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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
จางพิมพสื่อประชาสัมพันธ              

สาขายอยนาน
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 25,070.10 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 25,070.10

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 9,480.20 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 9,480.20 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

3
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

4 จัดซื้อผงหมึก HP C4129X  - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 30,109.80 บ.สหธุรกิจ จํากัด 30,109.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

5
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้ 

เงินกู (แบง 6 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
170,130.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

6 จางจัดทําสมุด Notepad  - ตกลงราคา บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 56,977.50 บ.สตรอง มีเดีย จํากัด 56,977.50
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

7

เชาเครื่องพรอมจางบริการ              

เครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH         

รุน AF2020D

 - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46 

บาท

ผานการคัดเลือกจากสวนสนับสนุน

บริหารสํานักงาน ฝายบริหารทัพยากร

บุคคล

8
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

9
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

10
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552
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ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

12
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

13
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

14
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

15
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

16
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

17
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

18
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

19
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิ  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิ  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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20
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางาสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางาสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

21
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

22
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

23
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

24
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

25
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

26
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

27 จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร  - ตกลงราคา
บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
109,150.70

บ.แกรนด คอมพิวเตอร 

จํากัด
109,150.70 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวจิรัชญา  มาเนตร วันละ 400 บาท นางสาวจิรัชญา  มาเนตร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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29
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - คุณกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท คุณกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

30
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่        

พรอมหมายเลขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
577,800.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
577,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

31 จัดซื้อพลาสติกเคลือบบัตร งวดที่ 2  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,062.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
7,062.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

32

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในนิตยสารฉบับพิเศษ "56 ครอบครัว 

บานคือลมหายใจของชีวิต")

 - วิธีพิเศษ บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 449,400.00 บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 449,400.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

33
จัดซื้อ LCD Projector Sony                 

รุน VPL-DX11
 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 65,805.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 65,805.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

34

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ              

ชนิดตรวจธนบัตรปลอมดวยระบบ UV       

และ MG ยี่หอ LAUREL รุน J-778         

(OSS ณ ที่วาการ อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี)

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

35

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ              

ชนิดตรวจธนบัตรปลอมดวยระบบ UV        

และ MG ยี่หอ LAUREL รุน J-778          

(OSS ณ ที่วาการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม)

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 58,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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36

จัดซื้อตูเซฟนิรภัยขนาดกลาง ยี่หอ Kingdom 

รุน SA-2012 (OSS ณ ที่วาการ อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี)

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

37

จัดซื้อตูเซฟนิรภัยขนาดกลาง ยี่หอ Kingdom 

รุน SA-2012 (OSS ณ ที่วาการ อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม)

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

38
จางผลิตการดเชิญพรอมซองพิธีเปด

สาขายอยนาน
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 10,379.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 10,379.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

39
จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 115 ซี

ซี.ยี่หอ YAMAHA FINO (สาขายอยนาน)
 - ตกลงราคา หจก.สินชัยมอเตอร นาน 45,000.00 หจก.สินชัยมอเตอร นาน 45,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

40 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา (ตูเย็น,ไมโครเวฟ)  - ตกลงราคา หจก.กิติชัยพาณิชย นาน 14,000.00 หจก.กิติชัยพาณิชย นาน 14,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

41

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก) (OSS ณ   

ที่วาการ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก) (OSS ณ   

ที่วาการ อ.ฝาง จ.เชียงใหม)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 บ.นามทอง จํากัด 3,674.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

43

จัดซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER 

LASER MULTIFUNCTION 

MFC-7450 (OSS ณ ที่วาการ อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

44

จัดซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER 

LASER MULTIFUNCTION 

MFC-7450 (OSS ณ ที่วาการ อ.วาริน

ชําราบ จ.อุบลราชธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

45
จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู    

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 98,440.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 98,440.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

46
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-2025 และ TN-2150
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 142,845.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 142,845.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

47
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A 

(งวดที่ 3)
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

48
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

49
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

50
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 39.52 นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 39.52 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

51
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 39.52 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 39.52 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

52
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 39.52 นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 39.52 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

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

ดานสิ่งพิมพ

54

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ   

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)            

สาขายอยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

55

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดใหญ 

14 หลัก,ขนาดเล็ก 14 หลัก)                 

สาขายอยหนองคาย

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 บ.นามทอง จํากัด 7,348.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

56
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย (ยี่หอ Kingdom รุน ST-921,

รุน SA-2012) สาขายอยศรีสะเกษ
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 เปนผูจําหนายโดยตรง

57
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย (ยี่หอ Kingdom รุน ST-921,

รุน SA-2012) สาขายอยหนองคาย
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 54,269.87 เปนผูจําหนายโดยตรง

58
เชาระบบโทรทัศนวงจรปด ประจํา     

สาขาเชียงใหมเพิ่มเติม
 - วิธีพิเศษ บ.เปโตร ไอที จํากัด 176,400.00 บ.เปโตร ไอที จํากัด 176,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (OSS ณ ที่วาการ อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม)

 - ตกลงราคา
บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

60

จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 (OSS ณ ที่วาการ อ.วาริน

ชําราบ จ.อุบลราชธานี)

 - ตกลงราคา
บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
จางเปนที่ปรึกษาธนาคารอาคาร

สงเคราะห
 - วิธีพิเศษ

บ.แพธฟายเดอร เอเชีย 

จํากัด
800,000.00

บ.แพธฟายเดอร เอเชีย 

จํากัด
800,000.00

เปนบริษัทที่มีความรู ความ

สามารถ คุณสมบัติตรงตามความ

ตองการ

62
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ยี่หอ Casio   

รุน AX-120TV
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,160.00 บ.นามทอง จํากัด 2,160.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

63

จางเหมาตรวจสอบ และทําความ

สะอาดระบบไฟฟา อาคาร 

2                  ธนาคารฯ  สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 152,346.60 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 152,346.60
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

64
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 

ยี่หอ ลักกี้ รุน OCS-9120
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,284.74 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,284.74 เปนผูจําหนายโดยตรง

65

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งพื้น            

ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A,        

แบบตั้งโตะ LAUREL รุน J-778)              

สาขายอยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

66

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร (แบบตั้งพื้น            

ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A,        

แบบตั้งโตะ LAUREL รุน J-778)              

สาขายอยหนองคาย

 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 131,830.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

67
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 สาขายอยหนองคาย
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

68
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500 สาขายอยศรีสะเกษ
 - ตกลงราคา

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

69
จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ            

(ที่เย็บกระดาษ,ที่เจาะกระดาษ,กรรไกร)
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 2,894.50 องคการคาของ สกสค. 2,894.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

70 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 18,430.00 รานเรืองศิลปตรายาง 18,430.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

71 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
6,930.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
6,930.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

72
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

73
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

74
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

75
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

76
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

77
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

78
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

79
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

80
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

81
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

82

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (ขนาดเล็ก    

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240,   

ขนาดใหญ 14 หลัก ยี่หอ CASIO        

รุน DR-240TM)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 6,768.00 บ.นามทอง จํากัด 6,768.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

83 จัดซื้ออุปกรณ DRUM รุน DR-2025  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
6,420.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
6,420.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

84 จัดซื้ออุปกรณ DRUM รุน DR-2025  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
12,840.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
12,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85

เชาปายสัญญาลักษณธนาคารฯ          

ที่ Tower Sign ของศูนยการคาไอเพลส 

ลาดกระบังเพิ่มเติม

 - ตกลงราคา
บ.พรอสเพคท เอสเตทส 

จํากัด
19,260 บาท/ ป

บ.พรอสเพคท เอสเตทส 

จํากัด
19,260 บาท/ ป

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

86
จางพิมพแบบฟอรมคําขอจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรม (ท.ด.๑)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,250.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,250.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

87
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดินเปนประกัน (ท.ด.๑)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,250.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 80,250.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

88
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A 

(งวดที่ 4)
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

89
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา         

ขนาด 30 x 40 นิ้ว,18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 13,241.25 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 13,241.25 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

90
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 

ยี่หอ ลักกี้ รุน DR-215
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 8,268.96 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 8,268.96 เปนผูจําหนายโดยตรง

91
จัดซื้อเทปปดกลอง 

CROCO                 2 นิ้ว x 45 หลา
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,260.00 องคการคาของ สกสค. 1,260.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

92 จัดซื้อแฟมเสนอเซ็นต  - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 3,584.50 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 3,584.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

93
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 

ยี่หอ ลักกี้ รุน OCS-970 (พรอมอุปกรณ)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 5,464.70 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 5,464.70 เปนผูจําหนายโดยตรง

94
จางซอมแซมเครื่อง ATM ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาลาดกระบัง
 - ตกลงราคา

บ.ดีโบลด (ประเทศ

ไทย) จํากัด
36,830.47

บ.ดีโบลด (ประเทศ

ไทย) จํากัด
36,830.47

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

95
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

96
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

97
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

98
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

99
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

100
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

101
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

102
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

103
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายเรืองศักดิ์  อุปมา วันละ 400 บาท นายเรืองศักดิ์  อุปมา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

104
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

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

105 จางจัดทําชุดเคลื่อนที่ POP UP  - ตกลงราคา บ.ดิสเพลย กูรู จํากัด 39,397.40 บ.ดิสเพลย กูรู จํากัด 39,397.40
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

106
จางเหมาทําเฟอรนิเจอรหลังเคานเตอร

การเงิน ธนาคารฯ สํานักพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
45,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
45,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

107
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

108
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

109
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

110
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

111
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

112
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

113
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางาสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางาสาวศิรินยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

114
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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115
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

116
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

117
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

118
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

119
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารักษ  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารักษ  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

120
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

121
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

123
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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124
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

125
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

126
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

127
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

128
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

129
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

130
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

131
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

132
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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133
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

134
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

135
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

136
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

137
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

138
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

139
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

140
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

141
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิ  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิ  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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142
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

143
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

144
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

145
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

146
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

148
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

149
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวทัชชา  ภูเจริญ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวทัชชา  ภูเจริญ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

150
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

151
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

152
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิริวรรณ  รัตนา

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสิริวรรณ  รัตนา

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

153
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

154
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

155
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



20

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวสมพร  เมืองมณี

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

157
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

158
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวทัศนีย  ทัศนสกุล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวทัศนีย  ทัศนสกุล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

159
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรวัฒน  ขันผู

ชั่วโมงละ 

59.29,และ 

39.52

นายจิรวัฒน  ขันผู

ชั่วโมงละ 

59.29,และ 

39.52

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

163
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

164
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐณิชาช  คิมประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐณิชาช  คิมประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

165
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาววิมล  หมีทอง

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

167
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

169
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170

จางพิมพแบบฟอรม (ใบคําขอใหธนาคารหักเงินจาก

บัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน),ใบ

คําขอใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 21,186.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 21,186.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

171

ตออายุสัญญาเชาสถานที่ติดตั้งเครื่อง 

ATM ณ รานคาสหกรณ  มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร

 - ตกลงราคา คุณเปรื่องบุญ  จักกะพาก 90,000.00 คุณเปรื่องบุญ  จักกะพาก 90,000.00

เปนนโยบายของธนาคารที่จะ     

จัดตั้งสถานแหงนี้                      

(เปนการตอสัญญา)

172

จางทําสนามกีฬาฟุตซอล (ชุมชนเคหะ

ดินแดง ชุมชนการเคหะโครงการบาน

เอื้ออาทรบริเวณรังสิต และ

สมุทรปราการ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ออคตากอน              

มารเก็ตติ้ง จํากัด
2,610,000.00

บ.ออคตากอน              

มารเก็ตติ้ง จํากัด
2,610,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

173

จัดซื้อผาหมึกพิมพ รุน CB435A ใชกับ HP 

LaserJet P1006 และหมึกรุน PC-401           

ใชกับ Fax Brother รุน 727

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 16,970.20 บ.โฟนิกซ จํากัด 16,970.20 เสนอราคาต่ําสุด

174

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในโครงการ Global Green Global 

Kids)

 - ตกลงราคา
บ.ซีเลคท มารเก็ตติ้งเอ

เจนซี่ จํากัด
107,000.00

บ.ซีเลคท มารเก็ตติ้งเอ

เจนซี่ จํากัด
107,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

175
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ยี่หอ Panasonic 

รุน KX-TG3532BXS
 - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,232.00 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,232.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

176
จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ HP รุน Q7551A   

และรุน Q7516A (งวดที่ 5)
 - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 442,980.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 442,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

177

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขานครศรีธรรมราช        

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
1,290,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
1,290,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

178

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาตรัง                             

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
704,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
704,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

179

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาสุราษฎรธานี              

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
423,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
423,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

180

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ทรัพยสินที่ดินพรอมบานตึก 3 ชั้น          

เลขที่ 538

 - ตกลงราคา
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

เปนบริษัทเดิมที่ผานการ 

e-Auction จากสํานักงานใหญแลว

181

จางพิมพใบบันทึกรายการ (Slip)  

เครื่อง ATM ยี่หอ Wincor 1500 

(กระดาษ Thermal)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
50,290.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
50,290.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

182

จัดซื้อเครื่องโทรสาร BROTHER 

COLOR INKJET MULTIFUCNTION 

MFC-290C

 - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
4,150.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
4,150.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

183
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววรรณรี  เทพจงรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

184
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

185
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

186
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

187
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

188
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกุหลาบ  สมที่นึก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกุหลาบ  สมที่นึก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

189
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภูมิธนงค  ตันติอภิโชติปรีชา ชั่วโมงละ 59.29 นายภูมิธนงค  ตันติอภิโชติปรีชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

190
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

191
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

192
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

193
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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194
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

195
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

196
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

197
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

198
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 67.86 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

199
จัดซื้อ Adapter Note book ยี่หอ Acer 

รุน Travel Mate 4500
 - ตกลงราคา

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
2,033.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
2,033.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

200
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M 20 HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

201 จัดซื้อบัตรสมนาคุณพิเศษ  - ตกลงราคา
บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ     

กรุป จํากัด (มหาชน)
100,000.00

บ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ     

กรุป จํากัด (มหาชน)
100,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

202

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นสพ.รายปกษฉบับปฐมฤกษ  

"Traveler Leisure & Business")

 - ตกลงราคา บ.เที่ยวไทย จํากัด 154,080.00 บ.เที่ยวไทย จํากัด 154,080.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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203
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

204
จางบริการพื้นที่สําหรับใชออกบูธงาน 

"มหกรรมบานธนาคาร 52"
 - ตกลงราคา สมาคมธนาคารไทย 133,928.00 สมาคมธนาคารไทย 133,928.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

205 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 6,025.00 รานเรืองศิลปตรายาง 6,025.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

206
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

207
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาววนิดา  วงษหาญ วันละ 400 บาท นางสาววนิดา  วงษหาญ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

208
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวศุภวรรณชลี  เสรีวัฒนา วันละ 400 บาท นางสาวศุภวรรณชลี  เสรีวัฒนา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

209
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

210
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายเฉลิมพล  สุวรรณบุปผา วันละ 400 บาท นายเฉลิมพล  สุวรรณบุปผา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

211
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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212
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

213 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา (ตูเย็น,ไมโครเวฟ)  - ตกลงราคา รานเบสทไฮเทค สุรินทร 14,380.00 รานเบสทไฮเทค สุรินทร 14,380.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

214
จัดซื้อรถจักรยายนยนต ยี่หอ HONDA 

รุน คลิก 110 ไอ NC110BK (S)
 - ตกลงราคา

บ.ซินฮวดเฮงจั่น (1993) 

จํากัด
47,500.00

บ.ซินฮวดเฮงจั่น (1993) 

จํากัด
47,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

215
จางผลิตแบนเนอรงานมหกรรมบาน

ธนาคาร 52
 - ตกลงราคา

หจก.ทีแอนดที         

กราฟฟค พริ้นท
3,424.00

หจก.ทีแอนดที         

กราฟฟค พริ้นท
3,424.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

216
จางจัดทําหนังสือมหกรรมบาน   

ธนาคาร 52
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ จํากัด 35,310.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด 35,310.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

217
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

218
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

219
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

220
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

221
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

222
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย 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
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

225
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

226
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

227
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

228
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

229
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

230
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

231
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

232
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

233
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

234
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

235
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

236
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท)
 - ตกลงราคา บ.สยามรัฐ จํากัด 200,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด 200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

237
จางพิมพ 1.)แบบฟอรมหนังสือรับรองการหัก

ภาษี          ณ.ที่จายและรายละเอียดการจาย ดอกเบี้ย

และเงินตน(OUTEARD VOUCHER SLIP) 2.)แคชเชียร

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
35,952.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
35,952.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

238 จางพิมพซองจดหมาย สาขาเชียงใหม  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

239
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

240
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

241
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

242
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

243
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

244
จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ          

ยี่หอ Scott JRT 2 PIY (แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
182,970.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
182,970.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

245
จัดซื้อตูเหล็กใตเคานเตอร                 

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

246
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรายุ  ละมูลมอญ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นายจิรายุ  ละมูลมอญ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

247
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอภิชาติ  พฤกษาลํามาศ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

นายอภิชาติ  พฤกษาลํามาศ

ชั่วโมงละ 

67.86,และ 

45.24

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

248
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายศุภชัย  เพ็ชรรักษา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

นายศุภชัย  เพ็ชรรักษา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

249
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

250
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

251
จางผลิตสปอตวิทยุโฆษณาประชา

สัมพันธบริการตางๆ ของธนาคาร
 - วิธีพิเศษ บ.ยูชูส จํากัด 224,272.00 บ.ยูชูส จํากัด 224,272.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

252
จางบริการพื้นที่บูธงาน มหกรรมบาน

และคอนโดครั้งที่ 21
 - ตกลงราคา

สมาคมอสังหาริมทรัพย

ไทย
171,200.00

สมาคมอสังหาริมทรัพย

ไทย
171,200.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

253
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

254
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

255
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

256
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

257
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

258
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

259
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

260
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

261
จางเหมาซอมแซมลานจอดรถ     

ธนาคารฯ สํานักงานใหญ
 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 2,320,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 2,320,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

262 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,757.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,757.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

263

จางซอมแซมเปลี่ยนอะไหล             

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาสยามสแควร

 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

39,055.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

39,055.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

264

จางพิมพแบบฟอรม                        

(หนังสือมอบอํานาจที่ดิน,แบบฟอรม 

ท.ด.1 (ไถถอนจํานอง)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 32,956.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 32,956.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ



33

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

265 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพัทยา  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

266
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 500 บาท    

รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

267

จางดูแลรักษาความสะอาด ประจํา

สาขายอยศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน

เขต 4 นครราชสีมา

 - ตกลงราคา หจก.ฟนิกส เอส แอนด ซี 57,493.38 หจก.ฟนิกส เอส แอนด ซี 57,493.38
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

268
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

269
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

270
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

271
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

272
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

273
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

274
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

275
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

276
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

277
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

278
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

279
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

280
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

281
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

282
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

283
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

284
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

285
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

286 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

287
จางบริการซอมบํารุงรักษาลิฟต มิตซูบิ

ชิ อาคาร 1 สํานักงานใหญ
 - ตกลงราคา

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
85,000.00

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
85,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

288
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

289
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

290
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

291
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

292
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

293
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

294
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน               

ชนิด 10 ฉบับ สาขาแจงวัฒนะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
856.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
856.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

295
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

สาขานครศรีธรรมราช,สาขาพัทยา
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 19,474.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 19,474.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

296
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม             

ยี่หอ Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
49,755.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
49,755.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

297
จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ธอส.    

สาขารังสิต
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

56,710.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

56,710.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

298
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง             

ยี่หอ TOYOMISU
 - ตกลงราคา หจก.เบ เต็ก ลง 150,000.00 หจก.เบ เต็ก ลง 150,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

299
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



37

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

300
จางเหมาเปลี่ยนเสาไฟฟาและกลับดาน

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ธอส.สาขาตรัง
 - กรณีพิเศษ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดตรัง
70,801.90

การไฟฟาสวนภูมิภาค

จังหวัดตรัง
70,801.90 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

301
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นายสรพล  ผูพัฒน วันละ 400 บาท นายสรพล  ผูพัฒน วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

302 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
6,090.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
6,090.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

303

จัดซื้อหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร FUJI XEROX รุน C2255 

และ รุน C3055

 - ตกลงราคา
บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
57,887.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
57,887.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

304
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

305
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

306
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

307
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

308
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

309
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

310
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

311
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

312
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

313
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

314
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

315
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

316
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

317
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

318
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

319
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

320
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

321
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

322
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

323

จัดซื้อและสั่งจางบริการบํารุงรักษา   

และซอมแซมแกไขระบบจัดทําบัตรเงิน

กูติดบารโคด

 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด              

เซอรวิสเซส จํากัด

1,084,500.00

บ.แอดวานซ บิสซิเนส 

โซลูชั่น แอนด              

เซอรวิสเซส จํากัด

1,084,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

324 จางดําเนินการขนสงพัสดุ  - วิธีพิเศษ
บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร 

แอนด ซี จํากัด

อัตราคา

บริการคิดตาม

น้ําหนักกิโลกรัม

บ.ดีวีดี โลจิซติค แอร 

แอนด ซี จํากัด

อัตราคา

บริการคิดตาม

น้ําหนักกิโลกรัม

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

325 จางผลิตนาฬิกาแขวนขนาด 18 นิ้ว  - วิธีพิเศษ
บ.ทูบิยอง จํากัด       

(สาขาที่ 1)
78,000.00

บ.ทูบิยอง จํากัด       

(สาขาที่ 1)
78,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

326 จางผลิตผาหมกันหนาว  - วิธีพิเศษ บ.รูทเดคโค จํากัด 711,550.00 บ.รูทเดคโค จํากัด 711,550.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

327 จางจัดทําผาขนหนูสีสมออน  - วิธีพิเศษ บ.จิงเฉิง จํากัด 340,260.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 340,260.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

328

จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้งใช

งานที่ธนาคารฯ ประจําศูนยบริการ 

OSS              อําเภอสามพราน,บานโปง

 - ตกลงราคา บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 119,000.00 บ.นิวศิริ วิศวการ จํากัด 119,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

329
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

330
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

331
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

332
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

333
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

334 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  - ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จํากัด 8,307.22 บ.มิตรอภัย จํากัด 8,307.22 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



41

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

335

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานในโครงการ      

งานปรับปรุงและตกแตงภายใน  

ธนาคารฯ สาขากาฬสินธุ

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
515,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
515,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

336

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขากาฬสินธุ                    

(ในสวนงานระบบงานปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
1,340,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
1,340,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

337

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขากาฬสินธุ (ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรสํานักงาน ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
570,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
570,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

338

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขากาฬสินธุ                   

(ในสวนงานสถาปตยฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
6,090,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
6,090,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

339
จัดซื้อกลองกระดาษใสเอกสาร           

(คุรุสภา) (แบง 5 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส วี แอนด พี        

คารตั้น จํากัด
69,550.00

บ.เอส วี แอนด พี        

คารตั้น จํากัด
69,550.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

340
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง             

ยี่หอ LUCKY รุน IEM-100
 - ตกลงราคา

บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
75,901.50

บ.ลัคกี้-คิงดอมเซ็นเตอร 

(เชียงใหม) จํากัด
75,901.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

341
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



42

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

342
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

343
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

344
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวสุวรรณี  หนองหลวง วันละ 400 บาท นางสาวสุวรรณี  หนองหลวง วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

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

ดานสิ่งพิมพ

346

จางซอมแซมผนังกระจก (Curtain Wall) และ

หนาตางกระจกบริเวณบริเวณดานหลังอาคาร 

2 ชั้น 20,21 และชั้นดาดฟา ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สํานักงานใหญ

 - ตกลงราคา
บ.สเปคคอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด
132,680.00

บ.สเปคคอน (ประเทศ

ไทย) จํากัด
132,680.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

347
จางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
26,750.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
26,750.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

348
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/           

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

349 จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงเช็ค  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 13,482.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 13,482.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

350
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



43

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

351
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพ็ชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพ็ชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

352
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

353
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

354
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

355
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

356
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

357
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

358
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

359
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



44

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

360
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

361

จางเหมากอสรางและตกแตงบูธ 

ธนาคารฯ งานมหกรรมบานและคอนโด

ครั้งที่ 21

 - ตกลงราคา
บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
99,841.70

บ.คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ 

จํากัด
99,841.70

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

362
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

363
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

364
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวศศิมา  เรณูมาศ

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวศศิมา  เรณูมาศ

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

365
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวเนตรนภา  สิงหศาลา

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวเนตรนภา  สิงหศาลา

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



45

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

366
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุปาณี  ทองปน

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวสุปาณี  ทองปน

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

367
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้ง ชนิด 10 

ตู ยี่หอ TOYOMISU
 - วิธีพิเศษ หจก.เบ เต็ก ลง 300,000.00 หจก.เบ เต็ก ลง 300,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

368
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

369
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

370
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

371
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววันเพ็ญ  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

372
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

373
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

374
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



46

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

375
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

376
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเสาวภา  อุตะรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

377
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

378
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

379
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

380
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตนภา  ไชยโอชะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

381
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

382
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

383
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

384 จัดซื้ออุปกรณทําความสะอาดรถยนต  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 16,155.00 องคการคาของ สกสค. 16,155.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

385 จางผลิตกระเปาผากระสอบ  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 25,000.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 25,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

386
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในนิตยสารสันติราษฏรสาสน)
 - วิธีพิเศษ

นิตยสารสันติราษฏร

สาสน
321,000.00

นิตยสารสันติราษฏร

สาสน
321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

387 จัดซื้อฟลมขนาด 100 เมตร KX-FA136A  - ตกลงราคา บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,896.60 บ.ซันไทย กรุป จํากัด 7,896.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

388
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-2150
 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 87,847.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 87,847.00 เสนอราคาต่ําสุด

389 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาหนองแขม  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
10,486.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

390
จางพิมพซองจดหมายหนาตาง       

สาขาบุรีรัมย,สาขากาญจนบุรี
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
16,050.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

391
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา

ชั่วโมงละ 

50.71,และ 

33.81

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

392
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ Kingdom       

รุน SA-2012
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 15,836.54 เปนผูจําหนายโดยตรง

393 จัดซื้อโกลฟุตซอล  - ตกลงราคา บ.ลลิลลักษณ จํากัด 29,000.00 บ.ลลิลลักษณ จํากัด 29,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

394

จางเหมาปรับปรุงผนังกระจกดานหนา

อาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห   

สาขายอยสุรินทร

 - ตกลงราคา บ.โชคอนันตธการ จํากัด 193,000.00 บ.โชคอนันตธการ จํากัด 193,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

395
จางเหมาปรับปรุงอาคารสํานักงาน    

เพิ่มเติม ธอส. สาขานครปฐม
 - ตกลงราคา

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
197,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
197,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

396
จางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ธอส.   

สาขาสุพรรณบุรี
 - ตกลงราคา บ.กิตติธัชแอร จํากัด 14,000.00 บ.กิตติธัชแอร จํากัด 14,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

397
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร ยี่หอ HSM 

รุน 125.2
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
31,030.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
31,030.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

398
จางจัดทําวีดีโอการนําเสนองาน      

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
 - ตกลงราคา

บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 

จํากัด
192,600.00

บ.อินโฟ อินเทลลิเจนซ 

จํากัด
192,600.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

399

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานในโครงการ      

งานปรับปรุงและตกแตงภายใน  

ธนาคารฯ สาขาคอนแวนต

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
268,300.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
268,300.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

400
จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ          

Fast track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 - วิธีพิเศษ หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 1,444,853.10 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 1,444,853.10

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

401
จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ          

Fast track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 - วิธีพิเศษ บ.ขาวสด จํากัด 642,000.00 บ.ขาวสด จํากัด 642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

402
จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ          

Fast track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 - วิธีพิเศษ บ.สยามรัฐ จํากัด 200,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด 200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

403
จางลงโฆษณาโครงการสินเชื่อ          

Fast track ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 - วิธีพิเศษ บ.นสพ.แนวหนา จํากัด 690,000.00 บ.นสพ.แนวหนา จํากัด 690,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

404

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของ

ธนาคารฯ สาขาราชดําเนิน,            

สาขาลําลูกกกา,สาขาลาดกระบัง

 - วิธีพิเศษ
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,700,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,700,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

405
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

406 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,270.00 รานเรืองศิลปตรายาง 3,270.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

407

จางจัดทําปายชื่อหองประชุม 301-305 

และหองประชุมชั้น 11 อาคารจอดรถ 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
26,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
26,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง
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ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

408
จัดซื้อไมคโครโฟนพรอมอุปกรณ      

ยี่หอ TOA
 - ตกลงราคา

บ.วิชัยเทรดดิ้ง (1983) 

จํากัด
134,849.96

บ.วิชัยเทรดดิ้ง (1983) 

จํากัด
134,849.96 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

409 จัดซื้อหมวก Cap สีสม  - ตกลงราคา
บ.พีที นัมเบอรวัน           

เทรดส จํากัด
84,000.00

บ.พีที นัมเบอรวัน           

เทรดส จํากัด
84,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

410

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(หนังสือฉบับพิเศษ"30 องคกรธุรกิจ    

ชั้นนําตอความรับผิดชอบสังคม (CSR)")

 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนด

เซอรวิสเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

267,500.00

บ.เอ็น.เค.กูดส แอนด

เซอรวิสเอ็นเตอรไพรส 

จํากัด

267,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

411 จัดซื้อเสื้อ T-Shirt สีขาว  - ตกลงราคา
คณะบุคคล                    

เดอะเอ็นซายน
40,000.00

คณะบุคคล                    

เดอะเอ็นซายน
40,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

412
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(นิตยสาร Marketeer)
 - วิธีพิเศษ บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 250,000.00 บ.มารเก็ตเธียร จํากัด 250,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

413 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 394,830.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 394,830.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

414
จางเหมาซอมแซมหองทํางานผูบริหาร 

ชั้น 10 อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
37,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
37,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

415

จางพิมพแผนพับบริการสิน

เชื่อ              ที่อยูอาศัย และบริการเงิน

ฝาก       (ภาษาอังกฤษ)

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 38,520.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 38,520.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

416
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

417
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

418
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

419
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

420
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

421
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

422
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

423
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

424
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

425
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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426
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

427
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

428
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจาตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 59.29 นายจาตุรงค  มอนเต ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

429

จางพิมพเช็คกระแสรายวัน             

สาขายอยสุรินทร,สาขายอย

นาน,          สาขายอยศรีสะเกษ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,968.80

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
1,968.80

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

430
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

431
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

432
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

433
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 นายเกียรติศักดิ์  พุกกาพันธ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

434
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางาสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางาสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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435
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางาสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางาสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

436
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

437
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

438
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

439
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

440
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

441
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

442
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 นายจักรวาล  ปานนิยม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

443
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

444
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

445
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

446
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

447 จางพิมพบัตรเงินกู สาขาสมุทรสาคร  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,136.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,136.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

448
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

449
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

450
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

451
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

452
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิตรา  เกตุปลี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



55

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

453
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

454
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

455
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

456
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

457

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

(ทางสถานีวิทยุ ส.ทร.FM 106 MHz 

วิทยุครอบครัว)

 - วิธีพิเศษ บ.วิช 106 จํากัด 500,000.00 บ.วิช 106 จํากัด 500,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

458
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

459
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวทัชชา  ภูเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวทัชชา  ภูเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

460
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

461
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



56

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

462
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

463
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

464
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

465
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

466
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

467
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

468
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภรสรวง  สุขปณฑะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

469
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

470
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



57

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

471
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

472
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

473
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

474
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

475
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

476
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

477
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

478
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 59.29 นายจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

479
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(รายการ"อุณหภูมิเศรษฐกิจ")
 - ตกลงราคา

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
53,500.00

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ



58

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

480
จางทําอินทรธนูของธนาคารอาคาร

สงเคราะห
 - ตกลงราคา คณะบุคคลเทพนคร 3,500.00 คณะบุคคลเทพนคร 3,500.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

481

จางบริการเครื่องฆาเชื้อกําจัดกลิ่น     

และเครื่องกระจายน้ําหอม ธนาคารฯ 

สํานักงานใหญ

 - วิธีพิเศษ
บ.ซันนี่ ซานิทารี่ ซัพ

พลาย จํากัด
451,194.39

บ.ซันนี่ ซานิทารี่ ซัพ

พลาย จํากัด
451,194.39

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

482
จางผลิตแบนเนอร และธงญี่ปุน           

(ไมรวมเสา)
 - ตกลงราคา

บ.คัลเลอรส คลับ กรุป 

จํากัด
10,058.00

บ.คัลเลอรส คลับ กรุป 

จํากัด
10,058.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

483
จางพิมพเช็คกระแสรายวัน               

ชนิด 20 ฉบับ สํานักพระราม 9
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,050.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
16,050.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

484
จางพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหนี้

ดวยเช็ค
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,450.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,450.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

485
จางพิมพ 1.)สมุดทะเบียนแคชเชียรเช็ค

ที่ออก 2.)สมุดทะเบียนคุมเช็ค
 - ตกลงราคา

บ.แทนทองปริ้นติ้ง     

เซอรวิส จํากัด
54,891.00

บ.แทนทองปริ้นติ้ง     

เซอรวิส จํากัด
54,891.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

486
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพินพร  เครือจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

487
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภิญญาพัชญ  ดอกอุบล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

488
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวรัตนนภา  ศรีนภา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

489
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกัญญณัช  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกัญญณัช  พวงแคะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

490
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 นายอรรถพล  ขาวกระจาง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

491
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นางสาวนิตยา  ศิวะบุณย วันละ 400 บาท นางสาวนิตยา  ศิวะบุณย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ


