทอด

ลายมือชื่อ
 - ตกลงราคา บ.คอมเด็กซ จํากัด 93,090.00 บ.คอมเด็กซ จํากัด 93,090.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ       

ดานงานพิมพโดยตรง

62
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร บริการบาน

มือสอง ธอส.
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
60,893.70

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
60,893.70

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

63
จัดซื้อกลองดิจิตอลพรอมอุปกรณ ยี่หอ 

Canon PowerShot รุน SX1 IS
 - ตกลงราคา

บ.ไทยพานิช ออดิโอ 

เซลส แอนด เซอรวิส 

จํากัด

21,900.00

บ.ไทยพานิช ออดิโอ 

เซลส แอนด เซอรวิส 

จํากัด

21,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

64

จัดซื้อเฟอรนิเจอรชนิดลอยตัว (ตูเหล็กเก็บ

เอกสาร 2 ลิ้นชัก,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก,   

ชั้นเหล็กเก็บเอกสารแบบมีลูกลอ)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 30,708.14 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 30,708.14 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

65
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

66
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

67
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

68
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายปยะชาติ กั่นเมา วันละ 360 บาท นายปยะชาติ กั่นเมา วันละ 360 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

69
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา วันละ 400 บาท นางสาวณัฐณิชา  ไชยยา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

70
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ วันละ 400 บาท นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

71
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสมพิศ  เกตุหอม วันละ 360 บาท นางสาวสมพิศ  เกตุหอม วันละ 360 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

72
จางเหมาบริการกําจัดปลวก สถานที่   

จัดเก็บเอกสารของสาขาเพชรบูรณ
 - ตกลงราคา เพชรกําจัดปลวก 9,014.00 เพชรกําจัดปลวก 9,014.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

73
จางทําความสะอาดประจําสํานักงาน

ใหญปฏิบัติงานประจําชั้น 1 อาคาร 2
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง 

แอนด ซีเคียวริตี้ การด 

เซอรวิส จํากัด

214,818.73

บ.เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง 

แอนด ซีเคียวริตี้ การด 

เซอรวิส จํากัด

214,818.73
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

74 จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน  - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
45,876.25

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
45,876.25

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ       

เปนผูผลิต จัดจําหนายโดยตรง      

และคุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

75
จัดซื้ออุปกรณที่ใชกับเครื่อง Brother 

รุน MFC-8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
32,314.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
32,314.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76
จางบริการบํารุงรักษาลิฟตธนาคารฯ 

สาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา บ.จารดีน ชินดเลอร (ไทย) 11,796.75 บ.จารดีน ชินดเลอร (ไทย) 11,796.75

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

77 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,170.80 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 11,170.80
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

78 จัดซื้อรถจักรยานยนต  - ตกลงราคา
บ.ซันไทยกรุป จํากัด 

สาขาบางนา
151,600.00

บ.ซันไทยกรุป จํากัด 

สาขาบางนา
151,600.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79
จางปรับปรุงภูมิทัศน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 190,000.00 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 190,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

80

จางเหมาปรับปรุงทางเดินเขาหองน้ํา

ชาย- หญิง บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
165,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
165,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

81

จางซอม Booster Pump ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ 

อาคาร 1

 - ตกลงราคา
บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
39,643.50

บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
39,643.50

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

82
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
491,451.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
491,451.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

83
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร โครงการ 

สวัสดิการเงินกู
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
177,627.49

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
177,627.49

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

84
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร บริการสินเชื่อ

เพื่อที่อยูอาศัย
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
342,915.69

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
342,915.69 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

85
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร เงินฝาก 

ธอส.-รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
187,360.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
187,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

86 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขานครราชสีมา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,243.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

87

จางซอมแซมพื้นภายในหองพัก

พนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขาสมุทรสาคร

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
50,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
50,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

88
จัดซื้อเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ยี่หอ 

FORTH รุน DAT-800
 - ตกลงราคา บ.ดิจิตอล โอเอ จํากัด 29,532.00 บ.ดิจิตอล โอเอ จํากัด 29,532.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ผานสื่อตางๆ ของบริษัท)
 - วิธีพิเศษ บ.เอาทดอร วัน จํากัด 3,500,000.00 บ.เอาทดอร วัน จํากัด 3,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

90
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5)
 - วิธีพิเศษ

บ.ทูนทาวนเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด
1,500,000.00

บ.ทูนทาวนเอ็นเตอรเทน

เมนต จํากัด
1,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

91 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
5,080.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
5,080.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

92

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภาย

ใน ธนาคารฯ สํานักพระราม 9          

สวนสินเชื่อและสวนทํางาน (ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรลอยตัว ไมรวมเกาอี้      

สํานักงาน)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
640,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
640,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

93
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

94
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ผานสื่อของบริษัท)
 - วิธีพิเศษ บ.อินไซท อินโฟ จํากัด 1,470,608.00 บ.อินไซท อินโฟ จํากัด 1,470,608.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

95

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ 

สํานักพระราม 9) สวนสินเชื่อและสวน

ทํางาน)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
600,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
600,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

96

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สํานักพระราม 9 สวนสินเชื่อ

และสวนทํางาน (ในสวยงานปายภายใน)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สเปซมีเดีย จํากัด 300,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 300,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

97 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
130,786.10

บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
130,786.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร โครงการ

บาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
112,828.25

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
112,828.25

เปนบริษัทที่มคีวามชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

99
จางผลิตแผนพับ โปสเตอร เงินฝาก

ประจําสินเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
162,105.90

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
162,105.90

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

100
จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

Brother รุน MFC-8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
37,450.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
37,450.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

101
จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่อง Printer       

ยี่หอ Brother รุน DCP-350C
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,415.10

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,415.10 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

102
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

103
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

104
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

105
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

106
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

107
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

108
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

109 ตออายุสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร  - ตกลงราคา
บ.ฟูจิ ซีร็อกซ       

(ประเทศไทย) จํากัด

แผนละ 0.63 

บาท (ไมรวม Vat)

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ       

(ประเทศไทย) จํากัด

แผนละ 0.63 บาท 

(ไมรวม Vat)

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขา กทม.ละปริมณฑล

110

จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ Honda รุน 

WAVE 110 สตารทมือ (NF110TM) 

พรอมทะเบียน+พรบ.

 - ตกลงราคา
บ.สมุยมอเตอรแลนด 

(1986) จํากัด
41,500.00

บ.สมุยมอเตอรแลนด 

(1986) จํากัด
41,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    

ในหนังสือฉบับพิเศษเรื่อง "รัฐบาล

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ"

 - วิธีพิเศษ
หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
267,500.00

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
267,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

112
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานสื่อในรายการตางๆ ของบริษัทฯ
 - วิธีพิเศษ บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 1,284,000.00 บ.ดรีม ทีม เน็ตเวิรค จํากัด 1,284,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

113
จัดซื้อปากกาตั้งโตะ ยี่หอ Flamingo 

และไสปากกา ยี่หอ Plamingo
 - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,322.80 บ.สหออฟฟศ จํากัด 4,322.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

114
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาหาแยก  

ปากเกร็ด
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
3,145.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
3,145.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

115
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

116
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

117 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

118 จัดซื้ออุปกรณจราจร  - ตกลงราคา บ.สยามทราฟฟค จํากัด 187,357.00 บ.สยามทราฟฟค จํากัด 187,357.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119
จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศยี่หอ 

YORK รุน L2 EU 120-AA
 - ตกลงราคา

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
32,000.00

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
32,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

120 จัดซื้อผาหมึกพิมพดีด IBM รุน 1380999  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
14,894.40

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
14,894.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

121
จางเหมาปรับปรุงแกไขโปรแกรม         

สั่งพิมพ Slip เงินเดือนในระบบ HR-Net
 - ตกลงราคา บ.ไอโซเน็ท จํากัด 48,150.00 บ.ไอโซเน็ท จํากัด 48,150.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

122
จางบริการพื้นที่บูธงาน มหกรรมการเงิน

ครั้งที่ 9  Money Expo 2009
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็

ด จํากัด
1,773,525.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็

ด จํากัด
1,773,525.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

123

จางเหมาปรับปรุงระบบ Exhaust Fan 

สําหรับหองอาหาร ชั้นดาดฟา อาคาร

จอดรถ ของธนาคารอาคารสงเคราะห 

สนญ.

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
310,000.00

บ.ทีม คอรปอรเรต       

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
310,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

124
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร     

ในรายการ "กีฬา...ยาวิเศษ"
 - วิธีพิเศษ

บ.อินโนเวทีฟ บิสซิเนส 

เชน จํากัด
1,284,000.00

บ.อินโนเวทีฟ บิสซิเนส 

เชน จํากัด
1,284,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

125

จางซอม Compressor เครื่องปรับ

อากาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห   

สาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

81,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

81,000.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

126

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร     

ในรายการ "ทุกคําถาม มีคําตอบ        

ทุกปญหา มีทางออก"

 - วิธีพิเศษ
บ.เวลท คอมมูนิเคชั่น 

แอนด ทีวี จํากัด
1,070,000.00

บ.เวลท คอมมูนิเคชั่น 

แอนด ทีวี จํากัด
1,070,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

127 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สํานักพระราม 9  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
31,458.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
31,458.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

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

แมเนจเมนท จํากัด
32,100.00

บ.ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมนท จํากัด
32,100.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณ       

ดานงานพิมพโดยตรง

129 จัดซื้อปลั๊กไฟ  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 9,951.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 9,951.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

130 จัดซื้อหลอดไฟ (Black Light) รุน LD-1  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 4,280.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 4,280.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

131
จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ SONY         

รุน DSC-T900
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 15,950.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 15,950.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

132
จางเหมาบริการทําความสะอาดและ

บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 38,514.86 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 38,514.86

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

133 จางบริการเครื่องสเปรยน้ําหอมอัตโนมัติ  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
94,500.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
94,500.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

134 จัดซื้อผงหมึก Samsung ML-D4550B  - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

365,298.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

365,298.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

135 เชารถยนตเกง  - สอบราคา
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
311,400.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
311,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

136
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววราภรณ  ภูบรม วันละ 350 บาท นางสาววราภรณ  ภูบรม วันละ 350 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

137
จางพิมพแคชเชียรเช็ค และเช็คกระแส

รายวัน สาขาสุขสวัสดิ์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
28,997.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
28,997.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

138
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

เครื่องบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 197,522.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟโนลา จํากัด 197,522.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



18

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

139

จัดซื้อเกาอี้ สําหรับใชงานที่หองอเนก

ประสงค บริเวณชั้น 11 อาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สนญ.

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
405,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
405,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

140

จางเหมาจัดทําปายตั้งโตะเพื่อใชสําหรับ

เคานเตอรโถงการเงิน สํานักพระราม 9 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จาํ 6,000.00 บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม จาํ 6,000.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

141
เชาพื้นที่เคานเตอรการเงินนอกสถานที่

แฟชั่นไอสแลนด
 - วิธีพิเศษ

บ.สยามรีเทลดีเวลล็อป

เมนท จํากัด
591,417.82

บ.สยามรีเทลดีเวลล็อป

เมนท จํากัด
591,417.82

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

142
จัดซื้อสมุดทะเบียนหนังสือรับ            

และตัวหนีบกระดาษ NO.110
 - กรณีพิเศษ องคการคาของคุรุสภา 21,975.00 องคการคาของคุรุสภา 21,975.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

143
จางเหมาติดตั้งรั้วลวดหนามบนรั้ว

กําแพงของธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 55,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 55,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

144
จางผลิตปายกระดาษขนาด A5           

ตั้งหนาเคานเตอร
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 28,087.50 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 28,087.50

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

145
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง        

สาขาบุรีรัมย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,416.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,416.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

146
จัดซื้อหมึกยี่หอ GENICOM                 

รุน RIBBON 4800
 - ตกลงราคา

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
8,025.00

บ.กนกสิน เอ็กซปอรต 

อิมปอรต จํากัด
8,025.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

147
จางพิมพกระดาษจดหมาย               

สาขาสุราษฎรธานี,สาขาบุรีรัมย
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 16,638.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 16,638.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

148
จัดซื้อตูเหล็กใตเคานเตอร ยี่หอ 

okamura รุน DB33AJ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 10,785.60 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 10,785.60 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

149
จัดซื้อ Battery Notebook ยี่หอ HP 

Compaq nx9040
 - ตกลงราคา

บ.อาร ที บี เทคโนโลยี 

จํากัด
5,564.00

บ.อาร ที บี เทคโนโลยี 

จํากัด
5,564.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

150
จางเหมากอสรางบูธงานมหกรรมการ

เงินครั้งที่ 9 Money Expo 2009
 - วิธีพิเศษ บ.แจสมิกซ จํากัด 1,862,870.00 บ.แจสมิกซ จํากัด 1,862,870.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

151 เชารถยนตเกง  -

ประกวด

ราคา 

e-Auction

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
14,013,000.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
14,013,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

152
จางพิมพซองน้ําตาลใหญ ขยายขาง 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
79,180.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
79,180.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

153
จางพิมพบัตรอนุญาตผานเขา-ออก 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 48,150.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

154
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

155
จางทํากระปุกออมสินโครงการ ธอส.   

รักการออมฯ
 - วิธีพิเศษ

บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,700,000.00

บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,700,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

156

จางเหมาจัดทําสวนตอเติมโตะประชุม 

ของสํานักกรรมการผูจัดการ ชั้น 10 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
7,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
7,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

157
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ วันละ 400 บาท นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

158
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววิมล  สมพรหม วันละ 400 บาท นางสาววิมล  สมพรหม วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

159
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ วันละ 400 บาท นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

160
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววิลาวัลย  บุญรัตน วันละ 400 บาท นางสาววิลาวัลย  บุญรัตน วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

161
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายสหบดี  มีสวัสดิ์ วันละ 400 บาท นายสหบดี  มีสวัสดิ์ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

162
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวบงกช  ใยแกว วันละ 400 บาท นางสาวบงกช  ใยแกว วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

163

จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกสวนงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายในหองอบรม สัมมนา 

และอเนกประสงค บริเวณ ชั้น 11 อาคารจอด

รถ ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - วิธีพิเศษ บ.โชครุงเรืองการชาง จํากัด 1,225,000.00 บ.โชครุงเรืองการชาง จํากดั 1,225,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

164
จางทําสมุดหนัง และสมุดพลาสติก

สําหรับจัดเก็บสมุดบัญชีเงินฝาก
 - สอบราคา

บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
916,000.00

บ.ทูบิยอง จํากัด     

(สาขาที่ 1)
916,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

165

จัดซื้อชุด Royal Bone China Grade A 

Pattern Bewitch และ Royal Bone 

China Grade A Pattern Quad

 - วิธีพิเศษ บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 322,490.00 บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 322,490.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

166
จางจัดทําหนังสือรายงานประจําป 

2551 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
 - วิธีพิเศษ บ.ฮีซ จํากัด 719,040.00 บ.ฮีซ จํากัด 719,040.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

167 จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาแพร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,708.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
4,708.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทางการ

เงิน

168 จางพิมพแบบฟอรม  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 14,284.50 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 14,284.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

169

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน Pocket Magazing "Case Study 

13")

 - ตกลงราคา บ.ธิงค จํากัด 52,430.00 บ.ธิงค จํากัด 52,430.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

170

จางที่ปรึกษาโครงการเชื่อมโยงตัวชี้วัด

รายบุคคลเขาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป

 - วิธีพิเศษ นายวชิรพงศ  สดีวงศพศิน 420,000.00 นายวชิรพงศ  สดีวงศพศิน 420,000.00
เปนผูที่มีความรู ความสามารถ 

คุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

171
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย          

สาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

172
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

173
จางเปนที่ปรึกษาดานกฏหมายของ

ธนาคาร
 - วิธีพิเศษ นายชัยนาท  พันตาวงศ 300,000.00 นายชัยนาท  พันตาวงศ 300,000.00

เปนผูที่มีความรู ความสามารถ 

คุณสมบัติตรงตามความตองการ

174 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
17,274.08

บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
17,274.08 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

175 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,233.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 7,233.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

176 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A (3005)  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 395,686.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 395,686.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

177
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สินเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,450.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,450.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

178 จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้เงินกู  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

179
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก 

ธอส.-รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
85,600.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

180

จางสํารวจโครงการศึกษาภาวะตลาดที่

อยูอาศัยมือสองในเขต

กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ป 2552

 - วิธีพิเศษ
บ.ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล 

จํากัด
800,000.00

บ.ซี.ไอ.ที.แอพเพรซัล 

จํากัด
800,000.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความ

สามารถ คุณสมบัติตรงตามความ

ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

181
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรปลอม    

รุน LD-1
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 22,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 22,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


