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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขาสี่แยกบานแขก          

(ในสวนงานสถาปตยฯ)

 - วิธีพิเศษ บ.เอสโปร เฟอรนิท จํากัด 4,612,766.76 บ.เอสโปร เฟอรนิท จํากัด 4,612,766.76
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

2
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

3
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

4
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

5
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

6

จางพิมพแบบฟอรม (การดตัวอยางลายมือชื่อผูมี

อํานาจสั่งจายบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ,บัญชี

เงินฝากกระแสรายวัน,ใบประหนามัดธนบัตร)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 32,207.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 32,207.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

7
จางปรับปรุงสถานที่ทํางาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา รานจอยการชาง 15,000.00 รานจอยการชาง 15,000.00

เปนรานที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

8
จางพิมพคูมือการประมูลขายบาน      

มือสองของธนาคาร ครั้งที่ 3/2552
 - วิธีพิเศษ บ.บพิธการพิมพ จํากัด 224,700.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด 224,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

9
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

14 หลัก ยี่หอ Casio รุน DM-1400TV
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,025.00 บ.นามทอง จํากัด 2,025.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10

จัดซื้อแผน CD-R 700 MB,แผน 

DVD-R ยี่หอ Princo และซองพลาสติก

ใสสําหรับใส CD

 - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 7,757.50 บ.โฟนิกซ จํากัด 7,757.50 เสนอราคาต่ําสุด

11
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

12
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

13

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC M20 HCR 

(สาขายอยศรีสะเกษ)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

14

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC M20 HCR 

(สาขายอยหนองคาย)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

15

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC M20 HCR 

(OSS อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC M20 HCR 

(OSS อ.ฝาง จ.เชียงใหม)

 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,800.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

17
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวฐิลาวัลย  เวชพิทักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

18
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโรจนา  ทองขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

19
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวจันทรธิมา  ชาติพุดชา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

20
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 นายสนิทวงษ  พรหมบุรมย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

21
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 นายเฉลิมพงษ  แกวกันหา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

22
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

23
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนตพร  รอดเย็น

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวนตพร  รอดเย็น

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

24
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวยุพิน  บรรยงค

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวยุพิน  บรรยงค

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

25
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชลธิชา  ทุมประสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชลธิชา  ทุมประสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

26
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 นางสาวมณฑาทิพย  ทองฤทธิ์ ชั่วโมงละ 50.71 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

27
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอิงควัชร  รัฐชาติวรศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นายอิงควัชร  รัฐชาติวรศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

28
จางพิมพแบบฟอรมขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
72,225.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
72,225.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

29
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "บอกเลาเมืองไทย")
 - วิธีพิเศษ

บ.สกล เอ็นเตอรเทน

เมนท จํากัด
300,000.00

บ.สกล เอ็นเตอรเทน

เมนท จํากัด
300,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

30
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน นสพ.รายวันบางกอกทูเดย)
 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั่นแนล เพา

เวอร     มีเดีย จํากัด
267,500.00

บ.เนชั่นแนล เพา

เวอร     มีเดีย จํากัด
267,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

31
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธ (ใบปลิว,

โปสเตอร,บัตรเชิญ,ซองบัตรเชิญ)
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 66,019.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 66,019.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

32
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโตะ    

ยี่หอ LAUREL รุน J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 55,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

33
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เปดโลกเศรษฐกิจ")
 - ตกลงราคา บ.สํานึกดี จํากัด 165,850.00 บ.สํานึกดี จํากัด 165,850.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

34 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,585.40 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 5,585.40
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

35 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
4,700.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
4,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

36

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธอส. สาขาสี่แยกบานแขก (งานระบบ

ปายภายในและภายนอก)

 - วิธีพิเศษ
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
585,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
585,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

37
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรัตน  พงศอําไพ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
นางสาวจันทรัตน  พงศอําไพ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

38
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยสักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยสักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

39
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในสื่อสิ่งพิมพ OHM Year Book 2009)
 - ตกลงราคา บ.เอ็มจีเอ มีเดีย จํากัด 53,500.00 บ.เอ็มจีเอ มีเดีย จํากัด 53,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

40
จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาสี่แยกบานแขก
 - วิธีพิเศษ

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
301,400.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
301,400.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



6

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

41
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกิ่งแกว  นักขุนทด

8,300 

บาท/เดือน
นางสาวกิ่งแกว  นักขุนทด

8,300 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

42
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวดวงพร  แสนรื่น

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวดวงพร  แสนรื่น

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

43
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

44
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

45
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวบากร  วาปเก

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวบากร  วาปเก

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

46
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวศศิธร  แซฟู

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวศศิธร  แซฟู

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

47
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

48
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายชาญชัย  แกวกังวาล

9,500 

บาท/เดือน
นายชาญชัย  แกวกังวาล

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

49
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายเรืองศักดิ์  อุปมา

9,500 

บาท/เดือน
นายเรืองศักดิ์  อุปมา

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

50
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวลักษมี  ชื่นคุม

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวลักษมี  ชื่นคุม

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

51
จางทําเฟอรนิเจอรสํานักงาน ธอส. 

สาขาสี่แยกบานแขก (ไมรวมเกาอี้)
 - วิธีพิเศษ

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
403,015.50

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
403,015.50

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

52
เชาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่พรอม

หมายเลขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 - วิธีพิเศษ

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
408,312.00

บ.แอดวานซ อินโฟร 

เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
408,312.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

53
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร MKT)
 - ตกลงราคา บ.ทีม ไทเกอร จํากัด 49,000.00 บ.ทีม ไทเกอร จํากัด 49,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

54
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายอุชุกร  ลือตาล

9,500 

บาท/เดือน
นายอุชุกร  ลือตาล

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

55
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายกมล  ตั้นเลง วันละ 350 บาท นายกมล  ตั้นเลง วันละ 350 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

56 จัดซื้อสบูเหลว  - ตกลงราคา
บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
47,080.00

บ.เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด
47,080.00 เปนบริษัทผูจัดจําหนายโดยตรง

57
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งพื้น     

ยี่หอ TRANS-WORLD รุน TW-600A
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 73,830.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

58
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธวัฒนชัย  เอื้อประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 นายธวัฒนชัย  เอื้อประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



8

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภัทรวดี  กรุณา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภัทรวดี  กรุณา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

60
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพชรพล  แสงทอง ชั่วโมงละ 67.86 นายพชรพล  แสงทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

61
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธวัฒนชัย  เอื้อประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 นายธวัฒนชัย  เอื้อประเสริฐ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

62
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวภัทรวดี  กรุณา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวภัทรวดี  กรุณา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

63
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพชรพล  แสงทอง ชั่วโมงละ 67.86 นายพชรพล  แสงทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

64
จางติดตั้งเสาไฟสองสวางสนามกีฬา 

ฟุตซอล ภายในธนาคารฯ สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 99,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 99,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ"หมุนตามโลกกับวิกรม")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริทซ  พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

บ.เมอริทซ  พับบลิซิตี้ 

จํากัด
375,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

66
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิรินทรพร  เสาธงใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

67
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



9

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

68
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุจิรา  อินทรักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

69
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณชลนิภา  ปลัดมา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

70
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุจิตา  โกษาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

71
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายภานุวิทย  เกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

72
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 นายอานนท  อรรถเดชานนท ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

73
จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A           

และรุน Q7516A
 - วิธีพิเศษ บ.สหธุรกิจ จํากัด 498,513.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 498,513.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

74
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

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

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

75

จางซอมทอระบบเครื่องกรองน้ําออน 

(Softenner System) ของระบบ 

Cooling Tower อาคาร 2 ธอส.สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
97,240.85

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
97,240.85

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

76
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปญญา  พันแสน

ชั่วโมงละ 

50.71,33.81
นายปญญา  พันแสน

ชั่วโมงละ 

50.71,33.81
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

77
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุชารัตน  มูลตะกรณ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
นางสาวสุชารัตน  มูลตะกรณ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

78
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสิชล  สืบไสว

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
นายสิชล  สืบไสว

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

79
จัดซื้อน้ํายาลางจานยี่หอไลปอนเอฟ 

ขนาด 800 ซีซี
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 2,592.00 องคการคาของ สกสค. 2,592.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

80 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สายฉีดชําระ)  - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท

(1993)
12,840.00

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท

(1993)
12,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

81 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา (หลอดไฟฟา)  - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 43,335.00 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 43,335.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

82
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

83
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

84
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวเรวดี  บุญทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

85
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

86
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

87
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

88
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  กองแสง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  กองแสง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

89
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

90
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

91
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

92
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

93
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

94
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

95

จางเหมาปรับปรุงเปลี่ยนพรมปูพื้น 

บริเวณภายในหองทํางานผูบริหาร     

ชั้น 6 อาคาร 2 ธอส.สนญ.

 - ตกลงราคา

บ.คารเปท อินเตอรเนชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด 

มหาชน

173,000.00

บ.คารเปท อินเตอรเนชั่น

แนล (ไทยแลนด) จํากัด 

มหาชน

173,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

96

จางเหมางานปรับปรุงระบบปรับ

อากาศ CHILLER หมายเลข 1-3 

อาคาร 1 ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

178,690.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

178,690.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

97
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนวพร  กลั่นแกว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนวพร  กลั่นแกว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

98
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนวพร  กลั่นแกว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนวพร  กลั่นแกว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

99
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชลธิชา  ทุมประสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชลธิชา  ทุมประสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

100

จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรรี่ ขนาด 12 V 

200 AH ของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

(Generator) อาคาร 1 และ 2 ธอส. 

สนญ.

 - ตกลงราคา
หจก.สยามแบตเตอรรี่    

อิเลคทรอนิคส
119,840.00

หจก.สยามแบตเตอรรี่    

อิเลคทรอนิคส
119,840.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

101

จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานของศูนยขอมูล

อสังหาริมทรัพย ชั้น 18 อาคาร 2 ธอส. 

สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
33,598.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
33,598.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขากิ่งแกว  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
2,097.20

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

103

จางเหมางานปรับปรุงระบบปรับ

อากาศ CHILLER หมายเลข 1-4 

อาคาร 2 ธนาคารฯ สรญ.

 - วิธีพิเศษ

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

262,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

262,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

104

จางซอมเปลี่ยนแปลงพรอมติดตั้งปม

น้ําพรอมติดตั้งปมน้ําพรอมถังน้ําสแตน

เลส ใหสาขาพระนครศรีอยุธยา

 - ตกลงราคา บ.ธีรดล จํากัด 77,340.00 บ.ธีรดล จํากัด 77,340.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

105 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว  - ตกลงราคา
บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จํากัด
11,798.50

บ.ทรงสมัยโชคชัย 4 

จํากัด
11,798.50

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

106 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา (ตูเย็น,ไมโครเวฟ)  - ตกลงราคา บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด 13,080.00 บ.นาโน ครีเอทีฟ จํากัด 13,080.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107
จัดซื้อรถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA 

WAVE 110i รุน NF110i
 - ตกลงราคา หจก.ณัฐมอเตอรเซลส 38,500.00 หจก.ณัฐมอเตอรเซลส 38,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

108
จางซอมแกนเพลา AHU 4-01 ชั้น 4 

อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา บ.เนสเทค จํากัด 45,000.00 บ.เนสเทค จํากัด 45,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

109
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปญญา  พันแสน

ชั่วโมงละ 

50.71,33.81
นายปญญา  พันแสน

ชั่วโมงละ 

50.71,33.81
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

110
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุชารัตน  มูลตะกรณ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
นางสาวสุชารัตน  มูลตะกรณ

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

111
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสิชล  สืบไสว

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
นายสิชล  สืบไสว

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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112
จัดจางปรับปรุง PRV หองน้ําชาย-หญิง 

ชั้น 5 อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - สอบราคา

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
366,218.20

บ.88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด เซอรวิส จํากัด
366,218.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

113 จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด  -

ตกลงราคา

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.พีค เคเบิลส      

(ประเทศไทย) จํากัด
185,944.60

บ.พีค เคเบิลส      

(ประเทศไทย) จํากัด
185,944.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

114
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอุมาพร  สังวร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

115
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอมรรัตน  จารุวัณณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

116
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศันสนี  นนตะพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

117
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 นายวีรวัฒน  เชาวนศิริกิจ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

118
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชฎาพร  ศรีชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

119
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรุนณี  ศรีสมเพ็ชร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

120
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 นายกฤช  โนราช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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121
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกฤษณา  ชัยวรรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงหทัย  สมสืบ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

123
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 นายฤทธิชัย  ศรีฉ่ําพันธุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

124
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพิชญา  สายหลา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

125
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐวุฒิ  เครือทนุ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

126
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกิตติยา  นันทาวิมลศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

127
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 นายปยศักดิ์  สงสม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

128
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุภาพร  สรอยศรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

129
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุชิต  ทองแดง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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130
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุกัญญา  หนูเอก ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

131 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,725.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,725.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

132
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "CEO ซี้ปก")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด 

จํากัด
321,000.00

บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด 

จํากัด
321,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

133 จัดซื้อแปนสําหรับเรียกลูกคา (Keypad)  - ตกลงราคา
บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
3,210.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
3,210.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

134
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 นายปกาสิต  ปทมะผลิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

135
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรพล  พรหมจักรศร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

136
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

137
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

138
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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139
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

140
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

141
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวประภาพร  จันทรวิสิทธิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

142
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

143
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

144
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

145
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

146
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฐพล  พวงพรหม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

147
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรภัทร  มาตรา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



18

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

148

ตอสัญญาจางบริการบํารุงรักษาและ   

แกไขซอมแซมเครื่องนับธนบัตร        

ยี่หอ BILLCON

 - ตกลงราคา
บ.อินติเกรต ซิสเตม  

(ไทยแลนด) จํากัด
9,000.00

บ.อินติเกรต ซิสเตม  

(ไทยแลนด) จํากัด
9,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

149 จัดซื้อแทนประทับตรา (NO.2)  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 2,700.00 องคการคาของ สกสค. 2,700.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

150 จัดซื้อแฟมแขวน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 10,080.00 องคการคาของ สกสค. 10,080.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

151
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ยี่หอ SHARP 

รุน KC-860TA
 - ตกลงราคา

บ.สหพานิช เชียงใหม 

จํากัด
23,000.00

บ.สหพานิช เชียงใหม 

จํากัด
23,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

152
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    

(ในรายการ"คาถาสรางเงิน")
 - วิธีพิเศษ

บ.สแกน กรุป (2001) 

จํากัด
499,999.99

บ.สแกน กรุป (2001) 

จํากัด
499,999.99

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

153

จางเหมาจัดทําโตะประชุม สําหรับ    

หองประชุมผูบริหาร ชั้น 10 อาคาร 1 

ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
87,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
87,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

154

จางเหมาจัดทําเกาอี้ประชุม สําหรับ  

หองประชุมผูบริหาร ชั้น 10 อาคาร 1 

ธอส. สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
74,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
74,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

155 จัดซื้อเสื้อโปโล  - ตกลงราคา
บ.ชีววัฒนการเมนท 

จํากัด
117,700.00

บ.ชีววัฒนการเมนท 

จํากัด
117,700.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

156
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

157
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

158
จางผลิตปายแบนเนอรงานประมูล    

ขายทรัพยสินธนาคารฯ ครั้งที่ 3/2552
 - ตกลงราคา บ.วองกา จํากัด 6,634.00 บ.วองกา จํากัด 6,634.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

159
จางพิมพแบบฟอรม (การดบัญชี

ยอย-เงินยืมทดลอง,หนังสือมอบอํานาจ)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 43,870.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 43,870.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

160
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

163
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 

67.86,45.24 

และ 135.71

มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

164
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายณัฐพันธ  เปาเลง

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

165
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

167
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

169
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 67.86 นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170
จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกา    

ที่หองพัสดุ ชั้น G อาคาร 1 ธอส. สนญ.
 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 41,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 41,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

171
จางยายระบบสายและเครื่อง

คอมพิวเตอร ธอส. สาขากาญจนบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไอเอไอ อินเตอรเนชัน

แนล จํากัด
3,210.00

บ.ไอเอไอ อินเตอรเนชัน

แนล จํากัด
3,210.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

172
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร    

(ในรายการ"ฟาเมืองไทย")
 - วิธีพิเศษ

บ.อารเอส จํากัด 

(มหาชน)
1,000,000.00

บ.อารเอส จํากัด 

(มหาชน)
1,000,000.00

เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

173

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ทํางาน

ของ         ผูบริหาร บริเวณชั้น 6 อาคาร 

2 ธอส.สนญ.

 - วิธีพิเศษ
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
2,782,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
2,782,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

174
จางทําปาย POSTER FRAME 

ธอส.สาขาบุรีรัมย
 - ตกลงราคา

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
21,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
21,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

175 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 118,737.90 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 118,737.90 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

176
จางเหมาปรับปรุงทรัพย NPA             

ของธนาคารฯ สาขานครราชสีมา
 - ตกลงราคา คุณกิจชัย  ขจรโรจนรักษ 80,000.00 คุณกิจชัย  ขจรโรจนรักษ 80,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

177

จางพิมพโปสเตอรและแผนปลิว        

งานประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ   

ครั้งที่ 3/2552

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

ดานสิ่งพิมพ

178
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริวรรณ  วงษเชื่อม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

179
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

180
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

181
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

182
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

183

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อโฆษณาภาพและเสียงของจอ 

LCD และ PLASMA)

 - วิธีพิเศษ บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 2,399,368.00 บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 2,399,368.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

184
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร วันละ 400 บาท นางสาวชลดา  บูรณญเพ็ชร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

185
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท นางสาวศุภสุตา  พลับใหญ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

186
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท นางสาวชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

187
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

188
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

189
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

190
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวจิรัชญา  มาเนตร วันละ 400 บาท นางสาวจิรัชญา  มาเนตร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

191
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นายกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท นายกิตติศักดิ์  สลับศรี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

192
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นายสรพล  ผูพัฒน วันละ 400 บาท นายสรพล  ผูพัฒน วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

193
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

194 จัดซื้อตะแกรงลวดโรบิน #400  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 1,944.00 องคการคาของ สกสค. 1,944.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

195 จัดซื้อถุงโกรเซอรี่ รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 12,840.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 12,840.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

196
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(คลื่นความรูสูประชาชน)
 - ตกลงราคา บ.อี-แมสคอม จํากัด 192,600.00 บ.อี-แมสคอม จํากัด 192,600.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

197

จางเหมาทําปาย สติ๊กเกอร ติดตั้ง       

บนปาย Tower Sign เคานเตอรการเงิน 

ไอเพลส ลาดกระบัง

 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากัด 12,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 12,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

198

จัดซื้อผงหมึก ยี่หอ Samsung             

รุน D4550B/SEE สําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร รุน ML-4050 (งวดที่ 2)

 - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 363,265.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 363,265.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

199

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานในโครงการ      

งานปรับปรุงและตกแตงภายใน   

ธนาคารฯ สาขาระยอง

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
685,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
685,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

200
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง                    

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

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
31,565.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
31,565.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

201 จางพิมพแบบฟอรมใบฝากเงิน  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
171,200.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
171,200.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

202 จัดซื้อพวงกุญแจหมีแพนดา  - ตกลงราคา
บ.สเตป โปรดักส       

เซอรวิส จํากัด
13,500.00

บ.สเตป โปรดักส       

เซอรวิส จํากัด
13,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

203 จัดซื้อตุกตา Mascot ธอส.รักการออม  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 56,495.19 บ.จิงเฉิง จํากัด 56,495.19
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

204
จัดซื้อปลั๊กไฟฟาชนิด 3 ขา 6 จุด       

ยาว 5 เมตร ยี่หอ STONY
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร
12,037.50

หจก.เอส.วี.เอส. 

คอมพิวเตอร
12,037.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

205

จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัด      

ยุทธศาสตรภูมิภาคและพื้นที่ที่มีอุปสงคของ 

ชาวตางชาติ ป 2552 (พื้นที่กลุมที่ 1 จังหวัด

เชียงใหม,ชลบุรี)

 - ประกวดราคา
บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

คอนซัลแทนทส จํากัด
950,000.00

บ.เดอะแวลูเอชั่น แอนด 

คอนซัลแทนทส จํากัด
950,000.00 เปนบริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด

206

จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัด      

ยุทธศาสตรภูมิภาคและพื้นที่ที่มีอุปสงคของ 

ชาวตางชาติ ป 2552 (พื้นที่กลุมที่ 2 จังหวัด

ภูเก็ต,นครราชสีมา)

 - ประกวดราคา บ.เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 1,250,000.00 บ.เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 1,250,000.00 เปนบริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

207

จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัยในจังหวัด      

ยุทธศาสตรภูมิภาคและพื้นที่ที่มีอุปสงคของ 

ชาวตางชาติ ป 2552 (พื้นที่กลุมที่ 3 อําเภอ   

หัวหิน,ชะอํา,ปราณบุรี,เกาะสมุย)

 - ประกวดราคา
บ.ที.เอ.มาเนจเมนท คอร

โปเรชั่น (1999) จํากัด
1,000,000.00

บ.ที.เอ.มาเนจเมนท คอร

โปเรชั่น (1999) จํากัด
1,000,000.00 เปนบริษัทที่เสนอราคาต่ําสุด

208

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาคอนแวนต      

ในสวนงานเฟอรนิเจอรสํานักงาน        

(ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
353,993.45

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
353,993.45

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

209

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาระยอง ในสวน

งานเฟอรนิเจอรสํานักงาน (ไมรวมเกาอี้

สํานักงาน)

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
813,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
813,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

210

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาระยอง           

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ บ.สเปซมีเดีย จํากัด 1,590,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 1,590,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

211

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาคอนแวนต     

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากัด 159,500.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 159,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

212

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาคอนแวนต     

(ในสวนงานสถาปตยฯ)

 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 3,100,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 3,100,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

213
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "UPDATE THAILAND")
 - วิธีพิเศษ

บ.ท็อปน็อต บรอดคาส 

จํากัด
210,000.00

บ.ท็อปน็อต บรอดคาส 

จํากัด
210,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

214

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขาระยอง           

(ในสวนงานสถาปตยตกแตงภายใน  

และงานระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ บ.อารช เทคส จํากัด 7,930,000.00 บ.อารช เทคส จํากัด 7,930,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

215
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 45.24 นายธีรวัฒน  ยงยืน ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

216 จางพิมพแบบฟอรมใบเบิก-สงเงินสด  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 5,350.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 5,350.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

217 จางพิมพสติ๊กเกอร  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 51,360.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 51,360.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

218
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน 

ออนไลน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
49,755.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
49,755.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

219
จางบริการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรอง

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
 - ตกลงราคา นางสาวอุไร  ศรีนวล 162,000.00 นางสาวอุไร  ศรีนวล 162,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

220

จางเปนผูดําเนินการออกแบบปฏิทิน

และและบัตรอวยพร ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห ประจําป 2553

 - วิธีพิเศษ บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 310,000.00 บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 310,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

221

จางกอสรางบูธงานมหกรรมการเงิน  

ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม 

Northern Money Expo Chiangmai 

2009

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

บ.เอ็กซซิบิท เมคเกอร 

จํากัด
592,566.00

บ.เอ็กซซิบิท เมคเกอร 

จํากัด
592,566.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

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

ดานสิ่งพิมพ

223
จางดําเนินการจัดเก็บเทปขอมูลสํารอง 

ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด (มหาชน)
23,754.00

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด (มหาชน)
23,754.00

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

224
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 นายดนัยศักดิ์  พงษพยักษ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

225
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

226
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 นายฐานวัฒน  ขันตี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

227
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

228
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวอัญชลี  พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

229
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุญจิรา  ศรีชู ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวบุญจิรา  ศรีชู ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

230
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

231 จัดซื้อผงหมึก Epson รุน 1390  - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

5,778.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

5,778.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

232
จัดซื้ออุปกรณ DRUM รุน DR-2125 

(สาขาแพร)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

233 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
10,430.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
10,430.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

234

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้น           

ของธนาคารอาคารสงเคราะห         

สาขานครศรีธรรมราช

 - วิธีพิเศษ
บ.สยาม พี แอนด ที 

จํากัด
330,000.00

บ.สยาม พี แอนด ที 

จํากัด
330,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

235
จางเหมาทําความสะอาดพรมปูพื้น    

ชั้น 21 อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา บ.ดีอีเอ็มเอ จํากัด 77,335.75 บ.ดีอีเอ็มเอ จํากัด 77,335.75

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

236
จางจัดทําชั้นวางแฟมเอกสาร        

ขนาด 3.0 x 2.60 x 0.60 ม.
 - ตกลงราคา ราน บี.เอ็น.การคา 72,500.00 ราน บี.เอ็น.การคา 72,500.00

เปนรานที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

237 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - ตกลงราคา
หจก.เอส ที แอร 

ฉะเชิงเทรา
176,000.00

หจก.เอส ที แอร 

ฉะเชิงเทรา
176,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

238
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ
 - นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท นายรัฐวุฒิ  แสงพล วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

239
จัดซื้อเครื่องคิดเลข ยี่หอ CASIO         

รุน DJ-120T
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,410.00 บ.นามทอง จํากัด 1,410.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

240
จางพิมพแคชเชียรเช็คสาขาลาดพราว

และสาขาราชดําเนิน
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
20,972.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

241 จางพิมพซองจดหมาย สาขาพิษณุโลก  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
19,260.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

242 จางพิมพแบบฟอรมแบบไถถอนจํานอง  - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 11,235.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 11,235.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

243
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

244
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 นายพงษสันณ  คงสุนทร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

245
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 นายทศพล  ไชยขันตรี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

246
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนิตยา  หนูขาว ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

247
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนิอร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนอิร  ไกรพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

248
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกมลรัตน  ดีขจรเดช ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

249
จางปรับปรุงเครื่องทําน้ําเย็น หมายเลข 

1-4 (Chiller) อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

847,440.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

847,440.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

250
จัดซื้อเครื่องคิดเลข ยี่หอ CASIO         

รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 1,740.00 บ.นามทอง จํากัด 1,740.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

251
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother Laser รุน 2920
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

252
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     

ยี่หอ Brother Laser รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

253
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

254
จางผลิตใบปลิวงานมหกรรมการเงิน 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 6,848.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 6,848.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

255
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือใหความ    

ยินยอมในการเปดเผยขอมูลเครดิต
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 39,590.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 39,590.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

256
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
51,360.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
51,360.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

257

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธอส. สาขายอยหนองคาย (ในสวนงาน

เฟอรนิเจอรลอยตัว ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
214,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
214,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

258

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ   

ครั้งที่ 2/2552 (ในหนังสือพิมพมติชน)

 - ตกลงราคา บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 32,100.00 บ.มติชน จํากัด (มหาชน) 32,100.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

259

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ   

ครั้งที่ 2/2552 (ในหนังสือพิมพไทยรัฐ)

 - ตกลงราคา หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 94,229.55 หจก.ซูนา แอดเวอรไทซิ่ง 94,229.55
เปนผูที่ดําเนินงานดานสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ

260

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร

การประมูลขายทรัพยสินธนาคารฯ   

ครั้งที่ 2/2552 (ในหนังสือพิมพ            

ฐานเศรษฐกิจ)

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

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

261

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขายอย

หนองคาย (งานสถาปตย)

 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 3,238,400.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 3,238,400.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

262
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

263
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

264
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

265
เชาชวงพื้นที่เคานเตอรการเงิน              

เดอะมอลลงามวงศวาน
 - วิธีพิเศษ

บ.พีแอนดเอส โปรดักส 

จํากัด
3,448,281.60

บ.พีแอนดเอส โปรดักส 

จํากัด
3,448,281.60

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

266
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจันทรัตน  พงศอําไพ ชั่วโมงละ 45.24 นางสาวจันทรัตน  พงศอําไพ ชั่วโมงละ 45.24 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

267
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอานนท  อรรถเดชานนท

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายอานนท  อรรถเดชานนท

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

268
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
นายแมนรัตน  อรุณวิไลรัตน

ชั่วโมงละ 45.

24 และ 135.71
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

269
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวน้ําเพชร  มุดผา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

270
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนติญา  ปฏิสนธิ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

271
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 นายปนาวุธ  หวยทราย ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

272
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 นายนิวัฒน  ปนนวม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

273

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร CHAIRMAN REVIEW    

แชรแมนรีวิว)

 - ตกลงราคา บ.เสรีวรรณ  โฮลดิ้ง จํากัด 40,000.00 บ.เสรีวรรณ  โฮลดิ้ง จํากัด 40,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

274
จัดซื้อตูรางเลื่อนพรอมติดตั้งตามแบบ 

IEM-100
 - ตกลงราคา

บ.ขอนแกน                 

คลังนานาธรรม จํากัด
94,000.00

บ.ขอนแกน                 

คลังนานาธรรม จํากัด
94,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

275
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก    

ยี่หอ ลักกี้ รุน DA-102
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 7,842.67 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 7,842.67 เปนผูจําหนายโดยตรง

276
จางซอมแซมหองน้ําชาย ชั้น 11     

อาคาร 1 ธอส.สนญ.
 - ตกลงราคา

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
60,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
60,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

277 จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ ยี่หอ RICOH  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
42,693.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
42,693.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

278

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน Pocket Magazing "Case Study 

14.0")

 - ตกลงราคา บ.ธิงค จํากัด 52,430.00 บ.ธิงค จํากัด 52,430.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

279
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนิตยสาร Oops!)
 - ตกลงราคา

บ.โพลีพลัส พับลิชชิ่ง 

จํากัด
74,900.00

บ.โพลีพลัส พับลิชชิ่ง 

จํากัด
74,900.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

280

จางเหมาปรับปรุงระบบอัดอากาศ

บริเวณหนาลิฟตขนของ อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ. เพื่อใชดับเพลิงแทน

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 80,000.00 หจก.โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 80,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

281
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 2.4 GHZ.       

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

282
จัดซื้อแบตเตอรี่ชารจได Sony แบบ AA 

ขนาด 2,700 มิลลิแอมป
 - ตกลงราคา

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด
3,894.80

บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จํากัด
3,894.80 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

283
จางเปนผูวางแผนจัดทําโครงการ          

สงเสริมภาพลักษณองคกรใหกับธนาคาร
 - วิธีพิเศษ

บ.จันทรขจร เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด
406,600.00

บ.จันทรขจร เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด
406,600.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

284
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนฐาภัทร  นันทยาภิรมย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

285
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

286
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

287
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 นายภาคภูมิ  ไพบูลย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

288
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

289
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

290
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

291
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

292
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

293
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

294
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



36

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

295
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

296
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ"เซียนเศรษฐกิจ")
 - วิธีพิเศษ

บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส 

จํากัด
214,000.00

บ.พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส 

จํากัด
214,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

297
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 1,000 บาท 

รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

298
จางทําสายรัดธนบัตรชนิด 100 บาท    

รุนใหม
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00

บ.เฟลคซ-ไอเบิล พลาส 

จํากัด
25,680.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

299
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสาทิสรัตน  จันทรโชคทวี

9,500 

บาท/เดือน
นางสาวสาทิสรัตน  จันทรโชคทวี

9,500 

บาท/เดือน
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

300

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขานครสวรรค                 

(ในสวนงานสถาปตยตกแตงภายในและ

งานระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
5,220,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
5,220,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

301

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานในโครงการ      

งานปรับปรุงและตกแตงภายใน  

ธนาคารฯ สาขายอยหนองคาย

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
135,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
135,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

302 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 4,280.00 รานเรืองศิลปตรายาง 4,280.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

303
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 นายสมภพ  จันทรมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

304
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวธันญารัตน  โชติชวง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

305
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 นายชวลิต  ชูนาคา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

306
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิชุดา  นวลปาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

307
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวรัตนาพร  รอดปญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

308
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริพรรณ  บุตรโครต ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

309
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวจิราพัชร  ภัคจิราธนะพงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

310
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวชัญญานุช  เศวตพิทักษวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

311
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากู

เงิน (แบง 2  งวด)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 121,980.00 บ.จูน พับลิสซิ่ง จํากัด 121,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

312

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตง      

ภายใน ธนาคารฯ สาขานครสวรรค    

(ในสวนงานเฟอรนิเจอรสํานักงาน        

ไมรวมเกาอี้)

 - วิธีพิเศษ
บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
700,000.00

บ.เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
700,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

313

จางเหมาปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ สาขายอยหนองคาย           

(ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
480,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
480,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

314
จางซอมแซมระบบจายน้ําประปา 

ธอส.สาขาสําโรง
 - ตกลงราคา บ.ทูเมคเกอร จํากัด 63,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 63,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

315
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุนทรีย  สัมพันธสมัคร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

316
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวทัชชา  ภูเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวทัชชา  ภูเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

317
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพรรษา  เวียงจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

318
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภวรรณ  ศรีศิลป ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

319
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุขปรีญาภรณ  ทองรอด ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ



39

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

320
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสิริวรรณ  รัตนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

321
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสมพร  เมืองมณี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

322
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 นายอนุรักษ  สุขศรีนวล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

323
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 นายกีรติวัฒน  ธีระวัฒนา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

324
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุดาวรรณ  บุญมี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

325
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิวาพร  สุดาจันทร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

326
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวนาถนพิน  เกตุนุติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

327
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกรรณิการ  สุทธิวงศ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

328
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวลัดดา  เพชรทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั
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งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ
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วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

329
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววัลยา  ศรีออน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

330
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 นายณัฏฐพงศ  จิตโส ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

331
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิมล  หมีทอง ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

332
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวณัฐทิณี  การสูงเนิน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

333
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวราตรี  ฝายรีย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

334
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวจิรวัฒน  ขันผู ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

335
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวขนิษฐา  ดํารงชาติ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

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

337 จางพิมพใบปลิว  - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 6,848.00 บ.ฟูลพอยท จํากัด 6,848.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

338
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "@Five Diary")
 - วิธีพิเศษ

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

บ.ฟลม แฟคทอรี่          

เอ็นเทอรเทนเมนต จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

339
จางเหมาซอมแซมปายสัญลักษณ      

บนดาดฟา ธอส.สาขาลาดกระบัง
 - วิธีพิเศษ

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
245,000.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
245,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

340
จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือ A4   

ขนาด 30 X 21.7 ซม.
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 5,850.00 องคการคาของ สกสค. 5,850.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

341
จางเหมาปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวี ธอส 

สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
470,000.00

บ.เวิลดไวด ซิสเต็มส 

จํากัด
470,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

342
จางทําจี้ทองคํา สําหรับโครงการ 

ธอส.-รักการออม
 - วิธีพิเศษ

บ.หางขายทองทองใบ

เยาวราช (สี่แยกวัดตึก) 

จํากัด

300,000.00

บ.หางขายทองทองใบ

เยาวราช (สี่แยกวัดตึก) 

จํากัด

300,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

343 จางทําถุงยังชีพ  - ตกลงราคา บ.รูทเดคโค จํากัด 53,500.00 บ.รูทเดคโค จํากัด 53,500.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

344
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

345

จางพิมพแบบฟอรม (บันทึกตอทาย

โครงการบานเอื้ออาทร,สัญญาค้ํา

ประกัน,   คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน)

 - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
133,750.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวล

อพ จํากัด
133,750.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

346
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        

ขนาด 30 x 40 นิ้ว,18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 23,540.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 23,540.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

347
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

14 หลัก ยี่หอ CASIO รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 16,335.00 บ.นามทอง จํากัด 16,335.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

348
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสายชล  เพ็ชรพูน ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

349
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 นายชากร  สุขเกษม ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

350
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวผุสดี  กาญจนะวรรธนะ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

351
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวดวงใจ  เจือจาน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

352
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 นายวิษณุ  ขิยะพัฒน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

353
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 นายพงศกร  อัคคะเมธี ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

354
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศิริยา  ทรงวิชัย ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

355
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาววิลัยวรรณ  ปราณอุดมรัตน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

356
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวบุษชล  เสือสวาง ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

357
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 นายปยะชาติ  กั่นเมา ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

358
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวสุดารัตน  เสนเพ็ชร ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

359
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 นางสาวเชาวณี  ภุชฌงค ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

360
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 นายอโนชา  อยูเอี่ยม ชั่วโมงละ 59.29 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

361
จางบริการพื้นที่งานมหกรรมการเงิน 

ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
436,560.00

บ.มีเดีย                        

แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด
436,560.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

362

จางซอมเปลี่ยนอะไหลลิฟต              

หมายเลข 1 อาคาร 2 และลิฟต       

หมายเลข 4 อาคาร 1 ธอส.สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
69,576.75

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
69,576.75

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

363
จางเหมาเดินสายเมนระบบไฟฟา 

ธอส.สาขายอยมีนบุรี
 - ตกลงราคา บ.สเปซมีเดีย จํากัด 197,000.00 บ.สเปซมีเดีย จํากัด 197,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

364
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพิชิตศักดิ์  บุญใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นายพิชิตศักดิ์  บุญใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

365
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกันทิมา  มีนิล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกันทิมา  มีนิล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

366
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวปยนาท  โคตุดร ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

367
จางติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  

ติดรถยนต
 - ตกลงราคา

บ.เอ คลาส แซทเทล

ไลท จํากัด
55,426.00

บ.เอ คลาส แซทเทล

ไลท จํากัด
55,426.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

368

จางดําเนินการจัดทําจดหมายขาว (GH Bank 

Newsletter) ประจําป 2553,E-card และการด

อวยพรวันเกิดพรอมซอง

 - วิธีพิเศษ บ.กราฟฟก สเตชั่น จํากัด 1,142,332.00 บ.กราฟฟก สเตชั่น จํากัด 1,142,332.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

369
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายพิชิตศักดิ์  บุญใหญ ชั่วโมงละ 67.86 นายพิชิตศักดิ์  บุญใหญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

370
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวกันทิมา  มีนิล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวกันทิมา  มีนิล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

371
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวศุภกาญจน บํารุงผล ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

372
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวสุพัตรา  เตมีศักดิ์ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

373
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

374
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 นายอดิเรก  ยะบัญญา ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

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
 - นายอัญชลี พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 นายอัญชลี พลอยเจริญ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

378
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวโศภิษฐ  เปยมสมบูรณ ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

379
จางทํางานนอกเวลาทําการ และ/หรือ 

ในวันหยุดทําการ
 - นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 67.86 นางสาวพลอยปริยา  วัฒโน ชั่วโมงละ 67.86 มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

380
จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-8000
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
33,544.50

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
33,544.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

381
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
250,000.00

บ.มัลติมีเดียเมนเนจ

เมน จํากัด
250,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบ

ประมาณ(ราคา

กลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

382

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการ     

งานปรับปรุงและตกแตงภายใน  

ธนาคารฯ สาขานครสวรรค

 - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
605,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
605,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ


