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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,826.60 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,826.60
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

2 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบุญศิริ  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

3 จางพิมพแบบฟอรมใบคําขอซื้อตราสาร  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 5,617.50 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 5,617.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

4
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน 

CB542A       (สีเหลือง)
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
3,956.86

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
3,956.86 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

5
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

12 หลัก ยี่หอ Canon รุน TX-1210Hi II
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,305.00 บ.นามทอง จํากัด 1,305.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

6
จัดซื้ออุปกรณ Brother Drum              

รุน DR-2025
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

7
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother Laser รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

8
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง                    

ขนาด 9.5" x 11" ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
15,782.50

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
15,782.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

9 เชารถยนต (TOYOTA NEW VIOS)  - วิธีพิเศษ
บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
1,294,272.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
1,294,272.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร  

(สื่อสิ่งพิมพของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
327,634.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
327,634.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

11

จางพิมพสายรัดธนบัตร                   

ความกวาง 9 มม. ความหนา 0.6 มม. 

ความยาว 2,200 ม.

 - ตกลงราคา
บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
18,457.50

บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
18,457.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

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

ดานสิ่งพิมพ

13 จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สนญ.  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
82,604.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
82,604.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

14

จางพิมพใบบันทึกรายการ (Slip)  

เครื่อง ATM ยี่หอ Wincor 1500 

(กระดาษ Thermal)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
134,820.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
134,820.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

15 จัดซื้อเสื้อยืดคอกลม  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 9,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 9,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร  

(ใน นสพ.พิมพไทย รายวัน)
 - ตกลงราคา

บ.นสพ.พิมพไทยรายวัน 

จํากัด
53,500.00

บ.นสพ.พิมพไทยรายวัน 

จํากัด
53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

17 จางจัดทําเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ําตาล  - วิธีพิเศษ บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 235,400.00 บ.เอ.ดี.วาย.ชิค จํากัด 235,400.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

18
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นายอานนท  อรรถเดชา

นนท
ชั่วโมงละ 45.24

นายอานนท  อรรถเดชา

นนท
ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

19
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

20
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

21
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

22
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

23
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

24
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

25
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

26
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

27
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

28
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

29
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

30
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

31 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

32

เชาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 

ยี่หอ RICOH รุน MP 171SPF               

(ที่สาขายอยสงขลาและสาขายอยพัทลุง)

 - ตกลงราคา
บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

ผานการคัดเลือกจากสาขายอยสงขลาและ

สาขายอยพัทลุง ฝายกิจการสาขาภูมิภาค 2

33
จางบริการเครื่องถายเอกสาร          

ยี่หอ RICOH รุน MP 171 SPF
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.35 

บาท

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนงลักษณ  อินศิริ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนงลักษณ  อินศิริ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

35
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายยศธร  นิลพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายยศธร  นิลพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

36
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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37
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

38
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

39
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

40
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

41
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

42
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

43
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

44
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

45
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

46
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

47
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

48
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

49 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาตรัง  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

50

จางจัดทําของขวัญปใหม ประจําป 

2553 ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

(Flash Drive,กระเปาหนัง,กลอง)

 - วิธีพิเศษ หจก.ปารมี เอ็กซคลูซีฟ 778,885.00 หจก.ปารมี เอ็กซคลูซีฟ 778,885.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

51

จางจัดทําของขวัญปใหม ประจําป 

2553 ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 

(สมุดโนต)

 - วิธีพิเศษ บ.กูดจอบ จํากัด 199,020.00 บ.กูดจอบ จํากัด 199,020.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52
จางผลิต PRESENTATION โฆษณา

ประชาสัมพันธธนาคาร
 - วิธีพิเศษ บ.สนุกคิด มีเดีย จํากัด 1,391,000.00 บ.สนุกคิด มีเดีย จํากัด 1,391,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

53

จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร FUJI XEROX รุน C2255 

และ รุน C3055 และหมึกพิมพสําหรับ

เครื่องพิมพคอมพิวเตอร EPSON 

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 67,215.26 บ.โฟนิกซ จํากัด 67,215.26 เสนอราคาต่ําสุด

54

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน           

(ตูเซฟนิรภัย,ตูเหล็กเก็บเอกสาร)    

สาขายอยพัทลุง

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 52,146.45 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 52,146.45 เปนผูจําหนายโดยตรง

55

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน           

(ตูเซฟนิรภัย,ตูเหล็กเก็บเอกสาร)    

สาขายอยสงขลา

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 52,146.45 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 52,146.45 เปนผูจําหนายโดยตรง

56

จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตรแบบตั้ง

โตะ ชนิดตรวจสอบธนบัตรปลอมดวย

ระบบ UV และ MG ยี่หอ LAUREL รุน 

J-778 (สาขายอยสงขลา)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 116,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 116,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

57

จัดซื้อเครื่องตรวจนับธนบัตรแบบตั้ง

โตะ ชนิดตรวจสอบธนบัตรปลอมดวย

ระบบ UV และ MG ยี่หอ LAUREL รุน 

J-778 (สาขายอยพัทลุง)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 116,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 116,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

60
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

61
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

62
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

63
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

64
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

65

เชาระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อใช

งาน         ณ ศูนยบริการ OSS (อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม,    อ.วารินชําราบ 

 - วิธีพิเศษ
บ.แอดวานซ เทค         

เรฟโวลูชั่น จํากัด
347,400.00

บ.แอดวานซ เทค         

เรฟโวลูชั่น จํากัด
347,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

66
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร G&D รุน Numeron T
 - ตกลงราคา

บ.คอลลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

66,340.00

บ.คอลลี่ย อินเตอร     

แนชชั่นแนล               

(ไทยแลนด) จํากัด

66,340.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

67
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

68
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

69
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

70
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

71
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรายุ  อมัติรัตนะ ชั่วโมงละ 67.86 นายจิรายุ  อมัติรัตนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

72
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอิงควัชร  รัฐชาติวรศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นายอิงควัชร  รัฐชาติวรศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

73
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

74
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว

ที่ CBS Core Team
 -

นางสาวนาตยา  กลอม

ปญญา
วันละ 400 บาท

นางสาวนาตยา  กลอม

ปญญา
วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

75
จางมาชวยปฎิบัติงานเปนการชั่วคราว

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

76

จางดําเนินการจัดพิมพหนังสือรับรองดอกเบี้ย

เงินกูยืม ประจําป 2552 พรอมพับและบรรจุใส

ซองจดหมายหนาตาง พรอม GHB 

Newsletter สงไปรษณีย

 - วิธีพิเศษ
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
1,112,800.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
1,112,800.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

77
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/           

80 แกรม ยี่หอ Speed (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

78
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
72,225.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
72,225.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

79
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

80 จัดซื้อผาหมึก Epson LQ-2170i  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 18,725.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 18,725.00 เสนอราคาต่ําสุด

81
จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร      

ยี่หอ Brother รุน MFC-260C
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,498.90

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,498.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (สาขายอยพัทลุง)
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (สาขายอยสงขลา)
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

84
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข                 

(สาขายอยสงขลา)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,834.00 บ.นามทอง จํากัด 4,834.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข                 

(สาขายอยพัทลุง)
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,834.00 บ.นามทอง จํากัด 4,834.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

86
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกชศักดิ์  ฟองหล่ํา ชั่วโมงละ 67.86 นายกชศักดิ์  ฟองหล่ํา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

87
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนงลักษณ  อินศิริ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนงลักษณ  อินศิริ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

88
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

89
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

90
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

91
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายครรชิต  สวนสอน ชั่วโมงละ 67.86 นายครรชิต  สวนสอน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

92
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 50.

71 และ 33.81
นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 50.

71 และ 33.81
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

93
จางเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของ

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

94
จัดซื้อ Barcode Sticker พิมพสําเร็จรูป

สําหรับติดสันหนังสือ
 - ตกลงราคา

บ.บุค โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด
8,025.00

บ.บุค โปรโมชั่น แอนด 

เซอรวิส จํากัด
8,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ยี่หอ Casio   

รุน FC-200V
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,650.00 บ.นามทอง จํากัด 4,650.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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96
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 2.4 GHZ.       

ยี่หอ Panasonic รุน KX-TG3532BXB
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 3,723.60 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 3,723.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97

จางเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ. 

อาคาร 2

 - วิธีพิเศษ
บ.แพช ออดิโอ ซิสเต็มส 

จํากัด
475,000.00

บ.แพช ออดิโอ ซิสเต็มส 

จํากัด
475,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

98 จางทํากลองใสทิชชูหนูนอย ธอส.  - วิธีพิเศษ
บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,375,000.00

บ.เค.ที.พี.(ประเทศไทย) 

จํากัด
2,375,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

99 จางจัดทําหมอนผาหม  - วิธีพิเศษ บ.จิงเฉิง จํากัด 2,184,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 2,184,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

100 จางจัดทํากระเปาเดินทางคันชักลอลาก  - วิธีพิเศษ
บ.วินเซ็นท มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
1,440,000.00

บ.วินเซ็นท มารเก็ตติ้ง 

จํากัด
1,440,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

101
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

102
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยะโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยะโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

103
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

104
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเจษฎา  ถิรเมือง ชั่วโมงละ 67.86 นายเจษฎา  ถิรเมือง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

105
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 67.86 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

106
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 67.86 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

107
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

108 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,185.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,185.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

109 จัดซื้อสติ๊กเกอรติดสันหนังสือ  - ตกลงราคา
สมาคมหองสมุด        

แหงประเทศไทย
963.00

สมาคมหองสมุด        

แหงประเทศไทย
963.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

110
จัดซื้อรถเข็นชั้นเดียวคอกลอม           

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

111
จัดซื้อรถเข็นหนังสือแบบสันกลาง          

ใชได 2 หนา ขนาด 3 ชั้น (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

สมาคมหองสมุด        

แหงประเทศไทย
6,141.80

สมาคมหองสมุด        

แหงประเทศไทย
6,141.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

112
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษบันทึก     

ขอความ A4
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 69,764.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 69,764.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพมิพ

113
จางพิมพซองจดหมายขาว สนญ.    

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
48,150.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

114
จางปรับปรุงการติดตั้ง                     

เครื่องปรับอากาศ สาขารังสิต
 - วิธีพิเศษ

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
565,000.00

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
565,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

115
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

116
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

117
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

118
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

119
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

120
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

121
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

123
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

124
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

125
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

126
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรอื 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

127
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

128
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

129
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยสักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยสักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

130
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

131
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

132
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

133
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสินจัย  กุนไธสง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสินจัย  กุนไธสง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

134
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

135
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

136
จางบริการบํารุงรักษาและแกไขซอมแซม

เครื่องนับธนบัตร
 - วิธีพิเศษ บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 606,200.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 606,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

137
ตออายุสัญญาจางบริการบํารุงรักษา

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

138
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

139
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

140
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

141
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

142
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

143
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

144
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 45.24 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

145
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

146
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 45.24 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 39.52 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 39.52 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

148 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7516A  - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

149

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารสําเร็จรูป 

(C8044) MEDIUM CABINET        

ขนาด 800 x 400 x 1574 MM.

 - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
7,599.68

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
7,599.68

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ       

เปนผูผลิต จัดจําหนายโดย

ตรง      และคุณสมบัติตรงตามที่

ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

150
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาเชียงราย
 - ตกลงราคา

บ.สินธานีอิเล็คทรอ

นิกค จํากัด
15,400.00

บ.สินธานีอิเล็คทรอ

นิกค จํากัด
15,400.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

151

จางพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตรายป 

ของป 2552 และขอมูลเครดิตรายเดือน 

ของป 2553 (ม.ค.-ธ.ค.)

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เปเปอรเมท (ประเทศ

ไทย) จํากัด
1,645,125.00

บ.เปเปอรเมท (ประเทศ

ไทย) จํากัด
1,645,125.00 เสนอราคาต่ําสุด

152
จัดซื้อ Handy Drive ยี่หอ Kingston    

รุน DT101
 - ตกลงราคา

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
813.20

บ.RTB Technology 

Co.,Ltd.
813.20 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

153

จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็ค,ตั๋วแลกเงิน,       

เช็คกระแสรายวัน สาขายอยหัวหิน,            

2.)แคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขายอยเกาะสมุย

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,147.60

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
7,147.60

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

154 จางติดตั้งลําโพงระบบเสียงตามสาย  - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 12,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 12,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

155
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

157
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 67.86 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

158
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

159
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนอิร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุทีรา  โสมสุพรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุทีรา  โสมสุพรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

163
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

164
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นางสาวสุพรรษา  เวียง

จันทร
ชั่วโมงละ 67.86

นางสาวสุพรรษา  เวียง

จันทร
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

165
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

167
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

169
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 50.

71 และ 33.81
นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 50.

71 และ 33.81
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

171
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

172
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทาํการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

173
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

174
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

175
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

176
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ)
 - ตกลงราคา

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
107,000.00

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
107,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

177

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในหนังสือคูมือ BrandAge market 

Guide interior+Exterior 2009) 

(Summer lssue)

 - ตกลงราคา บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี่ จํากัด 32,100.00 บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี่ จํากัด 32,100.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

178

จางเปลี่ยนชุดควบคุมน้ําเย็น (Motor Drive 

Valve) ของเครื่องสงลมเย็น (AHU) ระบบ    

ปรับอากาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ. 

อาคาร 2

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 198,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 198,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

179
จางพิมพโปสเตอร "ความขัดแยง       

ทางผลประโยชน"
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 8,988.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

180

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สาขาสุราษฎรธานี

 - วิธีพิเศษ
บ.สยาม พี แอนด ที 

จํากัด
610,000.00

บ.สยาม พี แอนด ที 

จํากัด
610,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

181
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ และเครื่อง    

ดูดฝุน ใหสํานักงานเขต 2 พิษณุโลก
 - ตกลงราคา หจก.แอรซิตี้ 26,590.00 หจก.แอรซิตี้ 26,590.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

182 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

183
จางเหมาทําแผนผังแสดงทางหนีไฟ  

และตําแหนงติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
 - ตกลงราคา

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
50,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
50,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

184
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง          

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
141,240.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
141,240.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

185
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง ประจําสาขาสําโรง
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 8,560.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 8,560.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

186 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,998.70 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,998.70
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

187

จางเปลี่ยนตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา

ของหอง Fire Pump และหอง Chiller 

ธอส.สนญ. อาคาร 2

 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 48,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 48,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

188 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
14,975.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
14,975.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

189
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรายุ  อมัติรัตนะ ชั่วโมงละ 67.86 นายจิรายุ  อมัติรัตนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

190
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

191
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  สุขานนท ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  สุขานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

192

จางเหมาติดตั้งระบบ Audio System 

บริเวณพิพิธภัณฑธนาคาร ชั้น 21 

อาคาร 2

 - วิธีพิเศษ
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
398,147.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
398,147.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

193
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MBA)
 - ตกลงราคา บ.สื่อดี จํากัด 32,100.00 บ.สื่อดี จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

194
จางเหมาตกแตงอาคารสถานที่ บริเวณ

พิพิธภัณฑธนาคาร ชั้น 21 อาคาร 2
 - วิธีพิเศษ

บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 

จํากัด
392,369.00

บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 

จํากัด
392,369.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

195
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "คนหามาเลา")
 - ตกลงราคา บ.ญดา มีเดีย จํากัด 200,000.00 บ.ญดา มีเดีย จํากัด 200,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

196
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิตรกร  ทะแกลวทหาร ชั่วโมงละ 67.86 นายจิตรกร  ทะแกลวทหาร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

197
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

198
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

199
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

200
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

201
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

202
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

203
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

204
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

205
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

206
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

207
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

208
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

209
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

210
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

211
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศศิพร  กิ่งแกว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศศิพร  กิ่งแกว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

212

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

เคานเตอรการเงิน เซ็นทรัลแอรพอรต 

เชียงใหม ธนาคารอาคารสงเคราะห           

(ในสวนงานสถาปตยฯ)

 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 1,250,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 1,250,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

213

จางซอมแซมระบบกันซึมพื้นกันสาด 

คสล.ดานหนาอาคาร ชั้นลอย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาราชดําเนิน

 - ตกลงราคา
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
120,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
120,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

214

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Carrier 

ขนาด 36477 BTU รุน 42VE012    

พรอมติดตั้ง

 - ตกลงราคา
หจก.สากลเฟอรนิเจอร 

แอนด อิเล็คตริค
50,500.00

หจก.สากลเฟอรนิเจอร 

แอนด อิเล็คตริค
50,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

215
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

216
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

217
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

218
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

219
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

220
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

221
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

222
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

223
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

224
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

225
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



27

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

226
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

227
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

228
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

229
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

230
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

231
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

232
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

233
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

234
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



28

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

235
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสินจัย  กุนไธสง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสินจัย  กุนไธสง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

236
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

237
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

238
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

239
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

240
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

241
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  กองแสง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  กองแสง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

242
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขวัญชนก  คชศิริพงษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขวัญชนก  คชศิริพงษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

243
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



29

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

244
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

245
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

246
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

247
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

248

จางเหมาโครงการงานปรับปรุงและ    

ตกแตงภายในเคานเตอรการเงินเซ็นท

รัลแอรพอรต เชียงใหม (ในสวนงาน

ระบบปายภายในและภายนอก)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
143,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
143,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

249

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน เคานเตอรการเงินเซ็นทรัล     

แอรพอรต เชียงใหม (ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรสํานักงาน ไมรวมเกาอี้)

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
144,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
144,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

250

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยสงขลา(ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรสํานักงาน ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
217,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
217,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



30

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

251

จางทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขายอยพัทลุง     

(ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
231,500.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
231,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

252

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ 

สาขายอยสงขลา

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
150,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
150,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

253

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคารฯ 

สาขายอยพัทลุง

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
150,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
150,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

254

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานโครงการงาน   

ปรับปรุงและตกแตงภายใน เคานเตอร

การเงินเซ็นทรัลแอรพอรต เชียงใหม

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
61,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
61,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

255

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยสงขลา(ในสวนงาน

สถาปตยกรรมตกแตงภายใน และงาน

ระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
3,280,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
3,280,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

256

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยพัทลุง(ในสวนงาน

สถาปตยกรรมตกแตงภายใน และงาน

ระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 2,500,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 2,500,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



31

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

257 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

258
เชารถยนตเกง TOYOTA NEW VIOS 

1.5 J AUTO
 - วิธีพิเศษ

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
647,136.00

บ.ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน)
647,136.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

259
จัดซื้อผงหมึกเครื่อง Printer lnkjet 

Epson Stylus TX400
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 2,525.20 บ.โฟนิกซ จํากัด 2,525.20 เสนอราคาต่ําสุด

260 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,089.20 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,089.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

261
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

262

จางเหมาปรับปรุงหลังคาเหล็ก METAL 

SHEET และผนังกันสาดดานหนาของ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ศูนยบริการ 

(OSS) ณ ที่วาการอําเภอวารินชําราบ 

อุบลราชธานี

 - วิธีพิเศษ
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
225,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
225,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

263

จางดําเนินการจัดพิมพปฏิทิน และบัตร

อวยพร ธนาคารอาคารสงเคราะห     

ประจําป 2553

 - วิธีพิเศษ
บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
6,297,760.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
6,297,760.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

264

จางดูแลรักษาตนไม และสวนหยอม 

ธนาคารอาคารสงเคราะห             

ประจําสาขาลาดพราว

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 83,716.80
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



32

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

265 จัดซื้อสันหวงเขาเลม  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 3,105.00 องคการคาของ สกสค. 3,105.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

266
จางบริการเครื่องถายเอกสาร           

ยี่หอ ซีร็อกซ
 - ตกลงราคา

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ       

(ประเทศไทย) จํากัด

แผนละ 0.53 

บาท

บ.ฟูจิ ซีร็อกซ       

(ประเทศไทย) จํากัด

แผนละ 0.53 

บาท

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

267
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

268
จางพิมพแบบฟอรมคําขอเปดบัญชี    

เงินฝาก,เงินฝากกระแสรายวัน
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 28,355.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 28,355.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

269 จางพิมพซองจดหมาย สาขายอยสุรินทร  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
79,180.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
79,180.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

270
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/           

80 แกรม ยี่หอ Speed (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

271
จางเหมาดูแลบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา

อัตโนมัติ อาคาร 1 ธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ดีทแฮลม จํากัด 14,404.34 บ.ดีทแฮลม จํากัด 14,404.34

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

272 จางพิมพใบประกาศวันหยุดของธนาคาร  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,877.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 11,877.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

273
เชาระบบและอุปกรณรักษาความปลอดภัย 

(สาขายอยสงขลา,สาขายอยพัทลุง)
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากัด 812,055.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด 812,055.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

274

จัดซื้ออุปกรณวัสดุสํานักงาน                    

(สันหวงพลาสติก,แผนยางรองตัด,กบเหลา

ดินสอ,ที่ถอนลวด)

 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,910.00 องคการคาของ สกสค. 1,910.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ



33

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

275
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 

ยี่หอ CASIO รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 580.00 บ.นามทอง จํากัด 580.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

276
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

277
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

278
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

279
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

280
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

281
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

282
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "กาวพอเพียง")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
428,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
428,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

283
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสรัชธร  จันทรมณี ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวสรัชธร  จันทรมณี ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



34

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

284

จางปรับปรุงหองระบบ ICAS              

ฝายการธนาคาร ชั้น 17 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
200,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
200,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

285
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

286
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยะโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยะโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

287
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

288
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเจษฎา  ถิรเมือง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเจษฎา  ถิรเมือง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

289
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

290
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

291
จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาบ 

หนู ยุง ประจําสาขาพระราม 6
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 14,980.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 14,980.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

292
จัดซื้อจาน,แกวน้ํา และชุดกาแฟ       

ยี่หอ โอเชียนกลาส
 - ตกลงราคา บ.ประมวญชัย จํากัด 33,181.90 บ.ประมวญชัย จํากัด 33,181.90 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



35

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

293
จัดซื้อ TV LCD ขนาด 42 นิ้ว ยี่หอ LG 

รุน 42LG30RA พรอมอุปกรณติดตั้ง
 - ตกลงราคา บ.อารช เทคส จํากัด 46,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 46,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

294 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
51,681.00

บ.ซีวา แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด
51,681.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

295 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.แกรด คอมพิวเตอร 

จํากัด
107,160.50

บ.แกรด คอมพิวเตอร 

จํากัด
107,160.50 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

296 จัดซื้ออุปกรณ (ตัวจับกระจก 3 ขา)  - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักส 

(1993)
2,033.00

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักส 

(1993)
2,033.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

297

จัดซื้อเกาอี้สําหรับพื้นที่ทํางาน          

ฝายวิชาการ ชั้น 18 อาคาร 2     

ธนาคารอาคารสงเคราะห สนญ.

 - ตกลงราคา บ.เดอะแกรด ยูบี จํากัด 163,324.80 บ.เดอะแกรด ยูบี จํากัด 163,324.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

298
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
55,725.60

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
55,725.60 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

299
จางรื้อถอน ขนยาย และติดตั้ง      

เครื่อง ATM
 - วิธีพิเศษ

บ.ประพาสเซฟ 1996 

จํากัด
389,169.00

บ.ประพาสเซฟ 1996 

จํากัด
389,169.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

300
จัดซื้ออุปกรณรับประทานอาหาร   

สําหรับรานอาหารของธนาคาร
 - ตกลงราคา

บ.ศรีไทยมารเก็ตติ้ง 

จํากัด
12,491.22

บ.ศรีไทยมารเก็ตติ้ง 

จํากัด
12,491.22 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

301
จางพิมพกระดาษจดหมาย               

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



36

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

302 จางพิมพบัตรเงินกู สาขาเชียงใหม  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,136.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,136.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

303

จางเหมาซอมแซมเฟอรนิเจอร         

สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขาเพชรบุรีตัดใหม

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
70,941.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
70,941.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

304

จางซอมเปลี่ยน Compressor             

ของเครื่องปรับอากาศ ยี่หอ YORK     

รุน CE180 ชั้น 1 ธอส.สาขาลําปาง

 -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
77,896.00

บ.เจ.เอ็น.อาร.แอร       

ซัพพลาย จํากัด
77,896.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

305
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

306
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

307
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นางสาวสุพรรษา  เวียง

จันทร
ชั่วโมงละ 67.86

นางสาวสุพรรษา  เวียง

จันทร
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

308
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

309
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

310
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

311
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

312
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสรพล  ผูพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายสรพล  ผูพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

313
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

314
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

315
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 67.86 นายจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

316
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

317
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

318
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

319
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

320
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

321
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

322
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฎพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฎพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

323
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

324
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

325
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

326
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

327
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ
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กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

328
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

329
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

330
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

331
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

332
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

333
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

334
จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของธนาคารฯ 

(สาขาเพชรบุรี,กระบี่,ชัยภูมิ,รังสิต,บุญศิริ)
 - วิธีพิเศษ

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,695,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,695,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

335

จางเหมางานปายภายในสําหรับ       

ฝายวิเคราะหการตลาด,ที่ปรึกษาและ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ชั้น 9 

อาคาร 2 ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
7,800.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
7,800.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



40

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

336 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 5,650.00 รานเรืองศิลปตรายาง 5,650.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

337 จางจัดทําเครื่องครัวสแตนเลส (เพิ่มเติม)  - วิธีพิเศษ
บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
1,375,000.00

บ.ศรีไทยคลาสสิคโฮม 

จํากัด
1,375,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

338
จางปรับปรุงอาคารสํานักงานชั่วคราว 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาปทุมธานี
 - วิธีพิเศษ

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
455,000.00

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
455,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

339

จางเหมาโครงการงานปรับปรุงและตกแตง

ภายในธนาคารฯ สาขายอยพัทลุง (ในสวน

งานระบบปายภายในและภายนอก)

 - วิธีพิเศษ บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 375,000.00 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 375,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

340
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

341
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

342
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

343
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นายอานนท  อรรถเดชา

นนท
ชั่วโมงละ 67.86

นายอานนท  อรรถเดชา

นนท
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

344
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



41

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

345
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

346
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 -

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86

นางสาวศุภกาญจน บํารุง

ผล
ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

347
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเบญจมาศ  ชลีโสภณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

348
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับ

เงิน         คาเชา FR-PMD.b-008(00)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
11,984.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
11,984.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

349

จางเหมาโครงการงานปรับปรุงและตกแตง

ภายในธนาคารฯ สาขานครสวรรค (ในสวน

งานระบบปายภายในและภายนอก)

 - วิธีพิเศษ บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 428,000.00 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 428,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

350

จางเหมาโครงการงานปรับปรุงและตกแตง

ภายในธนาคารฯ สาขายอยสงขลา (ในสวน

งานระบบปายภายในและภายนอก)

 - วิธีพิเศษ บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 900,000.00 บ.สเปซ มีเดีย จํากัด 900,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

351
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

352
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

353
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



42

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

354
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

355
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

356
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

357
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

358
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

359
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

360
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

361
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

362
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



43

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

363
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

364
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 นายจตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

365 จางทําผาหมกันหนาว (เพิ่มเติม)  - วิธีพิเศษ บ.รูทเดคโค จํากัด 203,300.00 บ.รูทเดคโค จํากัด 203,300.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

366 จัดซื้ออุปกรณ DRUM รุน KX-FA089E  - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 3,900.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 3,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

367
จางลงโฆษณาประกาศหาผูเสนอขาย  

ที่ดินพรอมอาคาร
 - ตกลงราคา บ.ขาวสด จํากัด 32,100.00 บ.ขาวสด จํากัด 32,100.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

368
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

369 จัดซื้อที่ตอกตัวเลข PLUS-5 หลัก  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,910.00 องคการคาของ สกสค. 1,910.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

370 จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,089.20 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 8,089.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

371 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 9,309.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 9,309.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

372
จางเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณหองทํางาน

ผูบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห
 - ตกลงราคา

บ.คารเปท อินเตอรแน

ชั่นแนล ไทยแลนด 

จํากัด (มหาชน)

136,000.00

บ.คารเปท อินเตอรแน

ชั่นแนล ไทยแลนด 

จํากัด (มหาชน)

136,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

373
จัดซื้อกลองใสเอกสารมีฝาปด 

A150/A125
 - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

374 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบางเขน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

375
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/            

80 แกรม ยี่หอ Sqeed
 - ตกลงราคา บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 บ.เครสเซนโต จํากัด 88,275.00 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

376 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 118,449.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 118,449.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

377
ตออายุสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคา 

เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา
 - วิธีพิเศษ

บ.เซ็นทรัลพัฒนา 

เชียงใหม จํากัด
396,682.88

บ.เซ็นทรัลพัฒนา 

เชียงใหม จํากัด
396,682.88

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ (เปนการ

ตอสัญญา)

378 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
7,080.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
7,080.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

379
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้ 

เงินกู (แบง 6 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

380
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน   

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

381
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

382
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

383
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

384
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

385
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(รายการ "ธอส.เพื่อบานเพื่อคุณ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดียพอยท             

โปรดักชั่น จํากัด
1,968,800.00

บ.มีเดียพอยท             

โปรดักชั่น จํากัด
1,968,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

386
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

387
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

388
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

389
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

390
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

391
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

392
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

393
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ


