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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

1
จ้างเหมาซ่อมแซมโซฟารับแขก ช้ัน 9 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
32,100.00

บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
32,100.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

2 จ้างพิมพ์แฟ้มอ่อนสีส้ม (แบง่ 3 งวด)  - สอบราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 250,380.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 250,380.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

3
จัดซ้ือผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ 

Passbook Tally Genicom รุ่น 5040
 - สอบราคา

บ.กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ต 

อิมปอร์ต จ ากัด
288,900.00

บ.กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ต 

อิมปอร์ต จ ากัด
288,900.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

4 จัดซ้ือคลิปหูขาว UP # 108  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค. 1,080.00 องค์การค้าของ สกสค. 1,080.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

5 จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 74,151.00 บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 74,151.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

6
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือสัญญา

จ านองที่ดิน (ท.ด.15) (แบง่ 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
176,550.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
176,550.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

7
จ้างท าบตัรประจ าตัวพนักงาน            

และลูกจ้าง
 - ตกลงราคา

บ.เปเปอร์เมท      

(ประเทศไทย) จ ากัด
69,550.00

บ.เปเปอร์เมท      

(ประเทศไทย) จ ากัด
69,550.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

8 ต่ออายุสัญญาเช่ารถยนต์ตู้  - ตกลงราคา บ.สาธรคาร์เร้นท์ จ ากัด 48,000.00 บ.สาธรคาร์เร้นท์ จ ากัด 48,000.00
เปน็บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยตรง

 (เปน็การต่อสัญญา)

9 จัดซ้ือกระดาษบตัรคิว  - ตกลงราคา
บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จ ากัด
42,800.00

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประทศไทย) จ ากัด
42,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

10
จัดซ้ือรางคีย์บอร์ดสีเทาแบบพิเศษ

พร้อมเจาะรูร้อยสายไฟ
 - ตกลงราคา

บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม 

จ ากัด
29,285.90

บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม 

จ ากัด
29,285.90 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป



2

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

11
จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก ของสาขา

สระบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.แอ็ดวานซ์ เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
7,490.00

บ.แอ็ดวานซ์ เซอร์วสิ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
7,490.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

12 จัดซ้ือปากกาตั้งโต๊ะ รุ่น 991  - ตกลงราคา
บ.กลชาญวทิย์ เซ็นเตอร์

 จ ากัด
2,632.20

บ.กลชาญวทิย์ เซ็นเตอร์

 จ ากัด
2,632.20 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

13 จัดซ้ือที่ถอดลวด ยี่ห้ออีเกิ้ล # 1039A  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จ ากัด 487.92 บ.สหออฟฟิศ จ ากัด 487.92 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

14
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงต่อท้าย

สัญญาจ านองเปน็ประกัน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
72,225.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
72,225.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

15

แจ้งพิมพ์แบบฟอร์มข้อตกลงต่อท้าย

สัญญาจ านองห้องชุดเปน็ประกัน,

แบบฟอร์มใบน าส่งช าระหนี้เงินกู(้ด้วย

เช็ค)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
88,275.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
88,275.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

16
จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.)ท.ด.1               

 2.)ใบหักบญัชี
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 75,167.50 บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 75,167.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

17
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นายสมพงษ์  บญุฤทธิ์ วนัละ 360 บาท นายสมพงษ์  บญุฤทธิ์ วนัละ 360 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

18
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นายสุพัฒน์  มุสิแดง วนัละ 360 บาท นายสุพัฒน์  มุสิแดง วนัละ 360 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

19
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวธริษตรี  กากแก้ว วนัละ 360 บาท นางสาวธริษตรี  กากแก้ว วนัละ 360 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

20

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.)ใบน าส่งเช็ค     

 2.)ใบเบกิพัสดุ 3.)หนังสือให้ความ      

 ยินยอมในการเปดิเผยข้อมูลเครดิต      

  4.)อ.ช.๑๖

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 94,160.00 บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 94,160.00
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

21
จ้างพิมพ์ 1.)แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง สาขา

เชียงราย 2.)แคชเชียร์เช็ค สาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
35,096.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
35,096.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน

22 จัดซ้ือพัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟิศ จ ากัด 168,953.00 บ.สหออฟฟิศ จ ากัด 168,953.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

23 จัดซ้ือกุญแจโต๊ะท างาน  - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ 

(1993)
20,993.40

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท์ 

(1993)
20,993.40 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

24
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข ขนาดใหญ ่ 14

 หลัก ยี่ห้อ CASIO รุ่น DR-240 TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 8,850.00 บ.นามทอง จ ากัด 8,850.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

25
จัดซ้ือหมึกอิงค์เจ็ตพร้ินเตอร์ EPSON 

รุ่น 1390
 - ตกลงราคา

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
6,163.20

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
6,163.20 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

26
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
15,622.00

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
15,622.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

27

จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู

 ยุง ประจ าสาขานครสวรรค์ บา้นพัก

พนักงาน และส านักงานสาขาย่อย

ชัยนาท

 - ตกลงราคา
บ.ฮ้ันส์ เพส์ทคอนโทรล 

เซอร์วสิ จ ากัด
12,000.00

บ.ฮ้ันส์ เพส์ทคอนโทรล 

เซอร์วสิ จ ากัด
12,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

28
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้เงิน

 (แบง่ 2  งวด)
 - สอบราคา บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 243,960.00 บ.จูน พับลิสซ่ิง จ ากัด 243,960.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

29
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 - นางสาวอรวรรณ  มาลีวงษ์ วนัละ 400 บาท นางสาวอรวรรณ  มาลีวงษ์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

30
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 - นางสาวสุธาพร  เครือวลัย์ วนัละ 400 บาท นางสาวสุธาพร  เครือวลัย์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

31
จัดซ้ือเฟอร์นิเจอร์โต๊ะท างาน สาขา

อุบลราชธานี
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
90,000.00

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
90,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

32
แจ้งพิมพ์แผ่นรองน าเสนองาน         

(แบง่ 6 งวด)
 - สอบราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 220,848.00 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 220,848.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

33
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 2 ภาษา  

ยี่ห้อ โอลิมเปยี รุ่น Comfortype BT
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด 79,180.00 บ.โอลิมเปยีไทย จ ากัด 79,180.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

34
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง          

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
171,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

35
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ส านักงาน

ใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
121,070.50

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
121,070.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

36
จัดซ้ือผงหมึกเลเซอร์ รุ่น Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 158,274.40 บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 158,274.40 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

37
จ้างเหมาเปล่ียนอะไหล่

เคร่ืองปรับอากาศ ธอส. สาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา หจก.สงวนแอร์ 30,000.66 หจก.สงวนแอร์ 30,000.66

เปน็ห้างหุ้นส่วนที่มีประสบการณ์

และความช านาญ

38
จ้างดูแลรักษาความสะอาดประจ า

สาขาย่อยพหลโยธิน (SME Bank)
 - ตกลงราคา

บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแนล 

เยนเนอรัล จ ากัด
96,000.00

บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแนล 

เยนเนอรัล จ ากัด
96,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

39 จ้างผลิตผ้าห่มกันหนาว  - สอบราคา บ.รู๊ทเดคโค้ จ ากัด 711,550.00 บ.รู๊ทเดคโค้ จ ากัด 711,550.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

40
จัดซ้ือชุดติดตั้งผนัง ส าหรับ 

LCD/Plasma ขนาด 32 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 2,500.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 2,500.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

41 จัดซ้ือกล่องเอกสารฝาครอบ (งวดท่ี 2)  - ตกลงราคา หจก.แอ๊คช่ันแพค 20,330.00 หจก.แอ๊คช่ันแพค 20,330.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

42
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร   

(ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยรายวนั)
 - ตกลงราคา

บ.หนังสือพิมพ์ พิมพ์

ไทยรายวนั จ ากัด
50,000.00

บ.หนังสือพิมพ์ พิมพ์

ไทยรายวนั จ ากัด
50,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

43
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "คุยข่าว 10 โมง")
 - วธิีพิเศษ บ.เอ็มไดเร็กต์ จ ากัด 1,444,500.00 บ.เอ็มไดเร็กต์ จ ากัด 1,444,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

44
ต่อสัญญาการใช้บริการ MANAGED 

SERVER
 - ตกลงราคา บ.วโีฮสต์เวบ็ จ ากัด 152,154.00 บ.วโีฮสต์เวบ็ จ ากัด 152,154.00

ทางธนาคารฯ ใช้บริการอยู่แล้ว 

(เปน็การต่อสัญญา)
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

45 จ้างผลิต ROLL UP ขนาด 85 x 200 ซม.  - ตกลงราคา
บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จ ากัด
89,600.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จ ากัด
89,600.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

46
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ใน นสพ.โพสต์ทูเดย)์
 - วธิีพิเศษ บ.โพสต์ พับลิชช่ิง จ ากัด 321,000.00 บ.โพสต์ พับลิชช่ิง จ ากัด 321,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

47
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Life and Home)
 - วธิีพิเศษ บ.อะโกร มีเดีย จ ากัด 240,750.00 บ.อะโกร มีเดีย จ ากัด 240,750.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

48

จัดซ้ือ External Hard Disk ความจุ 1 

TB ยี่ห้อ Buffalo รุ่น HD-CE1.0 

TU2-UP

 - ตกลงราคา
บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
9,200.00

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
9,200.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

49
จัดซ้ือ DWD 1000GB My Book Studio

 Edition II
 - ตกลงราคา

บ.นิมเบลิ คอปอเรช่ัน 

จ ากัด
8,335.30

บ.นิมเบลิ คอปอเรช่ัน 

จ ากัด
8,335.30 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

50 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา
บ.มาสเตอร์ ออฟฟิศ 

จ ากัด
7,372.00

บ.มาสเตอร์ ออฟฟิศ 

จ ากัด
7,372.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

51 จ้างพิมพ์แฟ้มประวตัิพนักงาน  - ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 4,547.50 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 4,547.50 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

52
จ้างพิมพ์คู่มือการประมูลขายบา้นมือ

สองของธนาคาร คร้ังที่ 1/2552
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 163,710.00 บ.บพิธการพิมพ์ จ ากัด 163,710.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

53 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มและแคชเชียร์เช็ค  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
63,344.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
63,344.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

54
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง,แคชเชียร์

เช็คสาขาประจวบคีรีขันธ์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
10,464.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
10,464.60

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน

55
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์      

การออกบธู
 - ตกลงราคา บ.ซัสเซส ปร้ินส์ติ้ง จ ากัด 21,132.50 บ.ซัสเซส ปร้ินส์ติ้ง จ ากัด 21,132.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

56

จ้างดูแลรักษาต้นไม้ และสวนหย่อม 

บริเวณระเบยีงด้านนอกข้างห้องสมุด 

ช้ัน 3 อาคาร 2 ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอร์วสิ จ ากัด 24,000.00 บ.สเตท เซอร์วสิ จ ากัด 24,000.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

57
จัดซ้ือผงหมึกเลซอร์ รุ่น Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จ ากัด 158,274.40 บ.สหธุรกิจ จ ากัด 158,274.40 เปน็ตัวแทนจ าหน่าย

58 จ้างผลิตเข็มกลัดหน้าอก และหมวกแก๊ป  - สอบราคา หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 349,975.60 หจก.นิเกล (ดีไซน์อิทสย)ู 349,975.60
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

59 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 15,204.70 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 15,204.70
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

60 จัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ ่(งวดท่ี 2)  - ตกลงราคา
บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
62,060.00

บ.แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง

โพรดัค จ ากัด
62,060.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

61

จ้างเหมางานปรับปรุงและตกแต่ง

ภายใน ธอส. สาขาย่อยเกาะสมุย (งาน

ปา้ย)

 -

วธิีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สเปซมีเดีย จ ากัด 763,000.00 บ.สเปซมีเดีย จ ากัด 763,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

62
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ผ่านส่ือบริษัทฯ )
 - วธิีพิเศษ บ.อินไซท์ อินโฟ จ ากัด 1,245,480.00 บ.อินไซท์ อินโฟ จ ากัด 1,245,480.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

63
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(สารคดี "สุดหล้าฟ้าเขียว ชุดมรดกโลก")
 - วธิีพิเศษ บ.เอเรียส บุ๊คส์ จ ากัด 642,000.00 บ.เอเรียส บุ๊คส์ จ ากัด 642,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

64
จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักพนักงาน ธอส.

 สาขาย่อยลพบรีุ
 -

วธิีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จ ากัด
365,000.00

บ.บรูณรัตน์เอนยิเนียร่ิง 

จ ากัด
365,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

65 จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลข  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 5,270.00 บ.นามทอง จ ากัด 5,270.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

66
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

Brother รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

67

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน โครงการงาน  

ปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธอส.    

สาขาย่อยเกาะสมุย

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
120,000.00

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
120,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

68
จ้างเหมาก าจัดแมลง ประจ าสาขา  

ไมตรีจิต
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด 11,000.00 บ.บั๊ค บ ีกอน จ ากัด 11,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

69

จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบตัรแบบตั้งโต๊ะ ชนิด

ตรวจมสอบธนบตัรปลอมด้วยระบบ UV

 และ MG ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด 58,000.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด 58,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

70
จัดซ้ือเคร่ืองนับธนบตัรชนิดตั้งพ้ืน ยี่ห้อ 

TRANS-WORLD รุ่น TW-600A
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด 73,830.00 บ.ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากัด 73,830.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

71
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.I-Time SUPPLY & 

SERVICE
16,478.00

บ.I-Time SUPPLY & 

SERVICE
16,478.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

72
จัดซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงาน (ตู้เซฟนิรภัย, 

 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จ ากัด 52,146.45 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จ ากัด 52,146.45 เปน็ผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง

73

จ้างเหมางานปรับปรุงและตกแต่ง

ภายใน ธอส. สาขาย่อยเกาะสมุย         

    (งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว)

 -

วธิีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
287,000.00

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
287,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

74 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์          

 ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
15,725.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์          

 ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
15,725.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

75
จ้างจัดท าสมุดโน๊ต ขนาด 8.5 x 14.5 

ซม.
 - ตกลงราคา

บ.แบงค์คอกกิ๊ฟท์ จ ากัด 

(สาขาที่ 1)
200,000.00

บ.แบงค์คอกกิ๊ฟท์ จ ากัด 

(สาขาที่ 1)
200,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

76
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในรายการ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
160,500.00

บ.เบนิต้า คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
160,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

77

จ้างเหมางานสถาปตัย์ตกแต่งภายใน

และงานระบบประกอบอาคาร ธอส.

ส านักพระราม 9

 -

ประกวด

ราคา 

e-Auction

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
13,700,000.00

บ.โชครุ่งเรืองการช่าง 

จ ากัด
13,700,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

78
จ้างพิมพ์กระดาษจดหมาย สาขาชัยภูมิ

 และสาขาแพร่
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 4,654.50 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 4,654.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

79 เช่ารถยนต์  - สอบราคา บ.ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด 1,228,320.00 บ.ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด 1,228,320.00
เปน็บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน

การให้เช่าแบบลิสซ่ิงโดยตรง

80
จ้างเปน็ผู้ด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ป ี2552 ธอส.
 - วธิีพิเศษ

บ.ซีโน พับลิสช่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
1,198,400.00

บ.ซีโน พับลิสช่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
1,198,400.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

81

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ในหนังสือ "ทิศทางเศรษฐกิจไทย         

 ป ี2552")

 - ตกลงราคา บ.สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 58,850.00 บ.สยามเศรษฐกิจ จ ากัด 58,850.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

82
จ้างก่อสร้างบธูงาน Home Builder 

Focus 2009
 - ตกลงราคา

บ.คิงส์ เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

 จ ากัด
99,189.00

บ.คิงส์ เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.

 จ ากัด
99,189.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

83
จ้างบริการพ้ืนที่บธูงาน Home Builder 

Focus 2009
 - ตกลงราคา สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น 50,000.00 สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น 50,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

84 จ้างผลิตกระเปา๋เปสี้ส้ม  - วธิีพิเศษ
บ.ทบูยิอง จ ากัด (สาขาที่ 

1)
510,000.00

บ.ทบูยิอง จ ากัด (สาขาที่ 

1)
510,000.00 เปน็บริษัทที่จ าหน่ายสินค้าพรีเมียม
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

85
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
7,811.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

86
จัดซ้ือเคร่ืองบนัทึกเสียง ยีห้อ SONY 

ICD-UX71
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 3,210.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 3,210.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

87
จัดซ้ือ Flash Drive ยี่ห้อ Sandisk        

 8 GB. SDCZ4-8192-P36
 - ตกลงราคา บ.ไอโอ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 7,511.40 บ.ไอโอ แอ็ดวานซ์ จ ากัด 7,511.40 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

88
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายสนับสนุนสินเช่ือ
 - นางสาวนิตยา  ศิวะบณุย์ วนัละ 400 บาท นางสาวนิตยา  ศิวะบณุย์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

89 จัดซ้ือน้ ายาล้างจาน  - ตกลงราคา
บ.รีชเน็ซ แอ็คเซซโซร่ี 

จ ากัด
2,619.36

บ.รีชเน็ซ แอ็คเซซโซร่ี 

จ ากัด
2,619.36 เปน็บริษัทจ าหน่ายโดยตรง

90 จัดซ้ือน้ าสบู่เหลว  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
47,508.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
47,508.00 เปน็บริษัทจ าหน่ายโดยตรง

91
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง,           

บตัรเงินกู้ สาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
28,676.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
28,676.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน

92
จัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุม      

ช้ัน 11 อาคารจอดรถ ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
191,118.30

บ.นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
191,118.30 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

93
จัดซ้ือกระดาษ A4 80 แกรม ยี่ห้อ 

Double A
 - ตกลงราคา บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จ ากัด 49,755.00 บ.เค.พี.ไอ.เทรดดิ้ง จ ากัด 49,755.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

94 จ้างจัดงานเปดิตัว Logo CSR  - ตกลงราคา บ.ไอเดีย เด็ด จ ากัด 181,198.08 บ.ไอเดีย เด็ด จ ากัด 181,198.08
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

95
จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนม่านปรับแสง      

ช้ัน 6 อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ทีม เดคคอร์ จ ากัด 180,600.00 บ.ทีม เดคคอร์ จ ากัด 180,600.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

96
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร   

(ในหนังสือ "วนันักข่าว ป ี2552")
 - ตกลงราคา

สมาคมนกัข่าว

นกัหนงัสือพิมพ์แหง่

ประเทศไทย
45,000.00

สมาคมนกัข่าว

นกัหนงัสือพิมพ์แหง่

ประเทศไทย
45,000.00

เปน็สมาคมที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

97
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร   

(ในนิตยสาร thaicoon)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยคูน-แบรนด์เอจ 

โฮลดิ้ง จ ากัด
53,500.00

บ.ไทยคูน-แบรนด์เอจ 

โฮลดิ้ง จ ากัด
53,500.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

98 จัดซ้ืออุปกรณค์อมพิวเตอร์  - ตกลงราคา
บ.ซีวา แอดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ ากัด
44,084.00

บ.ซีวา แอดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ ากัด
44,084.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

99 จัดซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส านักงานชนิดลอยตัว  - ตกลงราคา บ.The Grand UB Co.Ltd. 23,606.98 บ.The Grand UB Co.Ltd. 23,606.98 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

100
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร   

(ในสารคดี ชุด Save World Save Life)
 - วธิีพิเศษ

บ.ซีเล็คท์ มาร์เก็ตติ้ง      

เอเจนซ่ี จ ากัด
321,000.00

บ.ซีเล็คท์ มาร์เก็ตติ้ง      

เอเจนซ่ี จ ากัด
321,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

101
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร    

(ในรายการ "บอกเล่าเมืองไทย")
 - วธิีพิเศษ

บ.สกล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 จ ากัด
321,000.00

บ.สกล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

 จ ากัด
321,000.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

102

จัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วยดาวเทียม 

(GPS) ยี่ห้อ GARMIN รุ่น eTrex 

Lagend HCx

 - ตกลงราคา
บ.ที.พี.ที.เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
45,000.00

บ.ที.พี.ที.เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
45,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

103
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร   

(ในนิตยสาร Home & Decor)
 - ตกลงราคา

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด

 (มหาชน)
138,672.00

บ.จีเอ็ม มัลติมีเดีย จ ากัด

 (มหาชน)
138,672.00

เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

104

จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ (Projector) 

พร้อมจอภาพและอุปกรณต์ิดตั้งห้อง

ประชุม  ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 139,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 139,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

105
จัดซ้ือผงหมึก Laser Samsung          

รุ่น ML-4050 ML-D4550B
 - สอบราคา บ.แอนสัน จ ากัด 270,175.00 บ.แอนสัน จ ากัด 270,175.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

106 จ้างจัดท้ าเส้ือ Jacket ครบรอบ 55 ป ี  - วธิีพิเศษ
บ.แบงค์คอกกิ๊ฟท์ จ ากัด 

(สาขาที่ 1)
468,000.00

บ.แบงค์คอกกิ๊ฟท์ จ ากัด 

(สาขาที่ 1)
468,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

107
จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน 

ธอส. สาขาบางใหญ ่(งานปา้ย)
 -

วธิีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จ ากัด
715,027.50

บ.สมาร์ทเทค แอนด์ แมท 

จ ากัด
715,027.50 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

108

จัดซ้ือตั๋วเคร่ืองบนิเหมาล า (กรุงเทพฯ-

เกาะสมุย ,                    เกาะสมุย-

กรุงเทพ)

 - วธิีพิเศษ บ.การบนิกรุงเทพ จ ากัด 1,629,600.00 บ.การบนิกรุงเทพ จ ากัด 1,629,600.00
ได้รับสัมปทานในเส้นทาง

กรุงเทพ-สมุย

109
เช่าห้องพักโรงแรม Centara Grand 

Beach Resort Samui
 - วธิีพิเศษ

บ.Grand Hotels & 

Resort จ ากัด
380,500.00

บ.Grand Hotels & 

Resort จ ากัด
380,500.00

มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมกับการ

เดินทางในคร้ังนี้ พร้อมกับราคาที่

เสนอเปน็ราคาพิเศษ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

110 จ้างพิมพ์บตัรเงินกู้ ส่วนนิติกรรม  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
8,132.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
8,132.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

111
จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย สาขา

สุขาภิบาล 3
 - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 1,861.80 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 1,861.80

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

112
จ้างจัดท าตุ๊กตา Mascot ธอส.รักการ

ออม
 - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จ ากัด 199,983.00 บ.จิงเฉิง จ ากัด 199,983.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

113 จ้างผลิต Mascot ธอส.รักการออม  - ตกลงราคา นายประสงค์  ศรีพุก 120,000.00 นายประสงค์  ศรีพุก 120,000.00 เปน็ผู้ผลิตและจ าหน่ายโดยตรง

114 จ้างท ากระเปา๋ผ้าดิบ และหมอนรูปหัวใจ  - วธิีพิเศษ บ.จิงเฉิง จ ากัด 397,954.40 บ.จิงเฉิง จ ากัด 397,954.40
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

115
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร 

(หนังสือฉบบัพิเศษ " รัฐวสิาหกิจ")
 - ตกลงราคา

บรรณาธิการบริหาร   

คุณสาธร  รอดจันทร์
35,000.00

บรรณาธิการบริหาร   

คุณสาธร  รอดจันทร์
35,000.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์

116 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุ่น TN-2150  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จ ากัด 61,846.00 บ.สหธุรกิจ จ ากัด 61,846.00 เปน็ตัวแทนจ าหน่าย

117
จัดซ้ือผงหมึกเลเซอร์ รุ่น Q7551A 

(P3005)
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จ ากัด 197,843.00 บ.สหธุรกิจ จ ากัด 197,843.00 เปน็ตัวแทนจ าหน่าย

118
จ้างพิมพ์ซองหน้าต่างขาว ส าหรับใช้กับ

เคร่ืองบรรจุเอกสารอัตโนมัติ
 - ตกลงราคา บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด 140,598.00 บ.เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนล่า จ ากัด 140,598.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

119
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อ RICOH    

รุ่น MP2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
23,112.00

บ.ริโก้ เซอร์วสิเซล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
23,112.00

ผ่านการคัดเลือกจากฝ่ายกิจการ

สาขาภูมิภาค 2
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

120
จ้างบริการเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อ 

RICOH รุ่น MP2000Le
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
7,818.09

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
7,818.09

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

121

จัดซ้ือกระดาษส าหรับ รุ่น HQP Paper 

1901730 Semigloss ขนาด 17 นิ้ว x 

30 เมตร

 - ตกลงราคา
บ.เอส พี ว ีแอดวานซ์ 

จ ากัด
47,080.00

บ.เอส พี ว ีแอดวานซ์ 

จ ากัด
47,080.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

122
จัดซ้ือแฟ้มสันกวา้ง ขนาด 3 นิ้ว (666) 
(งวดท่ี 4)

 - ตกลงราคา บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 16,178.40 บ.ชัยม่ันคง (1995) จ ากัด 16,178.40 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

123
จัดซ้ือกระดาษ HQP iPaper 1904430 

Semigloss 190g 44" x 30 M
 - ตกลงราคา

บ.เอส พี ว ีแอดวานซ์ 

จ ากัด
88,810.00

บ.เอส พี ว ีแอดวานซ์ 

จ ากัด
88,810.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

124 จ้างท าตรายางประเภทต่างๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด์          

 ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
1,530.00

บ.ทริงเค็ท แอนด์          

 ครีเอเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด
1,530.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

125

จัดซ้ือเฟอร์นิเจอร์ส านักงานพร้อมติดตั้ง

ใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สาขาพัทยา

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
44,000.00

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
44,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

126

จัดซ้ือสติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ขนาด 10.6 x 

4.8 ซม. 1 แถว (1 กล่อง บรรจุ 3000 

ดวง)

 - ตกลงราคา
ห.จ.ก.เอส.ว.ีเอส 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
4,815.00

หจก.เอส.ว.ีเอส 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด
4,815.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

127
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นายอุชุกร  ลือตาล วนัละ 350 บาท นายอุชุกร  ลือตาล วนัละ 350 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

128
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวสุริญา  แซ่ฟุ้ง วนัละ 350 บาท นางสาวสุริญา  แซ่ฟุ้ง วนัละ 350 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

129
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน วนัละ 350 บาท นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน วนัละ 350 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

130
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวอุษณีย์  ผ่องวรรณ์ วนัละ 350 บาท นางสาวอุษณีย์  ผ่องวรรณ์ วนัละ 350 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

131

จ้างด าเนินการออกแบบและจัดท า

ช้ินงานแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคาร

 - สอบราคา
บ.แรพ คอลลินส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
760,000.00

บ.แรพ คอลลินส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
760,000.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

132

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม 

305 ช้ัน 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ         

ส านักงานใหญ่

 - วธิีพิเศษ
บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
250,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
250,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

133 จัดซ้ือกล่องของขวญั  - ตกลงราคา บ.2Design จ ากัด 46,010.00 บ.2Design จ ากัด 46,010.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

134
จัดซ้ืออุปกรณท์ี่ใช้กับเคร่ืองโทรสาร

เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8460
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
9,095.00

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
9,095.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

135
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ 

(ทางสถานีวทิยุต ารวจภูธร)
 - ตกลงราคา นางสาวชญาภร  พันธวงั 15,750.00 นางสาวชญาภร  พันธวงั 15,750.00

เปน็ผู้ที่ด าเนินงานด้านส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

136

จ้างจัดท าศูนย์บริการข้อมูลด้าน Post 

Finance ภายในงานมหกรรมบา้นและ

คอนโด คร้ังที่ 20

 - ตกลงราคา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 21,400.00 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 21,400.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

137
จัดซ้ือไมโครโฟนไร้สาย ยี่ห้อ SHURE 

รุ่น PG288E / PG58-R12
 - ตกลงราคา

บ.นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
24,900.00

บ.นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์

เซอร์วสิ จ ากัด
24,900.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

138
จัดซ้ือ Tape LT03 (400GB/800GB) 

(L100) ยี่ห้อ SONY
 - สอบราคา บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 595,776.00 บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 595,776.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

139

จ้างเปน็ผู้ด าเนินการจัดพิมพ์วารสาร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ป ี2552 

(ภาคภาษาอังกฤษ)

 - วธิีพิเศษ
บ.ซีโน พับลิสช่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
599,200.00

บ.ซีโน พับลิสช่ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
599,200.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

140

จ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงและ     

ตกแต่งภายใน ห้องอเนกประสงค์ 

บริเวณช้ัน 11 อาคารจอดรถ

 - วธิีพิเศษ นายอนุชาติ  หิรัญคัพภ์ 276,000.00 นายอนุชาติ  หิรัญคัพภ์ 276,000.00
เปน็ผู้ที่มีประสบการณแ์ละความ

ช านาญ

141
จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ส าเนา

ระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
15,000.00

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
15,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

142
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค และเช็คกระแส

รายวนั สาขาเทพารักษ์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
4,258.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
4,258.60

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

143
จัดซ้ือเคร่ืองค านวณเลขยี่ห้อ Casio   รุ่น

 DM-240TR
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากัด 5,900.00 บ.นามทอง จ ากัด 5,900.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

144 จ้างผลิตร่มยาวขนาด 24 นิ้ว  - สอบราคา บ.ซิตี้อัมเบรล่า จ ากัด 282,480.00 บ.ซิตี้อัมเบรล่า จ ากัด 282,480.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

145

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร

การประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ   

คร้ังที่ 1/2552

 - ตกลงราคา หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง 94,229.50 หจก.ซูน่า แอดเวอร์ไทซ่ิง 94,229.50
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

146

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร

การประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ   

คร้ังที่ 1/2552

 - ตกลงราคา บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 44,940.00 บ.มติชน จ ากัด (มหาชน) 44,940.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

147

จ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร

การประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ   

คร้ังที่ 1/2552

 - ตกลงราคา บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด 53,928.00 บ.ฐานเศรษฐกิจ จ ากัด 53,928.00
เปน็บริษัทที่ด าเนินงานด้านส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์

148 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 4,964.80 บ.เบสต์บุ๊กเคส จ ากัด 4,964.80
เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

149
จ้างบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบอาคาร

อัตโนมัติ อาคาร 2 สนญ.
 - วธิีพิเศษ

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ 

จ ากัด
231,120.00

บ.เตียวฮงอีเล็คโทรซิสเต็มส์ 

จ ากัด
231,120.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

150
จัดซ้ือโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasonic         

รุ่น KX-T2371 MXW
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 71,369.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 71,369.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

151
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

 CBS Core Team
 - นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วนัละ 400 บาท นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

152
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

 CBS Core Team
 - นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วนัละ 400 บาท นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

153
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

 CBS Core Team
 - นายวรุตม์  อุตระชัย วนัละ 400 บาท นายวรุตม์  อุตระชัย วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

154
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

 CBS Core Team
 - นางสาวอุษณยี์  แต่งวงศ์ วนัละ 400 บาท นางสาวอุษณยี์  แต่งวงศ์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

155
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวชญาณศิ  ช่อวชิา วนัละ 400 บาท นางสาวชญาณศิ  ช่อวชิา วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

156
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวดวงพร  แสงร่ืน วนัละ 400 บาท นางสาวดวงพร  แสงร่ืน วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

157
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นายเทวา  ใจหาญ วนัละ 400 บาท นายเทวา  ใจหาญ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

158
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวรัฐพร  วงัวเิศษ วนัละ 400 บาท นางสาวรัฐพร  วงัวเิศษ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

159
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวศศิธร  แซ่ฟู วนัละ 400 บาท นางสาวศศิธร  แซ่ฟู วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

160
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวพักตร์วิภา  ค าสุระ วนัละ 400 บาท นางสาวพักตร์วิภา  ค าสุระ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

161
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวบษุกร  วงปเีก วนัละ 400 บาท นางสาวบษุกร  วงปเีก วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

162
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวดวงพร  วรุิฬศักดิ์ วนัละ 400 บาท นางสาวดวงพร  วรุิฬศักดิ์ วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

163
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นายชาญชัย แก้วกังวาล วนัละ 400 บาท นายชาญชัย แก้วกังวาล วนัละ 400 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

164
จ้างมาช่วยปฏิบตัิงานเปน็การช่ัวคราวที่

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
 - นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วนัละ 360 บาท นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วนัละ 360 บาท

มีความรู้ประสบการณต์รงตาม

ความต้องการ

165
จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า

อัตโนมัติ อาคาร 2 ธอส. สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.บ.ีกริม เทรดดิ้ง        

คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด
96,300.00

บ.บ.ีกริม เทรดดิ้ง        

คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด
96,300.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

166
จ้างบริการวเิคราะห์ค่าน้ าทิ้งของระบบ

บ าบดัน้ าเสีย อาคาร 2 ธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา บ.เทสท์ เทค จ ากัด 24,396.00 บ.เทสท์ เทค จ ากัด 24,396.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

167

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม (บนัทึกต่อท้าย  

โครงการบา้นเอ้ืออาทร,สัญญาค้ า

ประกัน,ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน)

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
68,212.50

บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ

 จ ากัด
68,212.50

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

168 จ้างท าร่มสนามขนาด 40 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.อิมเพาเวอร์ จ ากัด 13,910.00 บ.อิมเพาเวอร์ จ ากัด 13,910.00
เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ



21

ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

169
จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda   รุ่น

 WAVE 125X (พร้อมทะเบยีน+พรบ.)
 - ตกลงราคา

บ.ซันไทยกรุ๊ป จ ากัด 

สาขาบางนา
44,000.00

บ.ซันไทยกรุ๊ป จ ากัด 

สาขาบางนา
44,000.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

170
จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์     

ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
23,433.00

บ.ไทย โอเอ บสิซิเนส 

จ ากัด
23,433.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

171
จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นปลิวงาน

ประมูลขายบา้นมือสอง คร้ังที่ 1/2552
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด 24,931.00 บ.ฟูลพอยท์ จ ากัด 24,931.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์

172

จ้างพิมพ์ 1.)แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง 

สาขาอ่างทอง 2.)เช็คกระแสรายวนั 

สาขาส าโรง

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
11,128.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน)
11,128.00

เปน็บริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านส่ิงพิมพ์ตราสารส าคัญ

ทางการเงิน

173
จ้างผลิตแบนเนอร์งานประมูลขายบา้น

มือสอง คร้ังที่ 1/2552
 - ตกลงราคา บ.แอดจาเซ้นท์ จ ากัด 9,951.00 บ.แอดจาเซ้นท์ จ ากัด 9,951.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

174
จัดซ้ือผงหมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร     

รุ่น TN-8000 (งวดท่ี 2)
 - ตกลงราคา บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 48,257.00 บ.ลีก้า บสิสิเนส จ ากัด 48,257.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

175
จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80

 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
174,410.00

บ.พีกรุ๊ปไทย อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
174,410.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

176

จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

PANASONIC รุ่น KX-FLB-882CX 

(พร้อมอุปกรณ)์

 - ตกลงราคา บ.ซันไทยกรุ๊ป จ ากัด 42,372.00 บ.ซันไทยกรุ๊ป จ ากัด 42,372.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ

177 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จ ากัด 10,914.00 บ.มิตรอภัย จ ากัด 10,914.00 คุณสมบตัิตรงตามที่ต้องการ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

178
จัดซ้ือกระดาษบวกเลขขนาด 2 ¼ นิ้ว 
(งวดท่ี 4,5)

 - ตกลงราคา
บ.วนิ เปเปอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
10,272.00

บ.วนิ เปเปอร์ โปรดักส์ 

จ ากัด
10,272.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

179 จัดซ้ือกล่องเอกสารฝาครอบ (งวดท่ี 3)  - ตกลงราคา หจก.แอ๊คช่ันแพค 20,330.00 หจก.แอ๊คช่ันแพค 20,330.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

180

จ้างเหมางานปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องเก็บ

โฉนด ช้ัน G อาคาร 1 ส่วนหลักทรัพย์ 

ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ ธอส. สนญ.      

(หมวดงานสถาปตัยกรรม)

 -

วธิีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
420,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอร์นิช่ิง 

จ ากัด
420,000.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

181
จัดซ้ือผงหมึกเลเซอร์ รุ่น Q7516A     

(HP 5200)
 - สอบราคา

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
222,517.20

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
222,517.20 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

182 จัดซ้ือผ้าหมึก Passbook รุ่น 4915  - ตกลงราคา
บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
149,800.00

บ.ท.ีเอ็น.แม็คเนท็ เซ็นเตอร์ 

จ ากัด
149,800.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

183
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน CH-3 VISITOR 

CHAIR
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
14,017.00

บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ 

จ ากัด
14,017.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

184
จ้างดูแลบ ารุงรักษาและแก้ไขระบบการ

จัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS
 - ตกลงราคา บ.ชินนี่ดอทคอม จ ากัด 107,000.00 บ.ชินนี่ดอทคอม จ ากัด 107,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

185
จ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก มด 

แมลงสาบ หนู ประจ าสาขาบางเขน
 - ตกลงราคา บ.บี๊ค บ ีกอน จ ากัด 8,988.00 บ.บี๊ค บ ีกอน จ ากัด 8,988.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ

186
จ้างผลิตอุปกรณบ์ธูเคล่ือนที่มาตรฐาน

หน้าโค้ง
 - ตกลงราคา

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จ ากัด
180,000.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ์ กรุ๊ป 

จ ากัด
180,000.00

เปน็บริษัทที่มีประสบการณแ์ละ

ความช านาญ
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ผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ
ล าดั
บท่ี

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซือ้/จ้าง
ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

187 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองโทรสาร รุ่น TN-8000  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ์ จ ากัด 28,890.00 บ.โฟนิกซ์ จ ากัด 28,890.00 เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

188 จัดซ้ือคลิปหูขาว UA # 110  - กรณพิีเศษ องค์การค้าของ สกสค. 5,400.00 องค์การค้าของ สกสค. 5,400.00 เปน็การสนับสนุนส่วนราชการ

189 เช่าพ้ืนที่สาขาย่อยมีนบรีุ  - วธิีพิเศษ บ.เสียงสมบรูณ ์จ ากัด 20,000 / เดือน บ.เสียงสมบรูณ ์จ ากัด 20,000 / เดือน ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ


