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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ และหนู ของสาขาเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.ยู พี ซี จํากัด 8,000.00 บ.ยู พี ซี จํากัด 8,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2
จางเหมาซอมแซมแกไขเครื่องพิมพ HP 

Laser jet 3005N ธนาคารฯ สาขาลําปาง
 - ตกลงราคา

บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด 

(ประเทศไทย) จํากัด
11,309.90

บ.ฮิวเล็ตต แพ็คการด 

(ประเทศไทย) จํากัด
11,309.90

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

3

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขแบบมีกระดาษ 

ขนาด 14 หลัก ยี่หอ CASIO                

รุน DR-240 TM (ของสาขาสุขุมวิท)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 10,056.00 บ.นามทอง จํากัด 10,056.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

4
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เกมประชาชน")
 - วิธีพิเศษ

บ.เนฟเวอรแลนด           

ครีเอชั่น จํากัด
625,000.00

บ.เนฟเวอรแลนด           

ครีเอชั่น จํากัด
625,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

5
จัดซื้ออุปกรณ DRUM DR-2025          

เพื่อใชกับเครื่องโทรสาร Brother
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
6,420.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
6,420.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother รุน 8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
19,046.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
19,046.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จางเปนที่ปรึกษาดานการสอบสวน    

ของธนาคารฯ
 - ตกลงราคา บ.สมบัติ ลีกัล จํากัด 128,400.00 บ.สมบัติ ลีกัล จํากัด 128,400.00

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

8 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
720.00

บ.ทริงเค็ท แอนด          

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
720.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9
จัดซื้อหมึกสีใชกับเครื่องโทรสาร 

BROTHER รุน MFC-260C
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
2,963.90

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
2,963.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10

จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา                 

ชนิดมีหนวยความจํา                          

ยี่หอ โอลิมเปย รุน COMFORTYPE M

 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,540.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 23,540.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

11

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ทางสถานีวิทยุ FM.102.0 MHz."

Working Station)

 - วิธีพิเศษ
บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรชั่น จํากัด
898,800.00

บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรชั่น จํากัด
898,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

12
จัดซื้อ TZ-651 เทปอักษร 24 มม. 

ดํา/เหลืองเคลือบพลาสติก
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,264.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

13
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 3,980.40 บ.เครสเซนโต จํากัด 3,980.40 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

14
จางพิมพซองบริการธุรกิจตอบรับ    

(ฝายสนับสนุนสินเชื่อ)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
15,515.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
15,515.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

15 จัดซื้อแกวน้ําใส รหัส 3B065110188001  - ตกลงราคา
บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
29,264.50

บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
29,264.50 เปนผูผลิตและจําหนายโดยตรง

16
จัดซื้อผงหมึก HP รุน C6656A            

และรุน C6657A
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 7,238.55 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 7,238.55 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

17
จัดซื้อกระดาษเคลือบน้ํายากันน้ําพิเศษ 

IJ120
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,343.30 บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,343.30 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

18
จางพิมพคูมือการประมูลขายบาน      

มือสองของธนาคาร ครั้งที่ 2/2552
 - วิธีพิเศษ บ.บพิธการพิมพ จํากัด 256,800.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด 256,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

19 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A (3005)  - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 395,686.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 395,686.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666)  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 20,223.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

21 จัดซื้อสาย LOCK กลองบรรจุเงิน ATM  - ตกลงราคา
บ.เอบริค อิสเทิรนอิน

เตอรเนชั่นแนล จํากัด
25,680.00

บ.เอบริค อิสเทิรนอิน

เตอรเนชั่นแนล จํากัด
25,680.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

22
จางเปนที่ปรึกษาในการวิเคราะหพื้นที่และพิจารณาให

ความเห็นรับรองความเปนไปไดการพิจาณาสถานที่สราง

ศูนยคอมพิวเตอรหลัก ของธนาคาร

 - ตกลงราคา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาคุณทหารลาดกระบัง
120,000.00

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาคุณทหารลาดกระบัง
120,000.00

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

23
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวพลอยรุง ดุริยะพันธ วันละ 400 บาท นางสาวพลอยรุง ดุริยะพันธ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

24 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 64,035.00 องคการคาของ สกสค. 64,035.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

25 จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  - วิธีพิเศษ ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ 1,200,000.00 ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ 1,200,000.00
มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

26

จางเหมาเปลี่ยน Compressor มอเตอร

และพัดลม CDU เครื่องปรับอากาศ 

สาขาชุมพร

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
41,195.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
41,195.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

27 จัดซื้อธงชาติ และธงสัญลักษณ  - ตกลงราคา
ราน เอส เจ อินเตอร 

แอนด ซัพพลาย
35,880.00

ราน เอส เจ อินเตอร 

แอนด ซัพพลาย
35,880.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วันละ 360 บาท นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด วันละ 360 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

29
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวชญานิศ  ชอวิชา วันละ 400 บาท นางสาวชญานิศ  ชอวิชา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

30
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวดวงพร  แสงรื่น วันละ 400 บาท นางสาวดวงพร  แสงรื่น วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

31
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรุงตะวัน ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวรุงตะวัน ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

32
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ วันละ 400 บาท นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

33
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวบุษกร  วังปเก วันละ 400 บาท นางสาวบุษกร  วังปเก วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

34
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวศศิธร  แซฟู วันละ 400 บาท นางสาวศศิธร  แซฟู วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

35
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ วันละ 400 บาท นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

36
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์ วันละ 400 บาท นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

37
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายชาญชัย  แกวกังวาล วันละ 400 บาท นายชาญชัย  แกวกังวาล วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

38 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7516A (5200)  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,517.20 บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,517.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

39
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธริษตรี  กากแกว วันละ 400 บาท นางสาวธริษตรี  กากแกว วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

40

จางเหมาเปลี่ยนยาแนวซิลิโคน         

ผนังกระจกดานหนาและดานขาง       

ธนาคารฯ สาขาปทุมธานี

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
63,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
63,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

41 จัดซื้ออุปกรณไฟฟา  - วิธีพิเศษ บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 315,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 315,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

42
จางเหมากอสรางบูธงาน NPA 

GRAND SALE ครั้งที่ 8
 - วิธีพิเศษ

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
577,800.00

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
577,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จางพิมพซองจดหมายขาว สนญ.    

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
96,300.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
96,300.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

44
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4         

หนา 80 แกรม (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
173,340.00

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
173,340.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

45
จางเหมางานเปลี่ยนปายสัญลักษณ 

ธนาคารฯ สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากัด 200,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 200,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

46 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,330.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,330.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

47
จัดซื้อซื้อเครื่องกรองน้ํา                     

ยี่หอ SWISSPRO พรอมติดตั้ง
 - ตกลงราคา

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

48 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,792.70 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 2,792.70
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

49

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ทรัพยสินที่ดินพรอมบานตึก 3 ชั้น      

เลขที่ 538

 - ตกลงราคา
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
29,981.70

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
29,981.70

เปนบริษัทเดิมที่ผานการ 

e-Auction จากสํานักงานใหญแลว

50 จางตัดเสื้อคลุมฝุน  - ตกลงราคา ราน ส.บูติค 11,128.00 ราน ส.บูติค 11,128.00
เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

51
จัดซื้อผงหมึก Samsung 

ML-4050-ML-D4550B/SEE
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

357,112.50

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

357,112.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

52
จางทําบัตรชําระหนี้เงินกูแบบพลาสติก

ที่มีบารโคด เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 - วิธีพิเศษ

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
807,315.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
807,315.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นสพ.อีคอนนิวส)
 - วิธีพิเศษ บ.อีคอนนิวส จํากัด 374,500.00 บ.อีคอนนิวส จํากัด 374,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

54
จัดซื้อโตะแฟนซีกลม HA-CF13P        

และเกาอี่บุหนังสีสม KC120
 - วิธีพิเศษ

ราน เอ็น เอส บี 

เฟอรนิเจอร
258,661.80

ราน เอ็น เอส บี 

เฟอรนิเจอร
258,661.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

55
เชาระบบและอุปกรณรักษา            

ความปลอดภัยประจําสาขายอยมีนบุรี
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากัด 502,130.07 บ.เปโตร ไอที จํากัด 502,130.07 เปนการเชาตอเนื่อง

56

จัดซื้อชุดรับแขกสําหรับติดตั้งที่หอง

ทํางานที่ปรึกษาทั่วไปและที่ปรึกษา    

กฏหมาย

 - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
39,097.80

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
39,097.80

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

57
จางซอมแซมและใสอะไหลเครื่อง       

ปรับอากาศ ธอส.สาขารังสิต
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

81,855.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

81,855.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

58

จางพิมพแบบฟอรม 1.)ใบตรวจหลัก

ฐานประกอบคําขอกูเงิน 2.)ใบแบงงวดกู

เพื่อปลูกสรางอาคาร

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 98,440.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 98,440.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

59
จางพิมพ 1.ใบคุมยอดการนําสงเช็ค  

2.ใบเสร็จรับเงิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
42,800.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
42,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

60
จัดซื้อฟลมเครื่องโทรสาร                  

ยี่หอ Panasonic KXFA136A
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 1,412.40 บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จํากัด 1,412.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

61
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

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

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

62
จัดซื้อตูลิ้นชัก 4 ชั้นแฝด                  

ขนาด 42 x 59 x 109 ซม.
 - ตกลงราคา บ.แอลดี พลาส จํากัด 47,572.20 บ.แอลดี พลาส จํากัด 47,572.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63 จัดซื้อผงหมึกพิมพสี Epson  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 111,066.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 111,066.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

64

จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอลพรอม

อุปกรณ ยี่หอ CANON Powershot    

รุน G10

 - ตกลงราคา รานซีสคาเมราแอนดเลนส 17,900.00 รานซีสคาเมราแอนดเลนส 17,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

65
จางผลิตรมสนามขนาด 50 นิ้ว          

และขาตั้งรมแบบตีนเปด
 - ตกลงราคา บ.ซิตี้อัมเบรลา จํากัด 196,131.00 บ.ซิตี้อัมเบรลา จํากัด 196,131.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

66

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน (ชั้นเหล็ก    

เก็บแฟม 4 ชั้น,ตูเหล็กเก็บเอกสาร        

2 ลิ้นชัก)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 28,109.33 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 28,109.33 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

67

จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็คตอเนื่อง และ

แคชเชียรเช็ค สาขาเพชรบุรี                  

2.)แคชเชียรเช็ค สาขาสุขาภิบาล 1

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
13,610.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
13,610.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

68
จางพิมพกระดาษจดหมาย               

สาขาเชียงราย,สาขาอางทอง
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

69 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
5,500.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
5,500.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

70
จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ธนาคารฯ สาขายอยเกาะสมุย
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
150,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
150,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

71
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ")
 - ตกลงราคา

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
160,500.00

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
160,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

72
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother Laser รุน MFC-7220
 - ตกลงราคา

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
12,840.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
12,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

73
จัดซื้ออุปกรณที่ใชกับเครื่องฟอกอากาศ 

ชารป รุน FU-S51TA
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,373.20 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 9,373.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

74 จัดซื้อเหล็กคั่นแฟม  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 30,379.50 องคการคาของ สกสค. 30,379.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

75
จางพิมพโปสเตอรประชาสัมพันธ

ธนาคารดอกเบี้ยเงินฝาก
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
8,025.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
8,025.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

76

จางพิมพใบบันทึกรายการ (Slip)  

เครื่อง ATM ยี่หอ NCR และ Diebold 

(กระดาษ Thermal)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
89,880.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
89,880.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

77
จางบริการดูแลรักษาบานพัก      

"กระทิง คันทรี รีสอรท" จังหวัดจันทบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด
41,736.42

บ.ลีโอ ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด
41,736.42

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

78
จางเหมาทําฝาบอพักระบายน้ํา   

ธนาคารฯ สาขาบางใหญ
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 24,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 24,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

79

จางพิมพแบบฟอรม (ใบนําสงเงินคาเชา

ทรัพยสินธนาคาร,ใบคําขอใหธนาคาร 

หักเงินจากบัญชี,บัตรรับคําขอกู       

ฝาย สภ.2)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 37,878.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 37,878.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

80 จางทํากระเปาใสเอกสาร  - ตกลงราคา
บ.ทองพิทักษ อินเตอร 

จํากัด
41,200.00

บ.ทองพิทักษ อินเตอร 

จํากัด
41,200.00

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

81 จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู  - ตกลงราคา

บ.พรอพเพอรตี้ แคร 

เซอรวิสเซส                  

(ประเทศไทย) จํากัด

99,820.00

บ.พรอพเพอรตี้ แคร 

เซอรวิสเซส                  

(ประเทศไทย) จํากัด

99,820.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน               

ชนิด 20 ฉบับ สาขาสุขาภิบาล 1
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,605.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,605.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

83 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,755.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,755.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

84
ตอสัญญาเชารถยนต (แบบลิสซิ่ง) 

ยี่หอ HONDA ACCORD
 - วิธีพิเศษ

บ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

จํากัด
330,840.00

บ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

จํากัด
330,840.00

เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยตรง 

(เปนการตอสัญญา)

85 จัดซื้อผาหมึก Epson LQ-590  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 14,391.50 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 14,391.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

86 จัดซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง  - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 199,876.00 หจก.เบ เต็ก ลง 199,876.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

87

จัดซื้ออุปกรณสํานักงาน (เครื่องกระเจาะ

กระดาษ 2 รู,เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-3D,

ที่ถอดลวดเย็บกระดาษตราชาง,กระดาษโนต

ชนิดกาวในตัว)

 - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 6,684.29 บ.สหออฟฟศ จํากัด 6,684.29 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

88
จัดซื้อผาหมึกเครื่องพิมพดีดไฟฟา      

รุน 9400N
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 13,375.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 13,375.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

89
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นิตยสาร Make Money)
 - วิธีพิเศษ

บ.เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง 

จํากัด
288,900.00

บ.เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง 

จํากัด
288,900.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

90

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นิตยสารดอกเบี้ย รายเดือน และ

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ รายสัปดาห )

 - วิธีพิเศษ บ.ดอกเบี้ย จํากัด 262,500.00 บ.ดอกเบี้ย จํากัด 262,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

91
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ"บอกเลาเมืองไทย" )
 - วิธีพิเศษ

บ.สกล เอ็นเตอรเทน

เมนท จํากัด
300,000.00

บ.สกล เอ็นเตอรเทน

เมนท จํากัด
300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

92 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A (3005)  - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

395,686.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

93
จางปรับปรุงโปรแกรมการใชงานลิฟท 

ธอส. สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
250,000.00

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
250,000.00 เปนเจาของผลิตภัณฑ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

94 จางจัดทํากลองรับบริจาค  - ตกลงราคา
บ.ภัทรสวัสดิ์ โปรดักส    

ดีไซน จํากัด
58,208.00

บ.ภัทรสวัสดิ์ โปรดักส    

ดีไซน จํากัด
58,208.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

95
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา รานรุงนิรันดร แอรเซอรวิส 50,000.00 รานรุงนิรันดร แอรเซอรวิส 50,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

96 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q6511A  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 113,826.60 บ.สหธุรกิจ จํากัด 113,826.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

97
จางพิมพสมุดรายการทรัพยงาน NPA 

GRAND SALE ครั้งที่ 8
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 92,448.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 92,448.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

98
จางปรับปรุงหองมั่นคง ธอส.สาขายอย

พะเยา
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
20,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
20,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

99
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ"สุดสัปดาหกับลัดดาซุบซิบ)
 - วิธีพิเศษ คุณแถมสิน  รัตนพันธุ 500,000.00 คุณแถมสิน  รัตนพันธุ 500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

100
จางเหมาปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร ธอส. 

สาขาอุบลราชธานี
 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 380,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 380,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101 จางติดตั้งพรมพื้น ธอส. สนญ.  - วิธีพิเศษ

บ.คารเปทอินเตอรแนชั่น

แนล ไทยแลนด จํากัด 

(มหาชน)

253,000.00

บ.คารเปทอินเตอรแนชั่น

แนล ไทยแลนด จํากัด 

(มหาชน)

253,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102
จางทํากําแพงและประตูทางเขา    

อาคารทรัพยสิน ธอส.
 - ตกลงราคา

บ.เดอะ แวลูเอชั่น 

แอนด แมนเนจเมนท 

จํากัด

94,000.00

บ.เดอะ แวลูเอชั่น 

แอนด แมนเนจเมนท 

จํากัด

94,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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งานจัดซื้อจัดจาง
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วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

103
จัดซื้อโทรศัพท ยี่หอ Panasonic         

รุน KX-T2371 MXW
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,369.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 71,369.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

104
ตอสัญญาเชารถยนต (แบบลิสซิ่ง)  

ยี่หอ BENZ รุน S280 (Special Version)
 - วิธีพิเศษ

บ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

จํากัด
1,343,040.00

บ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

จํากัด
1,343,040.00

เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยตรง 

(เปนการตอสัญญา)

105
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นิตยสาร RPM Magazine)
 - วิธีพิเศษ

บ.อาร พี เอ็ม เอ็นเทอร

เทนเมนท
258,720.00

บ.อาร พี เอ็ม เอ็นเทอร

เทนเมนท
258,720.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

106
เชาเครื่องพรอมจางบริการเครื่องถาย

เอกสาร ยี่หอ RICOH รุน AF2020D
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขา กทม.ละปริมณฑล

107
จางซอมเปลี่ยนคาปาซิเตอรระบบไฟฟา

ธนาคารอาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 59,679.25 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 59,679.25

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

108 จางพิมพโปสเตอร IT Security  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 14,712.50 บ.ฟูลพอยท จํากัด 14,712.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

109
จางพิมพแบบฟอรม (ใบสําคัญจาย     

คาน้ํามันเชื้อเพลิง,ท.ด.1)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 51,253.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 51,253.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

110
จางพิมพ (แคชเชียรเช็ค ราชดําเนิน,แคชเชียร

เช็คตอเนื่อง และแคชเชียรเช็ค เพชรบูรณ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,242.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,242.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

111

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภาย

ใน ธนาคารฯ สาขายอยสุรินทร           

(ในสวนงานเฟอรนิเจอรลอยตัว             

ไมรวมเกาอี้สํานักงาน)

 - วิธีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
277,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
277,000.00

และเปนบริษัทที่มีประสบการณ

และความชํานาญ

112 จัดซื้อผาหมึก Epson  - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส         

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

5,778.00

บ.เมโทรซิสเต็มส         

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

5,778.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

113 จัดซื้อตูชุดรางเลื่อนพรอมติดตั้ง  - ตกลงราคา
บ.ศิลปเฟอรนิเจอร        

อินดัสตรี้ จํากัด
65,200.00

บ.ศิลปเฟอรนิเจอร        

อินดัสตรี้ จํากัด
65,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   

รุน AF2027 (ชั่วคราว)
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจาก               

ฝายตรวจสอบ

115 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
685.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

116
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน นสพ.รายวันบางกอกทูเดย)
 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร     

มีเดีย จํากัด
400,000.00

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร     

มีเดีย จํากัด
400,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

117

จัดซื้อผาหมึก รุน CB435A ใชกับ HP 

LaserJetP1006 และหมึกพิมพ          

รุน PC402RF Fax Brother รุน 727

 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 16,056.42 บ.สหธุรกิจ จํากัด 16,056.42 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

118
จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ยี่หอ ซันโย       

รุน SW-591 ซี
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 4,600.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 4,600.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

119
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

120

จางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน (ลูกคาเดิมเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ย)

 - ตกลงราคา
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
160,500.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
160,500.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

121
จางพิมพซองจดหมายหนาตาง       

สาขานครปฐม,สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
28,890.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
28,890.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

122 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
48,150.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

123
จางทําปายไมอัดแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย

ธนาคารฯ
 - ตกลงราคา นายเศรษฐา  มีทรัพย 26,000.00 นายเศรษฐา  มีทรัพย 26,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

124 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

125

จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ      

(สมุดปกแข็ง ลายไทย,ตะแกรง

ลวด,เชือกพลาสติก)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 5,254.25 องคการคาของ สกสค. 5,254.25 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

126

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน ของสาขา 

ในสังกัดฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2  

(ชนิด 10 ฉบับ 20 ฉบับ)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
50,418.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
50,418.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

127
จางเหมาปรับปรุงหองน้ําพรอมทาสีภาย

ในอาคาร ธนาคารฯ สาขายอยลพบุรี
 - ตกลงราคา

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
155,000.00

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
155,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

128
จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ธนาคารฯ สาขาราชบุรี
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

55,640.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

55,640.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

129 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว  - ตกลงราคา บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 58,422.00 บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 จํากัด 58,422.00
เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

130
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH รุน 

MP3391
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

4,250 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

4,250 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายพิธีการ

สินเชื่อ

131
เชาเครื่องพรอมจางบริการเครื่องถาย

เอกสาร ยี่หอ RICOH รุน MP3391
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายพิธีการ

สินเชื่อ

132
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

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



17

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

133

จางพิมพโปสเตอร และแผนปลิวงาน

ประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ          

ครั้งที่ 2/2552

 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,931.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 24,931.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

134 จางทําปายอครีลิคใสตั้งโตะ  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
2,568.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
2,568.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

135
จาง Set โปรแกรมพรอมซอมแซมฐาน 

ขอมูลระบบบัตรคิว
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
3,745.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
3,745.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

136
จางพิมพซองบริการธุรกิจตอบรับ    

(ฝายตรวจสอบ)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
15,515.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
15,515.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

137

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(สถานีวิทยุกระจายเสียงรายการขาว

จราจรสวพ. FM.91)

 - วิธีพิเศษ
บ.วิไลเซ็นเตอรแอนด

ซันส จํากัด
802,500.00

บ.วิไลเซ็นเตอรแอนด

ซันส จํากัด
802,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

138
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
600,000.00

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
600,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

139
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "คาถาสรางเงิน")
 - วิธีพิเศษ

บ.สแกน กรุป (2001) 

จํากัด
1,000,000.00

บ.สแกน กรุป (2001) 

จํากัด
1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



18

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

140

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโฆษณาภาพและเสียงของ     

จอ LCD และ PLASMA)

 - วิธีพิเศษ บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 1,199,684.00 บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 1,199,684.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

141 ขอใชบริการสื่อสารขอมูล SMS  - วิธีพิเศษ
บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
770,400.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
770,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

142
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ บ.อารเอส จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00 บ.อารเอส จํากัด (มหาชน) 1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

143 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,755.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,755.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

144

จัดซื้อผาหมึก No.03-7077872/Ribbon 

DP30-MICR (1 box/6 each) สําหรับเครื่อง 

Encoder ยี่หอ UNISYS

 - ตกลงราคา
บ.ยูนิซิส ประเทศไทย 

จํากัด
3,210.00

บ.ยูนิซิส ประเทศไทย 

จํากัด
3,210.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

145
จางเหมาซอมแซมอาคารสํานักงาน   

ของธนาคารฯ สาขาปราจีนบุรี
 - ตกลงราคา

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
124,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
124,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

146
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท นายธนกิจ  บวรรัตนปราณ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท นางสาวสุนิษา  แฝงฤทธิ์ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

148
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท นายวรุตม  อุตระชัย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

149
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 - นางสาวอุษณีย แตงวงศ วันละ 400 บาท นางสาวอุษณีย แตงวงศ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

150
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

151
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

152
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

153
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

154
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ชิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ชิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

155
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

157
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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158
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

159
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161

จางดําเนินการจัดหาลูกจางปฏิบัติงาน

นอกเวลาทําการ และ/หรือในวันหยุด  

ทําการ

 - วิธีพิเศษ
บ.ซี.ซี.คอนเทนท         

คอมเมอรเชียล จํากัด
630,000.00

บ.ซี.ซี.คอนเทนท         

คอมเมอรเชียล จํากัด
630,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

162
จัดซื้อแผน DISKETTE MAXELL         

รุน MF2-HD(F)
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,889.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,889.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

163 จัดซื้อสบูเหลว  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
47,508.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
47,508.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

164
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 49,220.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 49,220.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

165

จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่องและแคชเชียรเช็ค

เลมสาขายอยสุรินทร,สาขายอยนาน,สาขายอย

ศรีสะเกษ,สาขายอยหนองคาย

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
41,858.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
41,858.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน



21
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166
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   

รุน MP 171 SPF
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,600 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,600 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 1

167
จางบริการเครื่องถายเอกสาร          

ยี่หอ RICOH รุน MP 171 SPF
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.37 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.37 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขาภูมิภาค 1

168
จางผลิตปายแบนเนอรงานประมูลขาย

ทรัพยสินธนาคารณฯ ครั้งที่ 2/2552
 - ตกลงราคา บ.วองกา จํากัด 6,634.00 บ.วองกา จํากัด 6,634.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

169
จัดซื้อน้ํายาลางจาน ยี่หอ ไลปอนเอฟ 

ขนาด 800 ซีซี
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 4,320.00 องคการคาของ สกสค. 4,320.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

170
จางออกแบบ G.Housing Bank 

Newsletter ประจําป 2552
 - ตกลงราคา บ.รีทัช แฟคทอรี จํากัด 59,920.00 บ.รีทัช แฟคทอรี จํากัด 59,920.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

171
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

172
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

173
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

174
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือใน

วันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ


