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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวลักษมี  ชื่นคุม วันละ 400 บาท นางสาวลักษมี  ชื่นคุม วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

2
จางพิมพกระดาษขาวประชาสัมพันธ

ธนาคาร พรอมซองจดหมาย
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 27,017.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด 27,017.50

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

3

จางพิมพแบบฟอรมการดตัวอยาง    

ลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย              

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 14,445.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 14,445.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

4
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง         

สาขาระยอง
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,124.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
14,124.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

5
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สาขาสกลนคร
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 12,551.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 12,551.10

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

6 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,516.30 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,516.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

7
จัดซื้อ Access Control ประตู          

สํานักงาน ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ไอซีทีสมารท จํากัด 95,000.00 บ.ไอซีทีสมารท จํากัด 95,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในนิตยสารฉบับพิเศษ HOME PLAN.3)
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 53,500.00 บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธการประมูล     

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2552          

(ในหนังสือพิมพไทยรัฐ)

 - ตกลงราคา บ.บี ควอลลิฟาย จํากัด 94,374.00 บ.บี ควอลลิฟาย จํากัด 94,374.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

10

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ          

ครั้งที่ 2/2552 (ในหนังสือพิมพมติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 44,940.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 44,940.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

11

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธการ

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ          

ครั้งที่ 2/2552 (ในหนังสือพิมพ            

ฐานเศรษฐกิจ)

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 53,928.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จํากัด 53,928.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

12
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

ในวารสารธนารักษ ประจําป 2552
 - กรณีพิเศษ กรมธนารักษ 9,000.00 กรมธนารักษ 9,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

13 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,050.00

บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
1,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

14 จางพิมพซองใสโฉนด สวนหลักทรัพย  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
173,340.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
173,340.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

15
จัดซื้อกระดาษบัตรคิว (T-Printer)       

50 x 40 x 10 มม.
 - ตกลงราคา

บ.พี แอนด พี อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
21,828.00

บ.พี แอนด พี อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยี จํากัด
21,828.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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16
จัดซื้อผาหมึก Epson LQ-590          

และ LQ 2170i
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

45,689.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

45,689.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

17 จางทํากรอบอครีริคใสใสโปสเตอร  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
64,200.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
64,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในหนังสือพิมพบันเทิงมายาแชนแนล)
 - ตกลงราคา

บ.ทราฟฟก คอรนเนอร 

พับลิชชิ่ง จํากัด
26,750.00

บ.ทราฟฟก คอรนเนอร 

พับลิชชิ่ง จํากัด
26,750.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

19
จัดซื้อผาหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-8000
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

58,293.60

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

58,293.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (แบง 4 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 59,920.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 59,920.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

21

จัดซื้อกระดาษชําระมวนเล็ก             

ยี่หอ เซลล็อกซ สเปเชียล แพ็ค 6 มวน 

บรรจุ 120 มวน/กลอง

 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 55,640.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 55,640.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

22

จางเหมาเปลี่ยนผาบุโซฟาและเกาอี้     

ที่หองประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
92,020.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
92,020.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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24

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ทํางานสํานัก

กรรมการผูจัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
60,000.00

บ.โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน)
60,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

25
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

26
จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดเงินฝาก 

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา รานศิลปกิจ (1973) 90,950.00 รานศิลปกิจ (1973) 90,950.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

27
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 1,000 บาท 

และชนิด 20 บาท รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
32,100.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
32,100.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

28
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ"เจาะสนามขาวเศรษฐกิจ)
 - วิธีพิเศษ บ.เบรนทรี จํากัด 300,000.00 บ.เบรนทรี จํากัด 300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

29

จางเหมาซอมเปลี่ยนทอของอุปกรณ   

ไฟฟาสําหรับ Cooling Tower ตัวที่ 1-6 

อาคารจอดรถ

 - สอบราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 264,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 264,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

30
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

31
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพยพิเศษ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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32
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สินเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

33 จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
139,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

34 จัดซื้อผาหมึกริบบอน EX3000N  - ตกลงราคา บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 56,175.00 บ.ฟอรเวิรด ซิสเต็ม จํากัด 56,175.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

35 จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 42,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 42,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

36 จัดซื้อพลาสติกเคลือบบัตร  - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 14,124.00 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 14,124.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

37
จางเหมาซอมแซมทรัพยสิน                

ของธนาคารอาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.โปรวิชั่นประเมินราคา 

จํากัด
100,000.00

บ.โปรวิชั่นประเมินราคา 

จํากัด
100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38 จัดซื้อที่เย็บกระดาษ MAX #88r  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 12,555.00 องคการคาของ สกสค. 12,555.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

39

ตอสัญญาเชาพื้นที่เคานเตอรการเงิน

นอกสถานที่ ณ หางสรรพสินคา          

อิมพีเรียล สําโรง

 - วิธีพิเศษ
บ.อิมพีเรียล พลาซา 

จํากัด
2,147,019.96

บ.อิมพีเรียล พลาซา 

จํากัด
2,147,019.96

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ (เปนการ

ตอสัญญา)

40
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

41
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

42
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววรรณา  พานิช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววรรณา  พานิช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

43
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาอุดรธานี
 - ตกลงราคา บ.ดี.วี.เอ็ม.เซอรวิส จํากัด 32,100.00 บ.ดี.วี.เอ็ม.เซอรวิส จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

44

จัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตรและ   

หลอดไฟสําหรับเครื่องตรวจสอบธนบัตร 

(Black Light)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 34,840.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 34,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

45
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว         

และขนาด 3 นิ้ว ตราอโรมิ
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 40,466.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 40,466.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

46 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 301,120.50 องคการคาของ สกสค. 301,120.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

47
จัดซื้อกระดาษบวกเลข,กระดาษ       

บัตรคิว และกระดาษโทรสาร
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
42,586.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
42,586.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

48

จางปรับปรุงหองรับประทานอาหาร

สําหรับพนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาศรีนครินทร

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
138,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
138,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

50
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

51
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

52
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

53
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

54

จางเหมาตอเติมโครงสรางชั้นลอย      

หองเก็บเอกสาร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาเพชรบุรีตัดใหม

 - วิธีพิเศษ บ.สเปซมีเดีย จํากัด 390,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 390,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

55
จัดซื้อเครื่อง LG DVD RW-Slim 

EX/08X-GP08LU10-AUAE10
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,156.50

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,156.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56 จัดซื้อถานอัลคาไลน  AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 42,800.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 42,800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

57
จางซอมกลองดิจิตอล Sony 

Cyber-shot DSC-P32
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,531.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
3,531.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

58
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

59
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

60
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

61
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

62
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 67.86 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

63
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

64
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงานลอยตัว 

(โตะทํางานโลง,โตะเขามุม)
 - ตกลงราคา

บ.ออฟฟช คลับ(ไทย) 

จํากัด (สาขารัชดาภิเษก)
3,690.00

บ.ออฟฟช คลับ(ไทย) 

จํากัด (สาขารัชดาภิเษก)
3,690.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65 จัดซื้อกระดาษเครื่องโทรสารเล็ก  - ตกลงราคา
บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
898.80

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
898.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

66 จัดซื้อแผน CD ยี่หอ IMATION  - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
2,311.20

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
2,311.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

67

จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 2.4 GHZ.       

ยี่หอ Panasonic รุน KX-TG3522BXB 

พรอมอุปกรณเพิ่ม

 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากดั 4,686.60 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 4,686.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        

ขนาด 30 x 40 นิ้ว,18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 17,334.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 17,334.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

69
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน               

ชนิด 20 ฉบับ ของสาขาในสังกัดฝาย สป.
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
41,609.09

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
41,609.09

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

70
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9" x 12 

3/4 " สํานักงานใหญ (แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

71
จางพิมพซองน้ําตาลใหญ ขยายขาง 

สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
98,975.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
98,975.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

72
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาววัลยา  ศรีออน วันละ 400 บาท นางสาววัลยา  ศรีออน วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

73
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวชลดา  บูรณญาเพ็ชร วันละ 400 บาท นางสาวชลดา  บูรณญาเพ็ชร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

74
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวนาฏอนงค  กองสกุลพงษ วันละ 400 บาท นางสาวนาฏอนงค  กองสกุลพงษ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

75
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

76
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท นางสาวสมพร  เมืองมณี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

77
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท นางชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

78
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

79
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

80
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

81 จัดซื้อลิ้นแฟมเหล็ก  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,020.00 องคการคาของ สกสค. 1,020.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

82 จัดซื้อกระดาษทําปกสี 120 แกรม A4  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 42,750.00 องคการคาของ สกสค. 42,750.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

83
จางเหมาบริการบํารุงรักษา            

เครื่องปรับอากาศ ของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

38,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

38,000.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

84
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

85
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

86
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

87
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

88
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ชิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ชิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

89
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

90
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

91
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

92
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

93
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

94
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

95
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 

(ไถถอนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 4,708.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 4,708.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

96

จางพิมพแคชเชียรเช็ค                       

สาขาเซนตหลุยส,จันทบุรี แคชเชียรเช็ค

ตอเนื่องสาขาจันทบุรี

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
28,804.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
28,804.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

97

จัดซื้อกลองดิจิตอล ยี่หอ CANON       

รุน EOS 500D พรอมเลนส 18-55IS 

และอุปกรณ

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 31,000.01 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 31,000.01 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

98

จางพิมพแบบฟอรม 1.กระดาษบันทึก

ขอความ A4 2.กระดาษบันทึกขอความ 

A5 3.ใบเสร็จรับเงินทั่วไป 4.เดบิตสลิป 

5.เครดิตสลิป

 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 98,964.30 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 98,964.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

99

จางพิมพแบบฟอรม 1.ใบสําคัญ        

การบัญทึกบัญชี 2.ใบปะหนามัด

ธนบัตร 3.หนังสือใหความยินยอม        

4.คําขอใชบัตรบริการอิเล็กทรอนิกส

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 79,982.50 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 79,982.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

100

จางซอมเปลี่ยน Magnetic Contractor 

และ Auxiliary Contractor               

เครื่องทําน้ําเย็น

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

115,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

115,000.00
และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

101 จัดซื้อถุงโกรเซอรี่รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 19,260.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 19,260.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

102
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย วันละ 400 บาท นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

103
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนงลักษณ  รอดเย็น วันละ 400 บาท นางสาวนงลักษณ  รอดเย็น วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

104
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวพลอยรุง ดุริยะพันธ วันละ 400 บาท นางสาวพลอยรุง ดุริยะพันธ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

105
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

106
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

107
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

108
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

109
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

110
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

111
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

112
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

113
เชาสํานักงานอาคารพาณิชย 2 ชั้นครึ่ง 

จํานวน 2 คูหา
 - ตกลงราคา คุณทวีศักดิ์  ลอบุณยารักษ 66,000.00 คุณทวีศักดิ์  ลอบุณยารักษ 66,000.00

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

114
จัดซื้อเฟอรนิเจอรสํานักงาน                  

(ตูเก็บเอกสาร,เกาอี้)
 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 107,586.36 บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 107,586.36 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

115
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย ตาม ม.50 ทวิ
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 70,406.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 70,406.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

116

จางพิมพแบบฟอรม (ใบตรวจหลักฐาน

ประกอบการขอกูเงิน,ใบรับคําขอกูเงิน

ฝาย สป.,หนังสือใหความยินยอมในการ

เปดเผยขอมูลเครดิต)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 103,790.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 103,790.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

117

จางพิมพแบบฟอรม (ขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน,ใบนําสง 

ชําระหนี้เงินกู(ดวยเช็ค)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
160,500.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
160,500.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

118

จางพิมพแบบฟอรม (คําเตือนสําหรับ    

ผูค้ําประกัน,บันทึกตอทายโครงการบาน

เอื้ออาทร,สัญญาค้ําประกัน)

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
133,750.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
133,750.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

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

และความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

120
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายควรชิต  สวนสอน ชั่วโมงละ 45.24 นายควรชิต  สวนสอน ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

121
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

123 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 26,766.00 องคการคาของ สกสค. 26,766.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

124
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

125 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 5,215.00 รานเรืองศิลปตรายาง 5,215.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

126
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุลีพร  หัสจํานงค ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุลีพร  หัสจํานงค ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

127
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

128
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

129
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

130
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (สาขายอยนาน)
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

131
จางปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 

(Facade) ธอส.สาขานครปฐม
 - วิธีพิเศษ บ.พี.เอส.ซายน จํากัด 240,000.00 บ.พี.เอส.ซายน จํากัด 240,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

132
จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขา

สมุทรสาคร,พระราม 6,สี่แยกบานแขก
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,777.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,777.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

133
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 10" x 15" 

สนญ. (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
51,360.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
51,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

134
จางพิมพแบบฟอรมใบถอนเงิน         

(แบง 4 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
102,720.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
102,720.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

135
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษถายทอด

ลายมือชื่อ (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.คอมเด็กซ จํากัด 179,760.00 บ.คอมเด็กซ จํากัด 179,760.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

136
จางซอมเปลี่ยนสายโทรศัพทพรอม

อุปกรณปองกัน ธอส.สาขาร็อยเอ็ด
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 42,800.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 42,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

137

จัดซื้อหมึกพิมพ HP Tri-color 97 

C9363WA และ HP Black 96 

C8767WA

 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 25,217.76 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 25,217.76 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

138

จัดซื้อผงหมึก HP รุน C9396A 

(BLACK),รุน C9391A(CYAN),รุน 

C9392A (MAGENTA) ละรุน C9393A

(YELLOW)

 - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
112,125.30

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
112,125.30 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

139

จางพิมพแผนพับและโปสเตอรรณรงค

ใหความรูเรื่องไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

2009

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 22,256.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 22,256.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

140 จัดซื้อเหล็กคั่นหนังสือ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 785.00 องคการคาของ สกสค. 785.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

141 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q6511A  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 189,711.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 189,711.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

142

จางพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย

สินที่ดินพรอมบานตึก 3 ชั้น              

เลขที่ 538

 - ตกลงราคา
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

เปนบริษัทเดิมที่ผานการ 

e-Auction จากสํานักงานใหญแลว

143
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายศุภชัย  เพ็ชรรักษา

ชั่วโมงละ 50.

71และ 33.81
นายศุภชัย  เพ็ชรรักษา

ชั่วโมงละ 50.

71และ 33.81
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

144
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรายุ  ละมูลมอญ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นายจิรายุ  ละมูลมอญ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

145
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอภิชาติ  พฤกษาลํามาศ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นายอภิชาติ  พฤกษาลํามาศ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

146
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นางสาวโรจนา  ทองขาว

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

148
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ

ชั่วโมงละ 67.

86และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

149
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา

ชั่วโมงละ 59.

29และ 39.52
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

150
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

151
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งพื้น,  

แบบตั้งโตะ) สาขายอยนาน
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

152
จัดซื้อปากกาตั้งโตะ ยี่หอ Flamingo 

และไสปากกา ยี่หอ Flamingo
 - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 22,523.50 บ.สหออฟฟศ จํากัด 22,523.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

153
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งพื้น  

,แบบตั้งโตะ) สาขายอยสุรินทร
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

154 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
4,750.00

บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
4,750.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

155 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,172.10 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,172.10
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

157
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

158
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

159
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

163
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

164
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

165
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

167
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรสสุคนธ  พุมจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรสสุคนธ  พุมจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

169
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายศราวุฒิ  วรรณจารุรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นายศราวุฒิ  วรรณจารุรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

171
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกุหลาบ  สมที่นึก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกุหลาบ  สมที่นึก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

172
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

173
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพีรัช  สุนทรเสถียร ชั่วโมงละ 67.86 นายพีรัช  สุนทรเสถียร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

174
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

175
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

176
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

177
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

178
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

179
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

180
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภูมิธนงค  ตันติอภิโชติปรีชา ชั่วโมงละ 59.29 นายภูมิธนงค  ตันติอภิโชติปรีชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

181
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(กิจกรรมเสวนาหัวขอเรื่อง "บานดีมีสุข")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนด

เซอรวิสเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

321,000.00

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนด

เซอรวิสเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

321,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

182
จางจัดทําแกวมัคแสตนเลส               

และกระเปาผาดิบกระสอบ
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.จิงเฉิง จํากัด 404,500.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 404,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

183 จัดซื้อสมุดบัญชีจีน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 2,280.00 องคการคาของ สกสค. 2,280.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

184 จัดซื้อ Acer External Hard Disk  - ตกลงราคา บ.RTB Texhnology จํากัด 16,050.00 บ.RTB Texhnology จํากัด 16,050.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

185
จางเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวางบริเวณโถง

ทํางานและหลอดไฟปาย
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
37,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
37,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

186
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

187
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

188
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

189
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

190
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

191
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

192
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

193
จางซอม Over Haul Motor และ Pump 

ของ Chiller Pump
 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.บี แอนด พี              

แมคนิคอล จํากัด
267,500.00

บ.บี แอนด พี              

แมคนิคอล จํากัด
267,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

194
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

195
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

196
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

197
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

198
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

199
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

200
จางพิมพซองเอกสารนิติกรรม          

(แบง 2 งวด)
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
214,000.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
214,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

201
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน               

ชนิด 20 ฉบับ ของสํานักพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
18,607.30

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
18,607.30

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

202
จางทําหนากากอนามัยพรอมซองผา

พิมพโลโก
 - ตกลงราคา บ.ไหมทอง จํากัด 199,983.00 บ.ไหมทอง จํากัด 199,983.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

203
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80 แกรม 

(แบง 4 งวด)
 - สอบราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
344,540.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
344,540.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

204

จางพิมพโปสเตอรโครงการชวยเหลือ 

ลูกคาชําระดีที่ประสบปญหาวิกฤต

เศรษฐกิจ

 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 13,696.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 13,696.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

205
เชาใชบริการ SIM Card ชนิดเติมเงินใน

ระบบ 1-2 call โปรโมชั่น AUTO TOP UP
 - ตกลงราคา

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
5,400.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
5,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

206

จัดซื้อตูเซฟนิรภัย (ยี่หอ Kingdom      

รุน ST-921 และ SA-2012)              

สาขายอยสุรินทร

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

207

จัดซื้อตูเซฟนิรภัย (ยี่หอ Kingdom      

รุน ST-921 และ SA-2012)              

สาขายอยนาน

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

208 จางพิมพสติ๊กเกอร  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 13,375.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 13,375.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

209 จางพิมพแฟมออนสีสม (แบง 5 งวด)  - สอบราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 401,250.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 401,250.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

210 จัดซื้อผงหมึกรุน KX-FA85E  - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 14,980.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 14,980.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

211
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

212
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

213
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสุวิทย  เรืองรัศมี ชั่วโมงละ 45.24 นายสุวิทย  เรืองรัศมี ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

214
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนวภัทร  สาครินทร วันละ 400 บาท นางสาวนวภัทร  สาครินทร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

215

จางพิมพแบบฟอรม (ใบคําขอซื้อตรา

สาร,คําขอเปดบัญชีเงินฝาก,รายละเอียด

เพิ่มเติมประกอบการกู)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 94,695.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 94,695.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

216
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินคา

ธรรมเนียม (ขามเขต)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
32,100.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

217

จัดซื้อคอมเพลสเซอรเครื่องปรับอากาศ

พรอมติดตั้งที่ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขามหาสารคาม

 - ตกลงราคา รานคิงสแอร 34,470.00 รานคิงสแอร 34,470.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

218
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

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

220
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในหนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จํากัด 45,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

221
จางบริการซอมบํารุงรักษาลิฟต          

"มิตซูบิชิ" อาคาร 2 สํานักงานใหญ
 - วิธีพิเศษ

บ.วรจักรอินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
390,000.00

บ.วรจักรอินเตอร           

เนชั่นแนล จํากัด
390,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

222
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน              

สาขาแจงวัฒนะ,สาขาพระราม 6
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,947.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,947.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

223
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

224

จางพิมพแบบฟอรม (การดตัวอยางผูมี

อํานาจสั่งจาย,ใบแบงงวดกูเพื่อปลูก

สรางอาคาร,แบบขอไถถอนจํานอง,คําขอ

เปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 74,365.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 74,365.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



27

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

225
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

226
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

227
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

228
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

229
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

230
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัตน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

231
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปรียา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปรียา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

232
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

233
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



28

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

234
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

235
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวยุพิน  บรรยงค วันละ 400 บาท นางสาวยุพิน  บรรยงค วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

236
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   

รุน AF2027 (ชั่วคราว)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจากสํานัก    

ตรวจสอบ

237
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(งาน "Dinner Talk 15 ป สยามธุรกิจ")
 - ตกลงราคา บ.สยามธุรกิจ มีเดีย จํากัด 53,500.00 บ.สยามธุรกิจ มีเดีย จํากัด 53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

238
จางพิมพโปสเตอรโครงการ          

ธอส.รักการออม
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 13,696.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 13,696.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

239
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
113,420.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
113,420.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

240

จางพิมพแบบฟอรม (การดบัญชียอย

เงินยืมทดรองสาขาตางจังหวัด,บัตรรับ

คําขอกู,ใบนําสงชําระหนี้สวนขาด,ใบนํา

สงเงินคาเชาทรัพยสินธนาคาร)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 22,871.25 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 22,871.25
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

241 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
64,360.50

บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
64,360.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



29

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

242 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
6,056.20

บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
6,056.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

243

จางซอมแซมรั่วซึมหลังคา              

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สํานักงานใหญ อาคาร 1

 - ตกลงราคา
บ.สเปคคอน        

(ประเทศไทย) จํากัด
40,000.00

บ.สเปคคอน        

(ประเทศไทย) จํากัด
40,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

244
จัดซื้อหนากากอนามัยพรอมซองผาพิมพ

โลโก
 - ตกลงราคา บ.ไหมทอง จํากัด 160,500.00 บ.ไหมทอง จํากัด 160,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

245 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,723.60
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

246
จางซอมบํารุงรักษาเครื่อง iMac G5      

2.0GHz 20" พรอมเปลี่ยนอะไหล
 - ตกลงราคา

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
3,638.00

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
3,638.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

247 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,050.00 รานเรืองศิลปตรายาง 3,050.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

248

จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่อง Printer สี

รุน CB540A (BLACK),รุน CB541A 

(CYAN) และรุน CB543A (MAGENTA)

 - ตกลงราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
6,124.68

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
6,124.68 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

249
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



30

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

250 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3,B4  - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
40,959.60

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
40,959.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

251 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาศรีนครินทร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

252
จางซอม Over Haul Motor และเปลี่ยน

ถายน้ํามันเกียร Cooling Tower
 - ตกลงราคา

บ.เหลียงชิ อินดัสตรี 

(ประเทศไทย) จํากัด
76,826.00

บ.เหลียงชิ อินดัสตรี 

(ประเทศไทย) จํากัด
76,826.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

253
จางซอมแซมเครื่อง ATM ธนาคาร 

อาคารสงเคราะห สาขาลาดกระบัง
 - ตกลงราคา

บ.Diebold (Thailand) 

Co.,Ltd.
36,830.47

บ.Diebold (Thailand) 

Co.,Ltd.
36,830.47

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

254 จางจัดทําสําเนา DVD พรอมบรรจุกลอง  - ตกลงราคา คุณวิมาลิน  แตงเนียม 10,400.00 คุณวิมาลิน  แตงเนียม 10,400.00
เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

255
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจักษณา  สุวรรณศร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจักษณา  สุวรรณศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

256
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

257
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

258
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



31

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

259
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

260
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

261
จางทําแหวนที่ระลึกเพื่อมอบใหแก

พนักงาน ประจําป 2552
 - วิธีพิเศษ บ.ไอริส จิวเวลรี่ จํากัด 1,619,424.84 บ.ไอริส จิวเวลรี่ จํากัด 1,619,424.84

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

262
จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A           

และรุน Q7516A
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

269,533.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

269,533.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

263
จางเปลี่ยนอุปกรณเครื่องสูบน้ําดับเพลิง

อัตโนมัติ (FIRE PUME) อาคาร 2
 - ตกลงราคา

บ.บี.กริม เทรดดิ้ง        

คอรเปอเรชั่น จํากัด
43,142.40

บ.บี.กริม เทรดดิ้ง        

คอรเปอเรชั่น จํากัด
43,142.40

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

264

จัดซื้อกระดานไวทบอรดธรรมดา     

ยี่หอ ฟูจิ OA มีลอ ชนิด 2 หนา        

ขนาด 80 x 120 ซม.

 - ตกลงราคา
บ.ออฟฟศเมท จํากัด 

(มหาชน)
4,350.62

บ.ออฟฟศเมท จํากัด 

(มหาชน)
4,350.62 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

265
จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค                 

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

266
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวนาตยา  กลอมปญญา วันละ 400 บาท นางสาวนาตยา  กลอมปญญา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

267
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

268
จางผลิต Roll Up Superior            

ขนาด 85 x 200 ซม.
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
17,976.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
17,976.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

269
จางเหมาทําเฟอรนิเจอรติดตั้งตูเก็บแฟม

เอกสารธนาคารฯ สํานักพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
200,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
200,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

270
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(โครงการ "บานคือลมหายใจของชีวิต")
 - ตกลงราคา

บ.เดอะ เวย คอมมิวนิเค

ชั่น จํากัด
107,000.00

บ.เดอะ เวย คอมมิวนิเค

ชั่น จํากัด
107,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

271 จัดซื้อจีพีโอ เซนเทลลา คลีนเจล 450 กรัม  - กรณีพิเศษ องคการเภสัชกรรม 66,500.00 องคการเภสัชกรรม 66,500.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

272
จางทําเสื้อ T-Shirt โครงการ "บานคือ 

ลมหายใจของชีวิต"
 - ตกลงราคา บ.แอ็คเซส เซ็นเตอร จํากัด 40,446.00 บ.แอ็คเซส เซ็นเตอร จํากัด 40,446.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

273 จางพิมพแคชเชียรเช็ค ฝายการธนาคาร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

274

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ชนิดตรวจ

ธนบัตรปลอมดวยระบบ UV และ MG         

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 ณ ศูนยบริการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห OSS                  

ณ.ที่วาการอําเภอสามพราน จ.นครปฐม

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

275

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ชนิดตรวจ

ธนบัตรปลอมดวยระบบ UV และ MG         

ยี่หอ LAUREL รุน J-778 ณ ศูนยบริการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห OSS ณ.ที่วาการ

อําเภอบานโปง จ.ราชบุรี

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

276
จัดซื้อผงหมึก HP และกระดาษผิวมัน

สําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ท
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,822.49

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
4,822.49 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

277
จัดซื้อผงหมึก Sumsung 

ML-4050-ML-D4550B/SEE
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 290,826.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 290,826.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

278
ตอสัญญาเชา/บริการพื้นที่ติดตั้งเครื่อง 

ATM ณ หางบิ๊กซีดาวคะนอง
 - วิธีพิเศษ

บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด
269,640.00

บ.บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร 

จํากัด
269,640.00

เปนนโยบายของธนาคารที่จะ     

จัดตั้งสถานแหงนี้                      

(เปนการตอสัญญา)

279

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผลิตหนังสั้นจากชีวิตจริง ภายใต     

แนวคิด "บานคือลมหายใจของชีวิต")

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยมงคล มัลติมีเดีย 

จํากัด
3,500,000.00

บ.ไทยมงคล มัลติมีเดีย 

จํากัด
3,500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

280
จัดซื้อตูล็อกเกอร 9 ประตู ยี่หอ ลักกี้   

รุน LK-6109
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,644.26 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,644.26 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

281
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        

ขนาด 30 x 40 นิ้ว,18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 17,334.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 17,334.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

282
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

283
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

284
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 67.

86 และ 45.24
นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 67.

86 และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

285
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 67.

86 และ 45.24
นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 67.

86 และ 45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

286
จางติดตั้งมานมวนปรับแสงภายใน    

หองอเนกประสงค ธอส. สนญ
 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส
95,000.00

หจก.สือเจริญ แอนด พี 

โปรดักส
95,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

287

จัดซื้อตูเซฟนิรภัยขนาดกลาง           

ยี่หอ Kingdom รุน SA-2012               

ณ ศูนยบริการธนาคารอาคาร

สงเคราะห OSS ณ.ที่วาการอําเภอ  

สามพราน จ.นครปฐม

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

288

จัดซื้อตูเซฟนิรภัยขนาดกลาง           

ยี่หอ Kingdom รุน SA-2012 ณ ศูนย

บริการธนาคารอาคารสงเคราะห OSS 

ณ.ที่วาการอําเภอบานโปง จ.ราชบุรี

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

289
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไมสัมผัส

รางกาย
 - ตกลงราคา

บ.อี ฟอร แอล อินเตอร  

เนชั่นแนล จํากัด
50,000.00

บ.อี ฟอร แอล อินเตอร  

เนชั่นแนล จํากัด
50,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

290
จางติดตั้งกันสาดดานหนาธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาบางใหญ
 - ตกลงราคา

บ.สมารทเทค แอนด 

แมท จํากัด
49,000.00

บ.สมารทเทค แอนด 

แมท จํากัด
49,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

291 จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สนญ.  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
41,302.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
41,302.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

292
จางบริการพื้นที่บูธงาน รับสรางบาน 

2009
 - วิธีพิเศษ สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 208,800.00 สมาคมธุรกิจรับสรางบาน 208,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

293
จางกอสรางบูธ "งานสมัชชาคุณธรรม

แหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม"
 - ตกลงราคา หจก.พอยเตอร วิชั่น 150,014.00 หจก.พอยเตอร วิชั่น 150,014.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

294

จางเหมาติดตั้งมานมวนชนิดทึบแสง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สาขายอยมีนบุรี

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.ทีม เดคคอร จํากัด 29,500.00 บ.ทีม เดคคอร จํากัด 29,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

295
จัดซื้อตูรางเลื่อน ชนิด 10 ตู ยี่หอ 

TAIYO รุน CPT-10 พรอมติดตั้ง
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
79,586.60

บ.พี.เอส.เฟอรนิเจอร     

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
79,586.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

296
จางบริการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
 - ตกลงราคา นางสาวอุไร  ศรีนวล 134,640.00 นางสาวอุไร  ศรีนวล 134,640.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

297
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ และหนู ของสาขาพุทธมณฑล
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 10,593.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 10,593.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

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

299

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

ยี่หอ RICOH รุน MP 171SPF               

(ที่วาการ อ.สามพราน จ.นครปฐม,        

ที่วาการ อ.บานโปง จ.ราชบุรี)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 2

300

จางบริการเครื่องถายเอกสารระบบ

ดิจิตอล ยี่หอ RICOH รุน MP 171SPF 

(ที่วาการ อ.สามพราน จ.นครปฐม,        

ที่วาการ อ.บานโปง จ.ราชบุรี)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 2


