
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

1 ซ้ือเคร่ืองตัดกระดาษไฟฟ้า 75,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์เทรดแอนด์โฮลดิ้ง 

จ ากัด 59,920.00

บริษัท แม็กซ์ไอเดียอินเตอร์

เทรดแอนด์โฮลดิ้ง จ ากัด 

59,920.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001282 ลว

1/02/2562

2

จ้างบริษัทภายนอกแปลรายงานของ

ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน          

(ฉบับภาษาอังกฤษ)

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จ ากัด 67,000.00

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 

ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

67,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001283 ลว

1/02/2562

3

จ้างท าเสื้อกีฬาที่ใช้ในพิธีปิดการ

แข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ คร้ังที่ 43  

(พ.ศ.2562)

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีโม่ มีเดีย จ ากัด 30,000.00 บริษัท พรีโม่ มีเดีย จ ากัด 

30,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001286 ลว

4/02/2562

4 ซ้ือสติ๊กเกอร์เลเซอร์ผนึกบนซองโฉนด 13,289.40 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กลชาญวิทย ์เซ็นเตอร์ จ ากัด 13,289.40 บริษัท กลชาญวิทย ์เซ็น

เตอร์ จ ากัด 13,289.40
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001288 ลว

4/02/2562

5

จ้างท าเสื้อกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ใช้ใน

การแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ คร้ังที่ 43    

 (พ.ศ.2562)

13,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประยูรปิติ คณานุรักษ์ 13,200.00 นายประยูรปิติ คณานุรักษ์

 13,200.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001289 ลว

4/02/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

6
จ้างจัดท าซุ้มเทศกาลตรุษจีน ประจ า  ปี

 2562
200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทเวนตี้ไฟว์ โนเวมเบอร์ จ ากัด 179,760.00 บริษัท ทเวนตี้ไฟว์ โนเวม

เบอร์ จ ากัด 179,760.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001290 ลว

4/02/2562

7
ซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น และจัดซ้ือ

เคร่ืองดูดฝุ่น
11,128.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 11,128.00 บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด 11,128.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001291 ลว

4/02/2562

8

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินของสาขา

ในสังกัดภาคกลางและภาคใต้ตอนบน 

20 สาขา

761,295.40 851,095.90 วิธีพิเศษ

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 713,925.40

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

713,925.40

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001292 ลว

4/02/2562

9
ซ้ือของมงคลส าหรับมอบให้ลูกค้า

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
4,000.00 _ วิธีพิเศษ

นายณชิาภัทรนิษฐ์ ร่มโพธิชี์ 4,000.00 นายณชิาภัทรนิษฐ์ ร่มโพธิ์

ชี 4,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001295 ลว

4/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

10

จ้างปร้บปรุงห้องน้ าชาย-หญงิ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ ่

อาคาร 1 (ช้ัน 1,3-11) และอาคาร 2 

(ช้ัน 2-5,8,10-12,14-20)

33,410,000.00 31,599,000.00 e-bidding

บริษัท พิษณนุนท์ จ ากัด 28,630,569.19

บริษัท ไอคอน สมาร์ท จ ากัด 28,790,000.00

บริษัท พิษณนุนท์ จ ากัด 

28,600,000.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อมูลเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001894 ลว

4/02/2562

11

จ้างผู้ให้บริการด าเนินโครงการงาน

มหกรรมการเงิน ประจ าปี 2562 

(MONEY EXPO 2019)

15,960,000.00 15,960,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ดิออเดียนซ์โมทิเวช่ันคอมปานี เอเชีย 

จ ากัด 15,952,484.48

บริษัท มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 14,995,698.51

บริษัท เดอะ เซคคันด์ ไซด์ จ ากัด 17,003,376.00

บริษัท ดิออเดียนซ์โมทิ

เวช่ันคอมปานี เอเชีย 

จ ากัด 15,550,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อมูลเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้ได้

คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001895 ลว

4/02/2562

12 ซ้ือกล่องเอกสารมีฝาครอบ 205,440.00 205,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.ว.ีแอนด์ พี.คาร์ตั้น จ ากัด 205,440.00 บริษัท เอส.ว.ีแอนด์ พี.คาร์

ตั้น จ ากัด 205,440.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001293 ลว

5/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

13 จ้างจัดท ารายงานประจ าปี 2561 1,200,000.00 973,700.00 e-bidding

บริษัท ฟิกเกอร์ เบรน จ ากัด 955,296.00

บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากัด 945,000.00

บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จ ากัด 

835,000.00

บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 

(มหาชน) 920,842.00

บริษัท ฟิกเกอร์ เบรน จ ากัด

 955,296.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อมูลเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้ได้

คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001896 ลว

5/02/2562

14
จ้างบริษัทฯด าเนินการจัดท า Vimarn 

by GH Bank ประจ าปี 2562
757,560.00 757,560.00 วิธีพิเศษ

บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากัด 757,560.00 บริษัท คอร์แอนด์พีค จ ากัด

 757,560.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001897 ลว

5/02/2562

15

จ้างปรับปรุงพ้ืนที่ท างานฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและฝ่ายพัฒนาและ

บริหารการเรียนรู้

14,400,000.00 14,396,000.00 e-bidding

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากัด 

12,770,000.00

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิ

เนียร่ิง จ ากัด 

12,770,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อมูลเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001898 ลว

5/02/2562

16
จ้างจัดท ากระดาษหัวส านักกรรมการ

ผู้จัดการ
70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 64,200.00 บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จ ากัด 64,200.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001296 ลว

6/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

17 ซ้ืออุปกรณด์ึงลูกแมกซ์ 3,990.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 3,989.97 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 

(มหาชน) 3,989.97
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001297 ลว

6/02/2562

18 ซ้ือรถเข็นเอกสาร 2 ช้ัน 6,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 6,663.96 บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด 

6,663.96
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001298 ลว

6/02/2562

19 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 441,800.00 397,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การค้าของ สกสค. 397,620.00 องค์การค้าของ สกสค. 

397,620.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001299 ลว

6/02/2562

20

จ้างบริการพ้ืนที่โครงการงานมหกรรม

การเงินประจ าปี 2562 (MONEY EXPO

 2019)

5,970,600.00 5,970,600.00 วิธีพิเศษ

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 

5,970,600.00

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอต

เต็ด จ ากัด 5,970,600.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001900 ลว

6/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

21
จ้างปรับปรับพ้ืนที่ท างานฝ่ายบริหาร

โครงการสารสนเทศฯ
14,400,000.00 13,348,000.00 e-bidding

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากัด 

11,900,000.00                                                 

    บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

12,236,000.00

บริษัท บูรณรัตน์เอนยิ

เนียร่ิง จ ากัด 

11,900,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อมูลเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001901 ลว

6/02/2562

22 ซ้ือกระดาษ A3 20,330.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 

20,330.00

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากัด 20,330.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001301 ลว

7/02/2562

23
จัดซ้ือพรมเช็ดเท้า (ดักฝุ่น) ประจ า

ส านักงานใหญ่
98,637.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จ ากัด 98,637.50 บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท 

จ ากัด 98,637.50
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001302 ลว

7/02/2562

24
จ้างท าโพเดียม(อะครีลิคใส)ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่
29,960.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 29,960.00 บริษัท โมบิล ไซน์ เซ็นเตอร์

 จ ากัด 29,960.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001303 ลว

8/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

25
ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ

ของใช้สิ้นเปลือง
178,200.00 160,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การค้าของ สกสค. 160,380.00 องค์การค้าของ สกสค. 

160,380.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001305 ลว

8/02/2562

26
จ้างจัดพิมพ์ซองใส่โฉนด ประจ าปี 

2562 จ านวน
394,295.00 394,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 394,295.00 บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จ ากัด 394,295.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001306 ลว

8/02/2562

27

จ้างท าเสื้อกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ที่ใช้

ในการแข่งขันกีฬารัฐวิสากิจ คร้ังที่ 43   

 (พ.ศ.2562)

12,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกรกฤตย์ เกษสังข์ 12,000.00 นายกรกฤตย์ เกษสังข์ 

12,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001307 ลว

8/02/2562

28 ซ้ือเคร่ืองค านวณเลข 16,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นามทอง จ ากัด 9,800.00 บริษัท นามทอง จ ากัด 

9,800.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001308 ลว

8/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

29 ซ้ือ Drum Fax 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากัด 3,638.00 บริษัท ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จ ากัด 3,638.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001309 ลว

8/02/2562

30 ซ้ือไส้กรองอากาศ 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จ ากัด 19,440.02 บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ 

จ ากัด 19,440.02
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001310 ลว

8/02/2562

31 ซ้ือกล้องถ่ายรูป 36,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 27,392.00 บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด 27,392.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001311 ลว

8/02/2562

32

จ้างท าเสื้อกีฬากอล์ฟที่ใช้ในการ

แข่งขันกีฬารัฐวิสากิจ คร้ังที่ 43(พ.ศ.

2562)

9,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเทวกร  อ่างเงิน 9,600.00 นายเทวกร  อ่างเงิน 

9,600.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001312 ลว

11/02/2562

33
ซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น จ านวน 1 

เคร่ือง ฝ่ายสนับสนุนสินเช่ือ
5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เพียวละมุน จ ากัด 4,590.00 บริษัท เพียวละมุน จ ากัด 

4,590.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001313 ลว

11/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

34 ซ้ือชุดกีฬาแบดมินตัน 26,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวธัญญพัฒน์ ธนจรัสวิชย์ 26,400.00 นางสาวธัญญพัฒน์ ธน

จรัสวิชย์ 26,400.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001314 ลว

11/02/2562

35

จัดจ้างงานบริการรับ-ส่งเอกสารและ

พัสดุภัณฑ์ ประจ าปี 2562-2564 โดย

วิธีพิเศษ

9,900,000.00 9,900,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต จ ากัด 9,900,000.00 บริษัท ธันวาดี ทราน

สปอร์ต จ ากัด 

9,900,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001905 ลว

11/02/2562

36
จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเลย
5,300,000.00 5,237,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ทูเมคเกอร์ จ ากัด 5,190,000.00 บริษัท ทูเมคเกอร์ จ ากัด 

5,190,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001906 ลว

11/02/2562

37 จ้างจัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขาตรัง 279.30 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 279.30

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

279.30

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001315 ลว

12/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

38
จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานที่ 

ส่วนบัญชีเงินกู้ ฝ่ายพิธีการสินเช่ือ
55,704.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวณฐัสุดา ทิพวรรณ 55,704.00 นางสาวณฐัสุดา ทิพวรรณ

 55,704.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001907 ลว

12/02/2562

39

เช่าอาคารทิพยประกันภัยเป็น

ส านักงานช่ัวคราว ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

3,750,000.00 1,639,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

1,639,020.00

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) 

1,639,020.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001909 ลว

12/02/2562

40
ค่าบริการ อาคารทิพยประกันภัย (เช่า

อาคารสนง.)
3,750,000.00 2,035,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

2,035,140.00

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) 

2,035,140.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001910 ลว

12/02/2562

41 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มธนาคาร 952,300.00 952,300.00 วิธีพิเศษ

บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากัด 952,300.00 บริษัท เอส.อาร์.ซี.เอ็น

เวลอพ จ ากัด 952,300.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001319 ลว

13/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

42

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ผ่านวิทยุรายการพลวัตเศรษฐกิจ ทิศ

ทางการลงทุน

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท นาคีตรา 19 จ ากัด 495,945.00 บริษัท นาคีตรา 19 จ ากัด 

495,945.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001911 ลว

13/02/2562

43

จ้างผู้ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬา

รัฐวิสาหกิจ คร้ังที่ 43 (พ.ศ. 2562) 

ชนิดกีฬาบิลเลียด - สนุ๊กเกอร์

365,000.00 365,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสากล กิจสุจริตกุล 365,000.00 นายสากล กิจสุจริตกุล 

365,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001321 ลว

14/02/2562

44

เช่าสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา

รัฐวิสาหกิจ คร้ังที่ 43 (พ.ศ.2562) ชนิด

กีฬาบิลเลียด - สนุ๊กเกอร์

106,000.00 106,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟีโน่ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 106,000.00 บริษัท ฟีโน่ มาร์เก็ตติ้ง 

จ ากัด 106,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001322 ลว

14/02/2562

45

จ้างจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจคร้ังที่ 

43 (พ.ศ.2562) ชนิดกีฬาบิลเลียด-

สนุ๊กเกอร์ จ านวน

226,100.00 226,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จ ากัด 

226,100.00

บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รี

สอร์ท จ ากัด 226,100.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001323 ลว

14/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

46 จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคาร 8,970.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 8,970.00 ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 

8,970.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001324 ลว

14/02/2562

47

จ้างผลิต Backdrop ขาตั้งปีกผีเสื้อ

ส าหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 

โครงการ GHB

3,177.04 _ วิธีพิเศษ

บริษัท ออล์ อะเบาท์ ปร้ิน จ ากัด 3,177.04 บริษัท ออล์ อะเบาท์ ปร้ิน 

จ ากัด 3,177.04
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001327 ลว

14/02/2562

48
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ

ต่างๆในงานโทรทัศน์ทองค า คร้ังที่ 33
50,000.00 _ วิธีพิเศษ

บริษัท ออลอินวัน สตูดิโอ จ ากัด 50,000.00 บริษัท ออลอินวัน สตูดิโอ 

จ ากัด 50,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001328 ลว

14/02/2562

49

จ้างบริษัทตัดเย็บชุดเคร่ืองแบบ

พนักงาน(แบบบังคับ)ส าหรับลูกจ้าง

ธนาคาร

1,274,960.00 1,274,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีซีอาร์จี จ ากัด 1,274,960.00 บริษัท พีซีอาร์จี จ ากัด 

1,274,960.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001913 ลว

14/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

50

จ้างจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ คร้ังที่

43 (พ.ศ.2562) จ านวน

103,650.00 103,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พี.พาวิลเลี่ยน จ ากัด 103,650.00 บริษัท พี.พาวิลเลี่ยน จ ากัด

 103,650.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001329 ลว

18/02/2562

51
จ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ

สร้างบ้านสร้างอาชีพปี 2562
137,871.64 139,926.04 วิธีพิเศษ

บริษัท ฟูลพอยท์ จ ากัด 137,871.64 บริษัท ฟูลพอยท์ จ ากัด 

137,871.64
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001330 ลว

18/02/2562

52

จ้างท าสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ"์

โครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพ"ปี 2562

พิมพ์ Repint Roll up

2,054.40 _ วิธีพิเศษ

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 2,054.40 บริษัท เจ.ดับบลิว.คอม

มิวนิเคช่ัน จ ากัด 2,054.40
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001331 ลว

18/02/2562

53

จ้างพิมพ์เช็คของขวัญของสาขาใน

สังกัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 16 

สาขา

12,326.40 _ วิธีพิเศษ

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 12,326.40

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

12,326.40

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001332 ลว

18/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

54

จ้างผลิตและเผยแพร่โฆษณา

ประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่าน

แอปพลิเคช่ันไลน์ ออฟฟิเชียล แอคเคาท์

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

499,998.16

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

499,998.16

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001333 ลว

18/02/2562

55

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินของสาขา

ในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง จ านวน 15 สาขา

480,270.60 479,980.60 วิธีพิเศษ

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 479,980.60

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

479,980.60

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001334 ลว

20/02/2562

56
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ผ่านวิทยุท้องถิ่นต่างจังหวัดทั่วประเทศ
1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท เปรมสุดา ขุนอินทร์ จ ากัด 1,000,000.00 บริษัท เปรมสุดา ขุนอินทร์

 จ ากัด 1,000,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001916 ลว

20/02/2562

57

จ้างออกแบบและจัดท ารายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) 

ประจ าปี 2561

480,965.00 480,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด 479,360.00

บริษัท คัลเลอร์ มายด์ ดีไซน์ จ ากัด 480,965.00

บริษัท โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด 479,360.00
เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001917 ลว

20/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

58

ซ้ือพรมอัดเรียบสีแดง เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมต่างๆภายในธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่

65,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ พี เอฟ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด 61,525.00 บริษัท เจ พี เอฟ ฟอร์เวิร์ด 

จ ากัด 61,525.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001336 ลว

21/02/2562

59 จ้างท านามบัตรพนักงานธนาคารฯ 8,190.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 8,190.00 ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 

8,190.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001337 ลว

21/02/2562

60
ซ้ือชุดกีฬามหาสนุกที่ใช้ในการแข่งขัน

กีฬารัฐวิสาหกิจ คร้ังที่ 43   (พ.ศ.2562)
36,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

MATA Sport&Design 36,000.00 MATA Sport&Design 

36,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001339 ลว

21/02/2562

61 จ้างพิมพ์นามบัตรธนาคาร 17,160.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 17,160.00 ฟิงเกอร์ พร้ินต์ (2000) 

17,160.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001340 ลว

21/02/2562

62 จ้างท าเสื้อกีฬากรีฑา 12,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ีท.ีเอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด)์ จ ากัด 

12,000.00

บริษัท ท.ีท.ีเอช.นิตติ้ง 

(ไทยแลนด)์ จ ากัด 

12,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001351 ลว

21/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

63

จ้างพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์โดยธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ GHB-REIC  ฉบับที่ 7-10

1,300,000.00 1,185,560.00 วิธีพิเศษ

บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 

(มหาชน) 1,185,560.00

บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้ง 

แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 

(มหาชน) 1,185,560.00

บริษัทเสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001919 ลว

21/02/2562

64

จ้างบริการรักษาความสะอาดประจ า

ส านักงานเขต สังกัดฝ่ายสาขาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

17,059,574.40 17,080,104.84 e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส แอนด์ ซี

 จ ากัด 15,164,880.00

ห้างหุ้นส่วน ขอนแก่นซีเคียว ริตี้ การ์ด 

16,613,470.56

บริษัท เบสท์ อินเวสดิเกช่ัน จ ากัด 17,469,759.99

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี พรหมพิริยะ 18,409,992.00

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย ฟีนิกซ์ เอส 

แอนด์ ซี จ ากัด 

15,164,880.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001920 ลว

21/02/2562

65 ซ้ือถุงขยะด า และน้ ายาล้างจาน 80,250.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากัด 80,173.20 บริษัท เทพเทวา รุ่งเรือง 

จ ากัด 80,173.20
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001341 ลว

22/02/2562

66
ซ้ือหลอดตะเกียบLED,หลอดไฟฮา

โลเจ้น และ โช๊คประตู
76,226.80 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอรีส์ จ ากัด 76,226.80 บริษัท สมาร์ท แอคเซสซอ

รีส์ จ ากัด 76,226.80
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001342 ลว

22/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

67

จ้างจัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน ของ

ลูกค้ารายนางสาวพรเพ็ญ ตั้งสินธนา

ภาส

93.10 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 93.10

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

93.10

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001343 ลว

22/02/2562

68 ซ้ือเคร่ืองค านวณเลข 14 หลัก 24,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นามทอง จ ากัด 24,800.00 บริษัท นามทอง จ ากัด 

24,800.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001344 ลว

22/02/2562

69
จ้างจัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน สาขา

สุพรรณบุรี จ านวน
465.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 465.50

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

465.50

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001345 ลว

22/02/2562

70 จ้างจัดท าตรายางประเภทต่างๆ 41,050.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

เรืองศิลป์ ตรายาง 23,668.40 เรืองศิลป์ ตรายาง 

23,668.40
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001346 ลว

22/02/2562

71
จ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์

ธนาคาร ในละครซีรีส์หลวงตามหาชน
8,400,000.00 8,400,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด(มหาชน) 8,400,000.00 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จ ากัด

(มหาชน) 8,400,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001921 ลว

22/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

72

จ้างปรับปรุงพ้ืนที่ท างาน

(RE-LAOUT)ฝ่ายการบัญชีและห้อง

ผู้บริหาร ช้ัน 10 อาคาร 2 ธอส.สนญ.

3,594,000.00 2,263,000.00 e-bidding

บริษัท ทูเมคเกอร์ จ ากัด 2,200,000.00 บริษัท ทูเมคเกอร์ จ ากัด 

2,200,000.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001922 ลว

22/02/2562

73 ซ้ือ SMART TV 65" พร้อมอุปกรณ์ 44,940.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ จ ากัด 43,228.00 บริษัท เวิลด์ไวด์ ซิสเต็มส์ 

จ ากัด 43,228.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนดและ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001348 ลว

25/02/2562

74
จ้างผู้ตรวจสอบอาคาร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่
154,080.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 

154,080.00

บริษัท แอซเซ็ท เพอ

ฟอร์แมนซ์ โซลูช่ัน จ ากัด 

154,080.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001349 ลว

25/02/2562

75

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินของสาขา

ในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 18 สาขา

641,060.20 640,780.20 วิธีพิเศษ

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 640,780.20

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

640,780.20

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001350 ลว

25/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

76
จ้างผู้ให้บริการพ้ืนที่โครงการงาน 

Thailand Smart Money ประจ าปี 2562
629,427.50 629,427.50 วิธีพิเศษ

บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ติ้งเฮ้าส์ จ ากัด 629,427.50 บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ติ้งเฮ้าส์

 จ ากัด 629,427.50
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001924 ลว

25/02/2562

77

จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายใน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสัน

ทราย

14,990,000.00 13,320,000.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ทูเมคเกอร์ จ ากัด 13,264,037.04

บริษัท อิง-คอน จ ากัด 13,280,000.00

บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จ ากัด 13,240,000.00

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนช่ันแนล จ ากัด 

13,080,000.00

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม จ ากัด 12,320,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์ 

12,870,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วสุ กรุ๊ป 13,247,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮมเฟอร์นิเจอร์อุบล 

13,188,000.00

บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม

 จ ากัด 12,320,000.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001925 ลว

25/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

78

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ธอส.

ส านักงานใหญ ่และฝ่ายสาขากทม. 

และปริมณฑล 1-2

15,341,543.70 15,341,543.70 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย ท.ีเอส.จี.อินเตอร์

การ์ด จ ากัด 15,341,543.70

บริษัท รักษาความ

ปลอดภัย ท.ีเอส.จี.

อินเตอร์การ์ด จ ากัด 

15,341,543.70

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001926 ลว

25/02/2562

79 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 4,119,500.00 4,964,620.00
e-market เสนอ

ราคา

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด 

4,119,500.00                                                   

     บริษัท แอ็คซึลเปเปอร์ จ ากัด 4,850,000.00   

     บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จ ากัด 

4,279,500.00                                                   

    บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด 

4,280,000.00                                                   

     บริษัท อ้อย เค เช จ ากัด 4,944,000.00

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล 

ซินเนอร์จี จ ากัด 

4,119,500.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติและ

ข้อเสนอทางด้าน

เทคนิคถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นผู้

เสนอราคาต่ าสุด
ใบสั่งซ้ือเลขที่

3000000014 ลว

26/02/2562

80
ซ้ือตู้น้ าร้อน-น้ าเย็น ฝ่ายประเมินราคา

หลักทรัพย์
5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง จ ากัด 4,700.00 บริษัท เพ็นนอน เทรดดิ้ง 

จ ากัด 4,700.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001352 ลว

26/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

81

จ้างพิมพ์ตราสารทางการเงินของสาขา

ในสังกัดภาคตะวันออก จ านวน 23 

สาขา 92 รายการ

999,676.50 1,080,532.05 วิธีพิเศษ

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 999,326.50

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

999,326.50

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001353 ลว

26/02/2562

82 จัดท าตรายางประเภทต่างๆของธนาคาร 23,074.55 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

เรืองศิลป์ ตรายาง 23,074.55 เรืองศิลป์ ตรายาง 

23,074.55
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001354 ลว

26/02/2562

83 จ้างจัดท าแสตมป์ที่ระลึก ธอส. 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด 300,000.00 บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด

 300,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001355 ลว

26/02/2562

84

เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด 3 สาขา 

สาขาเมกา บางนา,สาขาเซ็นทรัล

พลาซา ระยอง,สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

อุดรธานี

93,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวศิริ วิศวการ จ ากัด 93,600.00 บริษัท นิวศิริ วิศวการ 

จ ากัด 93,600.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001927 ลว

26/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

85

จ้างบริษัทภายนอกด าเนินการจัดท า

และส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ช่องทาง E-Mail จ านวน

299,172.00 299,172.00 วิธีพิเศษ

บริษัท ไว้ส์ทาร์เก็ต จ ากัด 299,172.00 บริษัท ไว้ส์ทาร์เก็ต จ ากัด 

299,172.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001356 ลว

27/02/2562

86 จ้างจัดพิมพ์สัญญาเช่าตู้นิรภัย 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จูน พับลิชช่ิง จ ากัด 4,815.00 บริษัท จูน พับลิชช่ิง จ ากัด

 4,815.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001357 ลว

27/02/2562

87

เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบ

แจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งาน

ประจ าสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

56,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เปโตร ไอที จ ากัด 25,680.00 บริษัท เปโตร ไอที จ ากัด 

25,680.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4100001930 ลว

27/02/2562

88 ซ้ืออาหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอนุชา สุดใจดี 5,000.00 นายอนุชา สุดใจดี 

5,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001358 ลว

28/02/2562

89 ซ้ือพวงมาลัย 800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม 800.00 นายเฉลิมชัย วงษ์พรหม 

800.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001359 ลว

28/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ส่วนจัดหาท่ัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

90 ซ้ือชุดผ้าไตร+เทียน 1,290.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวชนันธร คิมประสูตร 1,290.00 นางสาวชนันธร คิม

ประสูตร 1,290.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001360 ลว

28/02/2562

91 ซ้ือพัดลมไอเย็นและพัดลมสไลด์ 6,016.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด 6,016.00 บริษัท เพาเวอร์บาย จ ากัด

 6,016.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001361 ลว

28/02/2562

92

ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วนชนิด 

Casstte Type บริเวณห้องประชุม 1 ,2

 ช้ัน 7 อาคาร 2

386,000.00 381,310.55 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เดนกิ เทค จ ากัด 380,000.00 บริษัท เดนกิ เทค จ ากัด 

380,000.00
เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อ้างอิง)

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001362 ลว

28/02/2562

93 ซ้ือสายรัดกล่อง 21,186.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมร่ีอินเตอร์เทรด 

จ ากัด 21,186.00

บริษัท ปีเตอร์ พอล แอนด์ 

แมร่ีอินเตอร์เทรด จ ากัด 

21,186.00

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001363 ลว

28/02/2562

94
จ้างจัดพิมพ์เช็คกระแสรายวัน ของ

ลูกค้ารายนางสาวอาภาพร สิทธิสมาน
232.75 _ วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 232.75

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้

 พร้ินติ้ง จ ากัด (มหาชน) 

232.75

เป็นผู้เสนอราคาตรง

ตามข้อก าหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซ้ือเลขที่

4000001364 ลว

28/02/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




