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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1
ตอสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM 

ศูนยการคาเซ็นทรัล ลาดพราว
 - ตกลงราคา

บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)
31,000 บาท/เดือน

บ.เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน)
31,000 บาท/เดือน

ผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ (เปนการ

ตอสัญญา)

2
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "เก็บเล็กผสมนอย")
 - ตกลงราคา หางหุนสวนสามัญน้ําชา 180,000.00 หางหุนสวนสามัญน้ําชา 180,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

3
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนคดีและแกตาง ฝายกฎหมาย
 - นางสาวจิตติมา  จําปาทอง วันละ 400 บาท นางสาวจิตติมา  จําปาทอง วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

4
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนคดีและแกตาง ฝายกฎหมาย
 - นางสาวจิตตาภรณ  พระงาม วันละ 400 บาท นางสาวจิตตาภรณ  พระงาม วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

5
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนคดีและแกตาง ฝายกฎหมาย
 - นางสาวนิตยา  สกุลดี วันละ 400 บาท นางสาวนิตยา  สกุลดี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

6
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนคดีและแกตาง ฝายกฎหมาย
 - นางสาวอัสรีนา  มะ วันละ 400 บาท นางสาวอัสรีนา  มะ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

7
จางพิมพใบบันทึกรายการ (Slip) เครื่อง

 ATM ยี่หอ Diebold (กระดาษ Thermal)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
75,435.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
75,435.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

8
เชารถยนตเกง ยี่หอ Honda Accord 2.0

 E เกียร AT
 - ตกลงราคา

บ.กรุงไทยคารเรนท 

แอนด ลิส จํากัด
154,080.00

บ.กรุงไทยคารเรนท 

แอนด ลิส จํากัด
154,080.00

เปนผูใหเชารถผูบริหารเดิม        

และเสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

9
จัดซื้อไสปากกาทองเหลือง                

ยี่หอ Flamingo เบอร 991
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร

 จํากัด
1,926.00

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร

 จํากัด
1,926.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

10 จัดซื้อสมุดทะเบียนสงหนังสือกลาง  - กรณีพิเศษ
โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
13,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

11 เชาใชบริการเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ ริโก  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46,

แผนละ 0.42,

แผนละ 0.40

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.46,

แผนละ 0.42,

แผนละ 0.40

ผานการคัดเลือกจาก              

คณะกรรมการธนาคาร

12

จางดูแลรักษาตนไม และสวนหยอม 

บริเวณระเบียงดานนอกขางหองสมุด ชั้น

 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 24,000.00 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 24,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

13
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนสพ.อีคอนนิวส)
 - วิธีพิเศษ บ.อีคอนนิวส จํากัด 535,000.00 บ.อีคอนนิวส จํากัด 535,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

14
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนสพ.รายวันบางกอกทูเดย)
 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร  มีเดีย 

จํากัด
600,000.00

บ.เนชั่นแนล เพาเวอร  มีเดีย 

จํากัด
600,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

15
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "คุยขาว 10 โมง")
 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,621,050.00 บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,621,050.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

16
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ")
 - วิธีพิเศษ

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากดั
642,000.00

บ.เบนิตา คอรปอเรชั่น 

จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

17

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "คุยโขมงหกโมงเชา" และ 

"โปะแตก")

 - วิธีพิเศษ นางสาวเอื้องทิพย ไชยสิน 1,091,400.00 นางสาวเอื้องทิพย ไชยสิน 1,091,400.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

18
จางทําหนังสือ Pocket Book            

"บานคือลมหายใจของชีวิต"
 - ตกลงราคา บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 142,670.59 บ.อะโกร มีเดีย จํากัด 142,670.59

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

19
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (แบง 4 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 59,920.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 59,920.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20
จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ           

(แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 หจก.แอคชั่นแพค 60,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

21
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สตารทเตอร,เทป

พันสายไฟ)
 - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 5,911.75 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 5,911.75 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

22
จัดซื้อกระดาษบัตรคิวขนาด                 

58 x 200 มม.
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
4,922.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
4,922.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

23
จัดซื้อผาหมึก รุน 4200N สําหรับ     

พิมพดีดโอลิมเปย 200 บีที
 - ตกลงราคา บ.โอลิมเปยไทย จาํกัด 6,420.00 บ.โอลิมเปยไทย จํากัด 6,420.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

24 จัดซื้อกระดาษบวกเลขขนาด 2 1/4 นิ้ว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
10,272.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
10,272.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



4

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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25
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        ขนาด

 30 x 40 นิ้ว และขนาด 18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 23,540.00 บ.เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 23,540.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

26 จัดซื้อถานอัลคาไลน AA,AAA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 37,450.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 37,450.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

27
จัดซื้อผาหมึกสําหรับเครื่องคํานวณเลข 

"มอนโร" แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 35,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 35,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28
จัดซื้อผงหมึก รุน 51604A ยี่หอ HP 

สําหรับเครื่อง ENCODER
 - ตกลงราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

22,577.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

22,577.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

29
จัดซื้อผาหมึกพิมพดีด ไอบีเอ็ม             

รุน 1380999 (2 ภาษา)
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
11,556.00

หจก.เอส.วี.เอส 

คอมพิวเตอร
11,556.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

30
จัดซื้อแผน CD-R ยี่หอ IMATION          

 (1 แผนพรอมกลอง)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 11,235.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 11,235.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

31
จางพมิพแบบฟอรม (แบบฟอรม ทด.1,

ใบปะหนามัดธนบัตร)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 83,460.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 83,460.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

32
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ที่จาย ตาม ม.50 ทวิ
 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 24,610.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 24,610.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

33
จางพิมพซองน้ําตาลขนาด 9" x 12 ¾" 

สนญ. (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
69,015.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา
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ธนาคารอาคารสงเคราะห

34
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากประจํา

สินเคหะ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

35

จางเหมาปรับปรุงหองทํางานรองกรรมการ   

 ผูจัดการ (นายพงษศักดิ์  ชิวชรัตน) ชั้น 6 

อาคาร 2

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
15,000.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
15,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

36
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 2 นิ้ว (655) 

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 40,446.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 40,446.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

37 จัดซื้อสายรัดธนบัตร  - ตกลงราคา
บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
1,765.50

บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
1,765.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

38
จัดซื้อแฟมสันกวาง ขนาด 3 นิ้ว (666) 

(แบง 5 งวด)
 - ตกลงราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 101,115.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 101,115.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

39
จางดูแลรักษาสวนหยอมและตนไม   

ของสาขาจันทบุรี
 - ตกลงราคา คุณสาทิศ  ฮงสวัสดิ์ 18,000.00 คณุสาทิศ  ฮงสวัสดิ์ 18,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

40
ตอสัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร     ยี่หอ

 RICOH รุน MP 2000 LE
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,800 บาท/เดือน

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด
1,800 บาท/เดือน

ผานการคัดเลือกจากฝายบริหารหนี้ 

ภูมิภาคและบริหารหนี้สาขา

41 จัดซื้อถุงใสธนบัตร รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 16,050.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 16,050.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

42 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 69,975.00 องคการคาของ สกสค. 69,975.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

43
จางพิมพสติ๊กเกอรติดรถยนตผานเขา-

ออก
 - ตกลงราคา บ.ไทยโพรดักส จํากัด 14,423.60 บ.ไทยโพรดักส จํากัด 14,423.60

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

44
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในนสพ.ไฮไลทการเมือง)
 - วิธีพิเศษ

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
1,284,000.00

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
1,284,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

45
จางโฆษณาประชาสัมพันธนาคารฯ     

(ในรายการ "กาวพอเพียง CSR")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

บ.เอ็มบีเอ บรอดคาสท 

คอรปอเรชั่น จํากัด
642,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

46

จางพิมพแบบฟอรม (ขอมูลเจาของบัญชี

รวม,บันทึกการขอเปลี่ยนแปลงการกูเงิน,   

 คําขอเปดบริการเงินฝาก,ใบรับคําขอกูเงิน)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 60,187.50 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 60,187.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

47
จางพิมพแบบฟอรมใบเสร็จรับเงินชําระ

หนี้เงินกู (ไมตอเนื่อง) (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
81,320.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
81,320.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

48 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A3/80 แกรม  - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
22,598.40

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
22,598.40 เปนผูแทนจําหนาย

49 จัดซื้อผาหมึก Epson LQ-2170i  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 34,775.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 34,775.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

50 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 12,708.00 องคการคาของ สกสค. 12,708.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

51
จางพิมพซองจดหมายขาว สนญ.       

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
48,150.00

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
48,150.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

52 จัดซื้อผาหมึก Epson LQ-590  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 25,145.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 25,145.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด



7

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

53

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อภาพและเสียงของจอ LCD และ

 PLASMA)

 - วิธีพิเศษ บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 2,439,600.00 บ.เนมมิ่ง ไรท จํากัด 2,439,600.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

54
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อสิ่งพิมพของบริษัท)
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
1,801,987.00

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 

จํากัด
1,801,987.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

55
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อของบริษัทฯ)
 - วิธีพิเศษ

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00

บ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเท

นเมนท จํากัด (มหาชน)
5,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

56 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 97,365.75 องคการคาของ สกสค. 97,365.75 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

57 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 36,975.00 องคการคาของ สกสค. 36,975.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

58 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 32,598.00 องคการคาของ สกสค. 32,598.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

59
จัดซื้อผาหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-2150
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 73,937.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 73,937.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

60

จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 คณะอนุกรรมการพิจารณาจําหนายหนี้

สูญจากบัญชี

 - นายศุภชัย  ถนิมมาลย วันละ 400 บาท นายศุภชัย  ถนิมมาลย วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

61
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาชัยภูมิ
 - ตกลงราคา

หจก.ชัยภูมิ แอร แอนด 

เซอรวิส
20,700.00

หจก.ชัยภูมิ แอร แอนด 

เซอรวิส
20,700.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

62
จัดซื้อผาหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-2025
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 69,015.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 69,015.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

63 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 21,889.80 องคการคาของ สกสค. 21,889.80 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

64
จัดซื้อผาหมึกเครื่องโทรสาร Brother 

TN-8000
 - ตกลงราคา

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
89,167.38

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
89,167.38 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

65 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 137,331.00 องคการคาของ สกสค. 137,331.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

66
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

สาขาขอนแกน
 - ตกลงราคา หจก.สงวนแอร 32,250.00 หจก.สงวนแอร 32,250.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

67 จัดซื้อวัสดุของใชสิ้นเปลือง  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 13,416.00 องคการคาของ สกสค. 13,416.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

68 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 56,860.25 องคการคาของ สกสค. 56,860.25 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

69 จัดซื้อลิ้นแฟมเหล็กสีเงิน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 680.00 องคการคาของ สกสค. 680.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

70
จางพิมพแบบฟอรมคําขอรับเงินกู   

(แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 144,450.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 144,450.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

71
จางพิมพแบบฟอรมกระดาษบันทึก     

ขอความ A4 (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 137,816.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 137,816.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

72

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญา

จํานองที่ดินเปนประกัน (ท.ด.๑๕)   

(แบง 3 งวด)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 117,165.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 117,165.00
เปนบริษัทที่มีความชาํนาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

73
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก ธอส.-

รักการออม
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
85,600.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
85,600.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

74
จางพิมพสมุดคูฝากบัญชีเงินฝาก     

ออมทรัพย
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
74,900.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

75

จางพิมพแบบฟอรม (ขอตกลงตอทาย

สัญญาจํานองเปนประกัน,ใบนําสง

ชําระหนี้เงินกู (ดวยเช็ค)

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
190,995.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
190,995.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

จางทํากระเปาสีสม (Backpack)  - วิธีพิเศษ บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 255,000.00 บ.ทูบิยอง จํากัด (สาขา 1) 255,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

จางทําเสื้อยืดคอกลมผา Cotton สีสม  - วิธีพิเศษ บ.จิงเฉิง จํากัด 43,335.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 43,335.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

77
จางเปน Organizer จัดงานปใหม      

ประจําป 2553
 - วิธีพิเศษ หจก.พอยเตอร วิชั่น 498,620.00 หจก.พอยเตอร วิชั่น 498,620.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

78
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพของบริษัท)
 - วิธีพิเศษ

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน 

จํากัด
1,200,000.00

บ.มัลติมีเดียเมนเนจเมน 

จํากัด
1,200,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

79
จางเหมางานปรับปรุงหองเก็บโฉนด    

ชั้น B อาคาร 2 ธอส.สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
588,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
588,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

76
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

80

จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโตะ ยี่หอ 

LAUREL รุน J-778 สามารถตรวจสอบ

ธนบัตรปลอมโดยใชแสง UV และตรวจ

หมึกแมเหล็ก (Magnetism)

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

81 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7516A  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 222,132.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

82
จางซอมปมเติมอากาศ (AERATOR 

PUMP) ระบบบําบัดน้ําเสีย
 - ตกลงราคา

บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
31,467.63

บ.พี.เอ็ม.แอคเซ็ซ 

วิศวกรรม จํากัด
31,467.63

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

83

จางเหมาซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา

สํารอง อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคาร 

สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.คัมมิ่นส ดีสแฮสม 

จํากัด
99,938.00

บ.คัมมิ่นส ดีสแฮสม 

จํากดั
99,938.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

84
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     ยี่หอ

 Brother รุน MFC-7450
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
8,239.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

85
จางบริการดูแลรักษาสวนหยอม,สนาม

หญาและไมประดับ สาขาประจวบคีรีขันธ
 - ตกลงราคา คุณสาธิต  เครือหอม 30,000.00 คุณสาธิต  เครือหอม 30,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

86 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - สอบราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 บ.สหธุรกิจ จํากัด 276,381.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

87
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง ขนาด 9.5" x 11 " 

ชนิด 1 ชั้น 60 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
9,630.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
9,630.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

88
จางพิมพแบบฟอรม (กระดาษบันทึก   

ขอความ A5,บัตรลงเวลา)
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 16,585.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 16,585.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

89
จัดซื้อแผน DVD-RAM ยี่หอ Panasonic

 รุน LM-AD240LE
 - ตกลงราคา บ.ดิวัน อิเล็คทริก จํากัด 30,000.00 บ.ดิวัน อิเล็คทริก จํากัด 30,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

90
จัดซื้ออุปกรณที่ใชกับเครื่องโทรสาร ยี่หอ

 Brother รุน MFC-8460N
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 55,040.80 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 55,040.80 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

91

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "สุดสัปดาห กับ ลัดดา

ซุบซิบ")

 - วิธีพิเศษ บ.ลัดดา ครีเอทีฟ จํากัด 600,000.00 บ.ลัดดา ครีเอทีฟ จํากัด 600,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

92
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "บานแสนรักกับ ธอส.")
 - วิธีพิเศษ

บ.มีเดียพอยท โปรดักชั่น 

จํากัด
1,968,800.00

บ.มีเดียพอยท โปรดักชั่น 

จํากัด
1,968,800.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

93
จางดูแลรักษาสนามหญาและตนไม 

ของสาขาหาดใหญ
 - ตกลงราคา คุณสุพี  ติดตองรัมย 30,000.00 คุณสุพี  ติดตองรัมย 30,000.00

เปนผูที่มีประสบการณและความ

ชํานาญ

94
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลขขนาดเล็ก 12 หลัก

 ยี่หอ CASIO รุน DJ-120 TG
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 3,680.00 บ.นามทอง จํากัด 3,680.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

95
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก 14 หลัก

 ยี่หอ CASIO รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,640.00 บ.นามทอง จํากัด 4,640.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

96 จัดซื้อผงหมึกโรเนียว รุน JP-12  - ตกลงราคา
บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
48,150.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
48,150.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

97
จัดซื้ออุปกรณ Brother DRUM DR8000

 FOR 2850
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,486.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,486.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

98
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (ชั้นเหล็ก

เก็บแฟม 4 ชั้น,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 12,798.91 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 12,798.91 เปนผูจําหนายโดยตรง

99
จางพิมพแบบฟอรมหนังสือสัญญากูเงิน 

(แบง 3 งวด)
 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 121,980.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 121,980.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

100

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ในโครงการงาน

ปรับปรุงและตกแตงภายใน เคานเตอร

การเงิน เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

 - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
50,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
50,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

101

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ เคานเตอรการเงินเซ็นทรัลเฟสติวัล 

ภูเก็ต (ในสวนงานสถาปตยกรรมตกแตง       

ภายใน และงานระบบประกอบอาคาร)

 - วิธีพิเศษ
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
1,295,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
1,295,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

102

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ เคานเตอรการเงินเซ็นทรัลเฟสติวัล

 ภูเก็ต (ในสวนงานเฟอรนิเจอรสํานักงาน      

ไมรวมเกาอี้)

 - ตกลงราคา
บ.เพอรเฟคส ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
154,000.00

บ.เพอรเฟคส ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด
154,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

103 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,757.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 7,757.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

104
จางทํากรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ 

ไมทอง 2 ชั้น
 - ตกลงราคา รานนิวโฟโตเอ็กซเพรส 4,173.00 รานนิวโฟโตเอ็กซเพรส 4,173.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

105

จางเหมางานปรับปรุงและตกแตงภายใน 

ธนาคารฯ เคานเตอรการเงินเซ็นทรัล           

 เฟสติวัล ภูเก็ต (ในสวนงานระบบปายฯ)

 - วิธีพิเศษ
บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
245,000.00

บ.ไทยประเสริฐโฆษณา 

จํากัด
245,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

106
จางปรับปรุงธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขาประจวบคีรีขันธ เพิ่มเติม
 - วิธีพิเศษ

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
350,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
350,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

107

จางพิมพแบบฟอรม (ใบสังซือนํามัน,ใบ

เบิกพัสดุ,ใบคําขอใหธนาคารหักเงินจาก

บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย,ใบคําขอให

ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ไทยพาณิชย,รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบการกู)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 51,670.30 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 51,670.30
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

108
จางพิมพ (แคชเชียรเช็ค สาขานครปฐม,

แคชเชียรตอเนื่อง สาขาประจวบคีรีขันธ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
13,610.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จาํกัด (มหาชน)
13,610.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

109

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (ชั้นเหล็ก

เก็บแฟม 4 ชั้น,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก,  

ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 18,946.70 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 18,946.70 เปนผูจําหนายโดยตรง

110
จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (ชั้นเหล็ก

เก็บแฟม 4 ชั้น,ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,774.75 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,774.75 เปนผูจําหนายโดยตรง



14

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

111
จัดซื้อตูเซฟนิรภัย ยี่หอ LEECO          

รุน MS-602
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 36,583.30 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 36,583.30 เปนผูจําหนายโดยตรง

112
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร              

ยี่หอ DAHLE รุน 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 40,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 40,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในวารสารเอื้ออาทร)
 - กรณีพิเศษ การเคหะแหงชาติ 140,000.00 การเคหะแหงชาติ 140,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

114
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ หนู ของสาขาพุทธมณฑล
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 8,988.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 8,988.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

115
จัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ยี่หอ 

Double A
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
9,951.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
9,951.00 เปนผูแทนจําหนาย

116
จัดซื้อสติ๊กเกอร (Jet Laser Lable)    

ตราชาง รุน 18-030
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร

 จํากัด
4,173.00

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร

 จํากัด
4,173.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

117 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 2,625.00 รานเรืองศิลปตรายาง 2,625.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

118
จางพิมพแบบฟอรมบันทึกตอทาย

สัญญากูเงิน ลูกคากูใหม (ลอยตัวพิเศษ)
 - ตกลงราคา

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
19,260.00

บ.จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด
19,260.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

119
จางพิมพซองหนาตางขาว สําหรับใชกับ

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

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ



15

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

120

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผานทางสถานีวิทยุ FM 102.0 

MHz."Working Station")

 - วิธีพิเศษ

บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

898,800.00

บ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

898,800.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

121
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวธัญญารัตน  วองไวยุทธ

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

122
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวณัฐนิชา  ไชยยา

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวณัฐนิชา  ไชยยา

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

123
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนวภัทร  สครินทร

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวนวภัทร  สครินทร

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

124
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายอุชุกร  ลือตาล

เดือนละ 9,500

 บาท
นายอุชุกร  ลือตาล

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

125

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (เครื่องคํานวณ ขนาด

ใหญ 14 หลัก,เครื่องคํานวณ ขนาดเล็ก 14 

หลัก)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 8,122.00 บ.นามทอง จํากัด 8,122.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

126
จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร     ยี่หอ

 Laser รุน FAX-2920
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,478.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
16,478.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

127
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย สาขา

เพชรบูรณ,สาขาแพร,สาขายอยนาน
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,466.40 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 14,466.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

128
จัดซื้อกระดาษความรอนสําหรับเครื่อง 

INNET QMS
 - ตกลงราคา

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
37,450.00

บ.อินฟนิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จํากัด
37,450.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

129 จางพิมพซองจดหมาย สาขาเพชรบูรณ  - ตกลงราคา
บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
10,700.00

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
10,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

130

จางเปนที่ปรึกษา "โครงการตรวจสอบความ   

ถูกตองของงบการเงิน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

2552 และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

และการควบคุมงานดานบัญชี" ธนาคารอาคาร

สงเคราะห

 - วิธีพิเศษ
บ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย   

สอบบัญชี จํากัด
6,900,000.00

บ.เคพีเอ็มจี ภูมิไชย   

สอบบัญชี จํากัด
6,900,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

131

จางพิมพแบบฟอรม (การดตัวอยางลายมือ

ชื่อผูมีอํานาจสั่งจาย บัญชีเงินฝากออม

ทรัพย,เงินฝากประจํา,ใบนําสงเงินคาเชา

ทรัพยสินธนาคาร)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 26,964.00 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 26,964.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

132

จัดซื้อผงหมึกยี่หอ Samsung รุน 

D4550B/SEE สําหรับเครื่องพิมพ

คอมพิวเตอร รุน ML-4050 (งวดที่ 4)

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

133

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สายพาน,หลอด

ตะเกียบ worm white,หลอดตะเกียบ 

day white,Cable Type 4",Cable Type

 6",เทปละลาย 3 M)

 - ตกลงราคา บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 15,354.50 บ.ไนนกรุปเทรดดิ้ง จํากัด 15,354.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

134
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (กุญแจตู 2 บาน,

กุญแจตู 4 ลิ้นชัก,กุญแจตูบานเลื่อน)
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,630.00 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,630.00 เปนผูจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

135

จัดซื้ออุปกรณ (กอกน้ําตัว J อางลางจาน,     

น็อตเกลียวปลอยดํา ½",น็อตเกลียวปลอยดํา 

1",Epoxy ซีเมนตเหล็ก)

 - ตกลงราคา
หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 

(1993)
4,012.50

หจก.เค.เค.เอ็ม.โปรดักท 

(1993)
4,012.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

136

จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข (เครื่องคํานวณ     

ขนาดเล็ก 12 หลัก,เครื่องคํานวณ ขนาดเล็ก 14

 หลัก)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 2,200.00 บ.นามทอง จํากัด 2,200.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

137
จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น           

ยี่หอ SANYO รุน SWC-M20HCS
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

138

จางพิมพแบบฟอรมหนังสือรับรอง     

การหักภาษี ณ ที่จาย ตาม ม.50 ทวิ 

แหงประมวลรัษฎากร

 - ตกลงราคา บ.คอมฟอรม จํากัด 32,100.00 บ.คอมฟอรม จํากัด 32,100.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

139
จัดซื้อ LCD Monitor ยี่หอ Samsung  

รุน 943SNX PLUS 19"
 - ตกลงราคา บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,189.50 บ.บี.เอส.เทรดดิ้ง จํากัด 5,189.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

140
จัดซื้อโทรศัพทไรสาย 2.4 GHZ.ยี่หอ 

PANASONIC รุน KX-TG3532BXB
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จาํกัด 3,900.00 บ.นามทอง จํากัด 3,900.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

141
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดใหญ   14

 หลัก ยี่หอ คาสิโอ รุน DR-240TM
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 7,542.00 บ.นามทอง จํากัด 7,542.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

142

จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(หนังสือฉบับพิเศษ "รูทันจุดเสี่ยงภัย      

ในเมืองหลวง")

 - ตกลงราคา สํานักพิมพ กูด มีเดีย 35,000.00 สํานักพิมพ กูด มีเดีย 35,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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143
จัดซื้ออุปกรณ Brother Drum DR8000 

FOR 4800
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,486.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
10,486.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

144

ขอเชาพื้นที่ศูนยบริการ OSS และพื้นที่

ติดตั้งเครื่อง ATM ณ ที่วาการอําเภอ

เมืองนครปฐม

 - กรณีพิเศษ
คุณวลัยลักษณ  สืบวิเศษ 

ธนารักษพื้นที่นครปฐม
211,560.00

คุณวลัยลักษณ  สืบวิเศษ 

ธนารักษพื้นที่นครปฐม
211,560.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

145 จัดซื้อ Brother Drum รุน DR-2025  - ตกลงราคา
บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,210.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

146
จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาจันทบุรี
 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส จํากัด

50,000.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส จํากัด

50,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

147
จัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน                  

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

148
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ยี่หอ 

LUCKY รุน S-666N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,152.35 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 9,152.35 เปนผูจําหนายโดยตรง

149 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 6,206.00
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

150
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ (ใน

 นสพ.สยามรัฐ รายวัน)
 - วิธีพิเศษ บ.สยามรัฐ จํากัด 500,000.00 บ.สยามรัฐ จํากัด 500,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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151
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย        

สํานักงานใหญ (แบง 5 งวด)
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
206,510.00

บ.เอส.อาร ซี เอ็นเวลอพ 

จํากัด
206,510.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

152
ตอสัญญาการเปนสมาชิกรับขอมูลคดี

ลมละลายและคดีขายทอดตลาดทรัพย
 - ตกลงราคา บ.ดาตา มารท จํากัด

เดือนละ 

18,500 บาท
บ.ดาตา มารท จํากัด

เดือนละ 

18,500 บาท

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

153
จางพิมพคูมือการประมูลขายบาน      

มือสองของธนาคาร ครั้งที่ 1/2553
 - วิธีพิเศษ บ.บพิธการพิมพ จํากัด 224,700.00 บ.บพิธการพิมพ จํากัด 224,700.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

154 จางพิมพแฟมออน สีสม (แบง 6 งวด)  - สอบราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 บ.ชยัมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

155

จางเปน Organizer จัดงานปใหม      

ประจําป 2553 ของฝายกิจการสาขา  

ภูมิภาค 2

 - วิธีพิเศษ บ.พีอารมีเดีย จํากัด 1,070,000.00 บ.พีอารมีเดีย จํากัด 1,070,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

156
จัดซื้อตลับหมึก HP รุน C6656A และรุน

 C6657A
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 8,335.30 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 8,335.30 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

157
จัดซื้อกระดาษเคลือบน้ํายากันน้ํา    

และกระดาษสติ๊กเกอรพรอมพิมพ
 - ตกลงราคา บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,118.60 บ.สหธุรกิจ จํากัด 2,118.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

158
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด แมลง

ทั่วไป ของสาขาสุขาภิบาล 3
 - ตกลงราคา

บ.ทอป เพสท คอนโทรล 

จํากัด
6,000.00

บ.ทอป เพสท คอนโทรล 

จาํกัด
6,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

159

จัดซื้อตูเก็บเอกสารกันไฟ                  

ยี่หอ ROSENGRENS รุน CANOPUS 

แบบ 4 ลิ้นชัก

 - ตกลงราคา
บ.ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง 

จํากัด
39,590.00

บ.ตามรภาค เอนจิเนียริ่ง 

จํากัด
39,590.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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160
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด

เดือนละ 8,300

 บาท
นางสาวกิ่งดาว  นักขุนทด

เดือนละ 8,300

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

161
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวรัฐพร  วังวิเศษ

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคณุสมบัติตรงตามความตองการ

162
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวศศิธร  แซฟู

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวศศิธร  แซฟู

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

163
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวดวงพร  วิรุฬศักดิ์

เดอืนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

164
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายชาญชัย  แกวกังวาล

เดือนละ 9,500

 บาท
นายชาญชัย  แกวกังวาล

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

165
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

166
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวศศิมา  เรณุมาศ

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวศศิมา  เรณุมาศ

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

167
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวเนตรนภา  สิงหศาลา

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวเนตรนภา  สิงหศาลา

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

168
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุปราณี  ทองปน

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวสุปราณี  ทองปน

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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169
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวพักตรวิภา  คําสุระ

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

170
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสาทิสรัตน  จันทรโชคทวี

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวสาทิสรัตน  จันทรโชคทวี

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

171
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุภาพรรณ  นาคโสดา

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวสุภาพรรณ  นาคโสดา

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

172
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ

เดือนละ 9,500

 บาท
นายพีรพล  ศิลปประดิษฐ

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

173
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววิมล  สมพรหม

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาววิมล  สมพรหม

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

174
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวกันยารัตน  รุณทรัพย

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

175
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนตพร  รอดเย็น

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวนตพร  รอดเย็น

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

176
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวรุงตะวัน  ชบุเลี้ยง

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

177
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายเรืองศักดิ์  อุปมา

เดือนละ 9,500

 บาท
นายเรืองศักดิ์  อุปมา

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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178
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวลักษมี  ชื่นคุม

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวลักษมี  ชื่นคุม

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

179
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวบงกช  ใยแกว

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวบงกช  ใยแกว

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

180
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

181
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวยุพิน  บรรยงค

เดือนละ 9,500

 บาท
นางสาวยุพิน  บรรยงค

เดือนละ 9,500

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

182 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - สอบราคา
บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
276,980.20

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท         

เซ็นเตอร จํากัด
276,980.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

183
ตออายุการเปนสมาชิกเชาใชบริการ    

ไอคิวนิวสคลิป
 - ตกลงราคา บ.อินโฟเควสท จํากัด 77,040.00 บ.อินโฟเควสท จํากัด 77,040.00

ทางธนาคารฯ เชาใชบริการจาก

บริษัทนี้อยูแลว

184

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (กุญแจคลองหวงสั้น,

กุญแจคลองหวงยาว,น้ํายาอเนกประสงค,กาว

น้ํา,   คีมตัดเหล็ก)

 - ตกลงราคา บ.มิตรอภัย จํากัด 17,088.15 บ.มิตรอภัย จํากัด 17,088.15 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

185
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ (ใน

 นสพ.สยามธุรกิจ ราย 3 วัน)
 - วิธีพิเศษ

บ.สยามธุรกิจ มีเดีย 

จํากัด
535,000.00

บ.สยามธุรกิจ มีเดีย 

จํากัด
535,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

186
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "CEO ซี้ปก")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด 

จํากัด
1,765,500.00

บ.เมอริท เฮลพิงแฮนด 

จํากัด
1,765,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ
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187
ตออายุสัญญาจางบริการบํารุงรักษา

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด
15,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

188
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4/80       

แกรม ยี่หอ Speed (แบง 2 งวด)
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด   

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
171,200.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด   

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
171,200.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

189
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ยี่หอ Sony       

รุน ICD-UX300
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,590.00 บ.เพ็นนอน เทรดดิ้ง จํากัด 4,590.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

190
จัดซื้อโตะ COMPUTER DESK            

(A 3100/P) ขนาด 900x600x750 มม.
 - ตกลงราคา

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
7,976.85

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
7,976.85 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

191
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร              

ยี่หอ DAHLE รุน 30404
 - ตกลงราคา บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 40,000.00 บ.35 มารเก็ตติ้ง จํากัด 40,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

192

จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาไมตรีจิต 

แคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาเพชรบูรณ 

สาขาพระนครศรีอยุธยา

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,150.40

บ.ไทยบริตชิซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
37,150.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

193
จางพิมพแบบฟอรมตั๋วสัญญาใชเงิน 

(ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
24,075.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
24,075.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

194 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
11,650.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
11,650.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

195 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 7,750.00 รานเรืองศิลปตรายาง 7,750.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง
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196
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

197
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

198
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

199
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

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

200
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวรุงตะวัน  ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

201
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท นางสาวทิพวรรณ  สุพิทักษ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

202
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวมยุรี  ภิญโญ วันละ 400 บาท นางสาวมยุรี  ภิญโญ วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

203
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นายเรืองศักดิ์  อุปมา วันละ 400 บาท นายเรืองศักดิ์  อุปมา วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

204
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวพรรณทิภา  ประสมศรี วันละ 400 บาท นางสาวพรรณทิภา  ประสมศรี วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
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205
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 ฝายบริหารหนี้ กทม.และปริมณฑล
 - นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

206
จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร ยี่หอ 

Sprinkle เพิ่มเติม
 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มวอเตอร จํากัด 219,082.50 บ.เอ็มวอเตอร จํากัด 219,082.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

207
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ Property Channel")
 - วิธีพิเศษ

บ.พร็อพเพอรตี้ ชานเนล 

จํากัด
449,400.00

บ.พร็อพเพอรตี้ ชานเนล 

จํากัด
449,400.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

208
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "แซดทีวี")
 - วิธีพิเศษ

บ.เนฟเวอรแลนด ครี

เอชั่น จํากัด
625,000.00

บ.เนฟเวอรแลนด ครี

เอชั่น จํากัด
625,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

209
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "ซันเดย อาย")
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.ที.อาร.มีเดีย 

แอนด คอนซัสแทนท 

จํากัด

1,260,000.00

บ.เอ็น.ที.อาร.มีเดีย 

แอนด คอนซัสแทนท 

จํากัด

1,260,000.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

210 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A  - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 276,980.20 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 276,980.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

211
จัดซื้อ กระดาษ HQP Paper 1901730 

Semigloss 17" x 30 m.
 - ตกลงราคา

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
23,005.00

บ.เอส พี วี แอดวานซ 

จํากัด
23,005.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

212 จางพิมพโปสเตอรอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 18,778.50 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 18,778.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

213
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร ยี่หอ Speed 

ขนาด A4 80 แกรม (แบง 2 งวด)
 - สอบราคา

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
1,198,400.00

บ.เอ เอ เปเปอร แอนด 

สเตชั่นเนอรี่ จํากัด
1,198,400.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

214
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "Gossip Teen News")
 - วิธีพิเศษ

บ.อารเอส จํากัด 

(มหาชน)
1,000,000.00

บ.อารเอส จํากัด 

(มหาชน)
1,000,000.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

215
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "บอกเลาเมืองไทย")
 - วิธีพิเศษ

บ.สกลเอ็นเตอรเทนเมนท

 จํากัด
900,000.00

บ.สกลเอ็นเตอรเทนเมนท

 จํากัด
900,000.00

เปนบริษัทที่ดาํเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

216
จางพิมพ 1.)แคชเชียรเช็ค สาขา

ปทุมธานี 2.)บัตรเงินกู สาขาจันทบุรี
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,330.40

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,330.40

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง

 การเงิน

217
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "หมุนตามโลก")
 - วิธีพิเศษ

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
1,765,500.00

บ.เมอริทซ พับบลิซิตี้ 

จํากัด
1,765,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

218

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (เครื่อง

คํานวณเลขขนาดเล็ก 14 หลัก,เครื่องคํานวณ

เลขขนาดใหญ 14 หลัก,โทรศัพทไรสาย)

 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 8,688.00 บ.นามทอง จํากัด 8,688.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

219

จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงาน (เกาอี้ทํางาน

,ตูบานเลื่อน,ตูเก็บเอกสาร รุน FA-407,  ตูเก็บ

เอกสาร รุน FA-405,ตูเหล็ก 2 ลิ้นชัก)

 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 21,512.14 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 21,512.14 เปนผูจําหนายโดยตรง

จัดซื้อ TAPE LT03 (400 GB/800 GB) 

(L100) ยี่หอ IMATION
 - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

436,560.00

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

436,560.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

จัดซื้อ TAPE 4 mm/150m 

(DDS4-DGD150P) ยี่หอ HP
 - สอบราคา บ.ไอโอ แอดวานซ จํากัด 12,305.00 บ.ไอโอ แอดวานซ จํากัด 12,305.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

220
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

221

จางออกแบบงานกอสรางปรับปรุง

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา

นครราชสีมา (แหงที่ 2)

 - วิธีพิเศษ
บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
428,000.00

บ.พี 49 ดีไซน แอนด   

แอสโซซิเอทส จํากัด
428,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

222
จางจัดเก็บรักษาเอกสารและบริการรับ-

สงเอกสาร
 - ตกลงราคา

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด (มหาชน)

กลองละ 5 

บาท/เดือน

บ.ทรัพยศรีไทยคลัง     

สินคา จํากัด (มหาชน)

กลองละ 5 

บาท/เดือน

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

223
จางเปนผูดําเนินการจัดพิมพ GHB 

e-knowledge ป 2553
 - ตกลงราคา บ.อารค มีเดีย จํากัด 90,522.00 บ.อารค มีเดีย จํากัด 90,522.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

224 จัดทําเสื้อโปโล  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 80,250.00 บ.จิงเฉิง จํากัด 80,250.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

225
จัดซื้อเครื่อง SCANNER ยี่หอ CANON 

LIDE 200
 - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด

3,188.60

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด

3,188.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

226
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในวารสารการเงินการคลัง)
 - กรณีพิเศษ

บรรณาธิการวารสาร  

การเงินการคลัง
35,000.00

บรรณาธิการวารสาร  

การเงินการคลัง
35,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

227

จางปรับปรุงซอมแซมทรัพยสินรอการ

ขาย (NPA) ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขากําแพงเพชร

 -

วิธีพิเศษ

(สอบราคา

ประกอบ)

นายวินัย  นนทะคุณ 265,000.00 นายวินัย  นนทะคุณ 265,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



28

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดั

บที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน

งบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2553

ธนาคารอาคารสงเคราะห

228
จัดซื้อ Flash Drive ยี่หอ Kingston และ

 HARD DISK ยี่หอ Segate
 - ตกลงราคา

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด

7,650.50

บ.เอ.เอส.เทคโนโลยี 

แอนด คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด

7,650.50 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

229

จางพิมพแบบฟอรม (ใบคําขอซื้อตราสาร,  

ใบแจงขอมูลการฝากถอน,ใบสําคัญการ

บันทึกบัญชี)

 - ตกลงราคา บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 68,961.50 บ.จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 68,961.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

230
จัดซื้อกระดาษตอเนื่อง ขนาด 9.5" x 11 " 

ชนิด 3 ชั้น แบบเคมีในตัว
 - ตกลงราคา

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
11,342.00

บ.เจนเนอรัล 

คอมพิวเตอร จํากัด
11,342.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญ

ทางดานสิ่งพิมพ

231
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสุริญา  แซฟุง

เดือนละ 8,300

 บาท
นางสาวสุริญา  แซฟุง

เดือนละ 8,300

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

232
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวอุษณีย  ผองวรรณ

เดือนละ 8,300

 บาท
นางสาวอุษณีย  ผองวรรณ

เดือนละ 8,300

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

233
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาววราภรณ  ภูบรม

เดือนละ 8,300

 บาท
นางสาววราภรณ  ภูบรม

เดือนละ 8,300

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ

234
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

 สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายกมล  ตั้นเลง

เดือนละ 8,300

 บาท
นายกมล  ตั้นเลง

เดือนละ 8,300

 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามความตองการ


