
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

1 จางพิมพใบเสร็จรับเงินคาเชา 21,828.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด 21,828.00 บริษัท เจนเนอรัล 
คอมพิวเตอร จํากัด 
21,828.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001774 ลว
1/08/2562

2 จางพิมพแบบฟอรม 36,915.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 36,915.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 36,915.00

_ ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001775 ลว
1/08/2562

3 จางทําความสะอาดภายในศูนย
คอมพิวเตอรหลักของธนาคาร

95,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 
90,950.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น 
แมเนจเมนท จํากัด 90,950.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001776 ลว
1/08/2562

4 จางบริการเชาเต็นท 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เค คูลท สเปเชี่ยล จํากัด 12,840.00 บริษัท โอ เค คูลท สเปเชี่ยล 
จํากัด 12,840.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001801 ลว
1/08/2562

5 จางเปลี่ยนอะไหลลิฟต ตัวที่ 1-6,9 
อาคาร2 และลิฟต ตัวที่ 7-8 อาคารจอด
รถ ธอส.สนญ.

6,500,000.00 6,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 6,500,000.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
6,239,007.36

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002190 ลว
1/08/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

6 เชาอาคารพาณิชย เพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขานางรอง

1,306,800.00 1,306,800.00 วิธีพิเศษ คุณณิชา ไชยณรงค 1,306,800.00 คุณณิชา ไชยณรงค 
1,306,800.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002191 ลว
1/08/2562

7 จางบริษัทเพื่อจัดกิจกรรม One day 
Trip สําหรับลูกคาธนาคาร

500,000.00 494,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แน็ป แทรเวล จํากัด 480,000.00 บริษัท แน็ป แทรเวล จํากัด 
480,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002192 ลว
1/08/2562

8 จัดซื้อกลองเอกสารมีฝาครอบ 85,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ว.ีแอนด พี.คารต้ัน จํากัด 85,600.00 บริษัท เอส.ว.ีแอนด พี.คารต้ัน
 จํากัด 85,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001777 ลว
2/08/2562

9 จางจัดทําซองรหัสบัตร ATM จํานวน 
52,500 ซอง

56,175.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตา โปรดักส ทอปปงฟอรม จํากัด 
56,175.00

บริษัท ดาตา โปรดักส ทอป
ปงฟอรม จํากัด 56,175.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001778 ลว
2/08/2562

10 จางจัดพิมพหนังสือสัญญากูเงิน 452,610.00 452,610.00 วิธีพิเศษ บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 452,610.00 บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
452,610.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001779 ลว
2/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

11 จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดคูฝาก 
จํานวน 1,000 แพ็ค

69,550.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 69,550.00 บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 
69,550.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001780 ลว
2/08/2562

12 จัดซื้อพรอมติดต้ังนาฬิกาดิจิตอล 
บริเวณหองประชุมวิมานเมฆ(301)ชั้น 3
 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

86,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
80,000.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
80,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001781 ลว
2/08/2562

13 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานรายการคนหลังขาว ทางชอง TNN

2,000,000.00 1,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 1,500,000.00 บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 
1,500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002197 ลว
2/08/2562

14 เชาพื้นที่ทําการสาขาบ๊ิกซี สทุทรปราการ 4,608,000.00 4,608,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   จํากัด (มหาชน) 
3,112,525.51

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  
 จํากัด (มหาชน) 
3,112,525.51

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002198 ลว
2/08/2562

15 คาบริการเชาพื้นที่บ๊ิกซีสาขา
สมุทรปราการ

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   จํากัด (มหาชน) 
1,427,927.50

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร  
 จํากัด (มหาชน) 
1,427,927.50

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002199 ลว
2/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

16 จัดซื้อทางลาดสําเร็จรูป ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

45,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน มณีสกุล 40,000.00 นายธนวัฒน มณีสกุล 
40,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001782 ลว
5/08/2562

17 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด) จํากัด 53,000.00 บริษัท ชิโมโน(ไทยแลนด) 
จํากัด 53,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001784 ลว
5/08/2562

18 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสื่อสังคมออนไลน

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แบงคคอก ไรเตอร แอนดพารทเนอรส 
จํากัด 997,240.00

บริษัท แบงคคอก ไรเตอร 
แอนดพารทเนอรส จํากัด 
997,240.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002200 ลว
5/08/2562

19 จางพิมพตราสารทางการเงินสาขา
นางรอง และสาขาสุรินทร

8,410.25 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 8,410.20 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 8,410.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001785 ลว
6/08/2562

20 จางจัดทําซองพลาสติกใสบัตร ATM 42,564.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 42,564.60 บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 
42,564.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001786 ลว
6/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

21 จางจัดทําเสื้อแจ็กเก็ต ธอส. สีเหลือง 300,000.00 285,714.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 285,713.54 บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 
285,713.54

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001788 ลว
6/08/2562

22 จัดจางภัตตาหารถวายพระสงฆ 42,733.13 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด 42,733.13 บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด
 42,733.13

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001789 ลว
6/08/2562

23 จัดซื้อชุดไทยธรรม 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานดอกบัว สังฆภัณฑ 10,000.00 รานดอกบัว สังฆภัณฑ 
10,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001790 ลว
6/08/2562

24 จัดจางตกแตงโตะหมู พรอมจุดถวาย
พระพรฯ

29,820.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเพลินพิศ เกษียร 29,820.00 นางสาวเพลินพิศ เกษียร 
29,820.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001791 ลว
6/08/2562

25 จัดซื้อพรมปูพื้น 13,482.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 13,482.00 บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 
13,482.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001792 ลว
6/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

26 จัดซื้อกระเบ้ืองยางบริเวณหองผูบริหาร
ระดับสูง ชั้น 9 อาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

168,000.00 168,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 
139,314.00

บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป 
จํากัด (มหาชน) 139,314.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001793 ลว
6/08/2562

27 จัดซื้อพรอมติดต้ังหมอแปลงไฟฟา
อาคาร2 พรอมระบบควบคุม

8,000,000.00 6,898,000.00 e-bidding บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,300,000.00
บริษัท อี แอล ที เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 6,800,000.00
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลายจํากัด 
6,634,000.00

บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
 6,300,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002202 ลว
6/08/2562

28 จัดซื้อหนังสือคูมือเพื่อการเรียนรูดวย
ตัวเอง Gleim CIA Part 1 Internal  
Audit Basics,2019 Edition

8,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
8,400.00

สมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย 8,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001794 ลว
7/08/2562

29 จางโรงแรมชั้นนํา เพื่อจัดงาน 
"พันธมิตรสัมพันธ 2562"

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมคพาเลซ จํากัด 250,000.00 บริษัท ไมคพาเลซ จํากัด 
250,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001795 ลว
7/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

30 จางพิมพแผนรองนําเสนองาน (งาน
ดวน)

96,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 96,300.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 96,300.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001797 ลว
7/08/2562

31 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง(เครื่อง
อัดเสียง)ฝายตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 10,697.86 บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 10,697.86

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001802 ลว
8/08/2562

32 จัดซื้อ HDMI Cable 2,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 2,354.00 บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 2,354.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001803 ลว
8/08/2562

33 จางจัดพิมพคําแนะนําในการทํานิติกรรม 78,752.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 78,752.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
78,752.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001806 ลว
8/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

34 จางพิมพใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 
จํานวน 200 แพ็ค

177,620.00 177,620.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 177,620.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 177,620.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001807 ลว
8/08/2562

35 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบ
ปองกันโจรกรรมฯ สาขาเซ็นทรัลพลาซา
เชียงใหมแอรพอรต

25,680.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 25,680.00 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 
25,680.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002204 ลว
8/08/2562

36 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบ
ปองกันโจรกรรมฯ สาขาศูนยราชการ
เฉลิมพระเกียรติ

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
30,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002205 ลว
8/08/2562

37 จางปรับปรุงพื้นที่ศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย (ฝายวิจัยตลาด
อสังหาริมทรัพย)

300,000.00 215,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 208,000.00 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 208,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002206 ลว
8/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

38 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

1,872,000.00 1,872,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นาย ศิวัช กีรติอาภากุล 144,000.00 นาย ศิวัช กีรติอาภากุล 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002207 ลว
8/08/2562

39 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาววัลลภา สวางเมฆ 144,000.00 นางสาววัลลภา สวางเมฆ 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002208 ลว
8/08/2562

40 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวจุฑารัตน แกววิไล 144,000.00 นางสาวจุฑารัตน แกววิไล 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002209 ลว
8/08/2562

41 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวมณีรัตน ภาษาพรม 144,000.00 นางสาวมณีรัตน ภาษาพรม 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002210 ลว
8/08/2562

42 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวเบญจวรรณ เรืองขจร 144,000.00 นางสาวเบญจวรรณ เรืองขจร
 144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002211 ลว
8/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

43 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นายณัฐดนัย เอ่ียมครอง 144,000.00 นายณัฐดนัย เอ่ียมครอง 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002212 ลว
8/08/2562

44 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวอภิญญา กลิ่นชะนะ 5,419.00 นางสาวอภิญญา กลิ่นชะนะ 
5,419.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002213 ลว
8/08/2562

45 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวรุงฤทัย ไชยรัตน 138,581.00 นางสาวรุงฤทัย ไชยรัตน 
138,581.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002214 ลว
8/08/2562

46 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

คุณกิตติพัทธ เพ็ชรสุทธิ์ 144,000.00 คุณกิตติพัทธ เพ็ชรสุทธิ์ 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002215 ลว
8/08/2562

47 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นายพิพัฒน โพธิ์นิ่มแดง 144,000.00 นายพิพัฒน โพธิ์นิ่มแดง 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002216 ลว
8/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

48 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวปานระวี กลิ่นจันทรกลั่น 144,000.00 นางสาวปานระวี กลิ่นจันทร
กลั่น 144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002217 ลว
8/08/2562

49 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นายพัฒนินท วัฒนคุโณปการ 144,000.00 นายพัฒนินท วัฒนคุโณปการ
 144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002218 ลว
8/08/2562

50 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นางสาวณัฐสุดา ทิพวรรณ 144,000.00 นางสาวณัฐสุดา ทิพวรรณ 
144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002219 ลว
8/08/2562

51 จางบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่
ฝายพิธีการสินเชื่อ

นายปณณวิชญ นากแกวเทศ 144,000.00 นายปณณวิชญ นากแกวเทศ
 144,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002220 ลว
8/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

52 จางทําบัตร ATM แบบชิปการด 1,000,000.00 909,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีแซด การด (ไทยแลนด) จํากัด 
909,500.00

บริษัท ดีแซด การด (ไทย
แลนด) จํากัด 909,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002221 ลว
8/08/2562

53 จางผูใหบริการดําเนินการจัดบูธนิทรรศ
การในงานสัมมนาวิชาการของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

150,000.00 143,208.80 วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
143,208.80

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 143,208.80

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001809 ลว
9/08/2562

54 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานวารสารการเงินการคลัง

119,000.00 119,000.00 วิธีพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (วารสารการเงิน
การคลัง) 119,000.00

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(วารสารการเงินการคลัง) 
119,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001810 ลว
9/08/2562

55 จางผูใหบริการพื้นที่งานมหกรรมแสดง
สินคาการคาการลงทุนนานาชาติ(ไทย-
จีน-ACE):IIBM2019

107,000.00 107,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรต้ี คอนซัลแตนท 
จํากัด 107,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรต้ี
 คอนซัลแตนท จํากัด 
107,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001811 ลว
9/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

56 จางโครงการจางเหมาบริการบริษัทจัด
กิจกรรม เดิน – วิ่ง "Run For Home" 
ครั้งที่ 1

3,900,000.00 3,894,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท ออล เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
3,862,700.00                                         บริษัท
 จัมโบ เอ 2509 จํากัด3,878,750.00    บริษัท 
ออลสปอรต (ไทยแลนด) จํากัด 3,884,100.00

บริษัท ออล เอ็นเตอรเท
นเมนท จํากัด 3,862,700.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002222 ลว
9/08/2562

57 เชารถตู จํานวน 1 คัน  3 วัน  สําหรับ
การเดินทางไปตรวจเยี่ยมสาขาภูมิภาค
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิรชา เปรมชื่น 9,000.00 นางสาวนิรชา เปรมชื่น 
9,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001812 ลว
13/08/2562

58 จางทําสต๊ิกเกอรธนาคารอาคาร
สงเคราะห สําหรับระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

96,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส 1689 จํากัด 96,300.00 บริษัท เคเอส 1689 จํากัด 
96,300.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001813 ลว
13/08/2562

59 จางติดต้ังกระจกเงาภายในฝายสื่อสาร
องคกร ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สนญ.

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 120,000.00 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 120,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001814 ลว
13/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

60 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
พระราม2 (40เลม)

5,818.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 5,778.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 5,778.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001815 ลว
13/08/2562

61 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคาร

783,123.10 783,123.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอรฟอรมานซ 
จํากัด (มหาชน) 125,347.24

บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต 
เพอรฟอรมานซ จํากัด 
(มหาชน) 125,347.24

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002226 ลว
13/08/2562

62 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคาร

บริษัท ท.ีเค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด 617,094.96 บริษัท ท.ีเค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด
 617,094.96

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002227 ลว
13/08/2562

63 เชารถยนตเพื่อใชปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานใหญ และสาขาของธนาคาร

บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ คาร จํากัด 
40,680.90

บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ 
คาร จํากัด 40,680.90

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002228 ลว
13/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

64 จัดซื้อแบตเตอรี่สํารองสําหรับโทรศัพท
(Power Bank)

99,916.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิลเลี่ยนมอร มันนี 99,916.60 หางหุนสวนจํากัด มิลเลี่ยน
มอร มันนี 99,916.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001816 ลว
14/08/2562

65 จัดซื้อหลอด Multi-Core Composite 
ของเครื่องทําความสะอาด พรอมติดต้ัง

480,965.00 480,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบทเทอร-โปร อินเตอรกรุป จํากัด 
480,000.00

บริษัท เบทเทอร-โปร 
อินเตอรกรุป จํากัด 
480,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001817 ลว
14/08/2562

66 จางทําตรายาง 25,118.25 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 25,118.25 เรืองศิลป ตรายาง 25,118.25 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001818 ลว
14/08/2562

67 จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ฝาย
ตรวจสอบสาขา

3,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ มาสิลีรังสี 3,000.00 นายณัฐวุฒิ มาสิลีรังสี 
3,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001819 ลว
14/08/2562

68 จางดําเนินโครงการมหกรรมแสดง
สินคาการคาการลงทุนนานาชาติ(ไทย-
จีน-ACE):IIBM 2019

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
197,616.16

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 197,616.16

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001820 ลว
14/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

69 จางพิมพสลิป ATM (ตูยี่หอ Diebold /
ยี่หอ NCR) จํานวน 100 มวน

44,940.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร จํากัด 
44,940.00

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิง
เซ็นเตอร จํากัด 44,940.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001822 ลว
14/08/2562

70 จัดซื้อกลอง DSLR พรอมอุปกรณ 89,700.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 89,700.00 บริษัท อีซีมอลล จํากัด 
89,700.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001823 ลว
14/08/2562

71 จางทําตรายางประเภทตางๆ 25,567.65 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 25,567.65 เรืองศิลป ตรายาง 25,567.65 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001824 ลว
15/08/2562

72 จัดซื้อชุดผาไตรรวมเทียน 1 ชุด 1,290.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนันธร คิมประสูตร 1,290.00 นางสาวชนันธร คิมประสูตร 
1,290.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001828 ลว
15/08/2562

73 จัดซื้อพัดลมไอเย็น จํานวน 1 เครื่อง 5,990.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 5,990.00 บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
5,990.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001829 ลว
15/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

74 จัดซื้อพวงมาลัย จํานวน 16 พวง(พวง
ละ50บาท)

800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษพรหม 800.00 นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001831 ลว
15/08/2562

75 จัดซื้ออาหารสําหรับพระภิกษุสงฆ 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุดใจดี 5,000.00 นายอนุชา สุดใจดี 5,000.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001832 ลว
15/08/2562

76 จางผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี ของสาย
งานตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นางสุมาลี โชคดีอนันต 960,000.00 นางสุมาลี โชคดีอนันต 
960,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002229 ลว
15/08/2562

77 จางผูเชี่ยวชาญดานเกณฑกํากับดูแล 
ธปท.ของสายงานตรวจสอบ

720,000.00 720,000.00 วิธีพิเศษ คุณยรรยง ลิขิตเจริญ 720,000.00 คุณยรรยง ลิขิตเจริญ 
720,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002230 ลว
15/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

78 จางผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน ของสายงาน
ตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ คุณประวิตร นิลสุวรรณากุล 960,000.00 คุณประวิตร นิลสุวรรณากุล 
960,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002231 ลว
15/08/2562

79 จางทําเสื้อคอกลมโครงการบานลาน
หลัง เฟส 2

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 499,870.00 บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 
499,870.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001825 ลว
16/08/2562

80 จางบริการเชาพื้นที่ในการออกบูธ งาน 
House & Condo Residence

160,000.00 149,425.50 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด แกป.ออกาไนเซอร 
149,425.50

หางหุนสวนจํากัด แกป.ออกา
ไนเซอร 149,425.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001826 ลว
16/08/2562

81 จางขุดลอมพรอมขนยายตนสาละลังกา
  จากวัดบานสิงห จ.ยโสธร

41,730.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตนปาลม แลนดสเคป 
41,730.00

หางหุนสวนจํากัด ตนปาลม 
แลนดสเคป 41,730.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001827 ลว
16/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

82 จางจัดทําโครงการ Employer 
Branding เพื่อวางแผนสู Top 10 
Employer of Choice

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จํากัด 1,000,000.00 บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค 
จํากัด 1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002236 ลว
16/08/2562

83 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสื่อโทรทัศนรายการ Super เมีย 
ทางชองวัน 31

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สุขโข โปรดักชั่น จํากัด 500,000.00 บริษัท สุขโข โปรดักชั่น จํากัด
 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002237 ลว
16/08/2562

84 จัดซื้อผลิตภัณฑและอุปกรณเครื่องใชที่
เปนประโยชนตอที่อยูอาศัย

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) 
145,820.00

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด (มหาชน) 145,820.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001834 ลว
19/08/2562

85 จางพิมพแบบฟอรม จํานวน 2 รายการ 221,490.00 221,490.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 221,490.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 221,490.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001835 ลว
19/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

86 เชาอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขาบานโปง

2,556,000.00 2,556,000.00 วิธีพิเศษ หางหุนสวนสามัญ นางสาวเพียงกมล ไตรปน
เพ็ชร นางสาวศรีสุมนตร 2,262,330.00

หางหุนสวนสามัญ นางสาว
เพียงกมล ไตรปนเพ็ชร 
นางสาวศรีสุมนตร 
2,262,330.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002239 ลว
19/08/2562

87 จางพิมพเช็คกระแสรายวันสาขาถนน
จอมพล จํานวน 8 เลม

372.40 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 372.36 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 372.36

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001837 ลว
20/08/2562

88 จางปรับปรุงหองผูบริหารระดับสูง 500,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 480,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 480,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001838 ลว
20/08/2562

89 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เพียวเพลสรามคําแหง 110 จํานวน 
(10เลม)

1,444.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 1,444.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 1,444.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001840 ลว
20/08/2562

90 จางพิมพเช็คกระแสรายวันสาขา
เชียงราย (5เลม)

232.75 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 232.73 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 232.73

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001841 ลว
20/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

91 จางยาย-ติดต้ังเครื่องฟอกอากาศ จาก
เดิมที่อาคาร 2 ชั้น 3 ยายไปพื้นที่ใหม
บริเวณอาคาร 1  ชั้น G

21,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอส.ที.เทรดด้ิง จํากัด 21,400.00 บริษัท อี.เอส.ที.เทรดด้ิง 
จํากัด 21,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001842 ลว
20/08/2562

92 จางบริษัทเพื่อพิมพแบบสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคาธนาคาร

16,050.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด 
16,050.00

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี 
พริ้นทต้ิง จํากัด 16,050.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001844 ลว
21/08/2562

93 จางทํากันสาดดวยวัสดุสแตนเลส   
พรอมติดต้ัง ดานหลังอาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร

250,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น เค ซัคเซส จํากัด 240,000.00 บริษัท ที เอ็น เค ซัคเซส จํากัด
 240,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001845 ลว
21/08/2562

94 จางบริการบํารุงรักษาลิฟต ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาแจงวัฒนะ

77,575.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 77,575.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
77,575.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002242 ลว
21/08/2562

95 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธใน
โครงการ "ธอส.ปนรัก ปนสุข สูชุมชน" 
ครั้งที่ 2

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 1,000,000.00 บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย 
จํากัด 1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002243 ลว
21/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

96 จางผูใหบริการดําเนินโครงการงาน 
NPA Grand Sale 2019

810,000.00 810,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
785,000.00
บริษัท มายด เอ็กซซิบิท จํากัด 806,341.30
บริษัท ดิออเดียนซโมทิเวชั่นคอมปานี เอเชีย 
จํากัด 809,142.56

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 780,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002244 ลว
21/08/2562

97 จางพิมพหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน
เปนประกัน (ท.ด.๑๕) จํานวน 500 รีม

124,120.00 124,120.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 124,120.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
124,120.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001846 ลว
22/08/2562

98 จางงานติดฟลมกรองแสงบริเวณ
กระจกดานหนาสํานักงานชั้น1 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
กาญจนบุรี จํานวน 1 งาน

157,640.00 125,837.14 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 291 ดีไซน แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 
125,837.14

บริษัท 291 ดีไซน แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด 
125,837.14

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001847 ลว
22/08/2562

99 จางพิมพนามบัตรธนาคารฯ ของแตละ
สาขาที่ขอสั่งพิมพ

11,340.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 11,310.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
11,310.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001848 ลว
22/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

100 จางจัดทําผนัง WHITEBOARD พรอม
ติดต้ังภายในหอง 702 ชั้น 7 อาคาร 2 
ธนาคารอาคาร

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 8,501.15 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 8,501.15

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001850 ลว
22/08/2562

101 จางสนับสนุนพื้นที่แสดงกิจกรรมการ
อยูอาศัยของผูสูงอายุ

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย 300,000.00 สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย 
300,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001851 ลว
22/08/2562

102 จัดซื้อเทปปดกลอง 16,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค. 16,000.00 องคการคาของ สกสค. 
16,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001852 ลว
22/08/2562

103 ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสํานักงาน
ธนาคารฯ สาขาอุดรธานี

1,100,000.00 1,087,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
1,045,000.00
บริษัท กูด-วิล บางกอก กรุป จํากัด 1,000,000.00

บริษัท กูด-วิล บางกอก กรุป 
จํากัด 1,000,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002246 ลว
22/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

104 จางผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพรความรู
ความเขาใจและสรางความตระหนักใน
การบริหารความเสี่ยง

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 300,000.00 บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 
300,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001853 ลว
23/08/2562

105 จางซอมแซมอาคารสํานักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาบางใหญ 
จํานวน 1 งาน

275,000.00 275,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอสพี ควอลิต้ี โปรดักส จํากัด 
246,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิต้ี โปร
ดักส จํากัด 246,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001854 ลว
23/08/2562

106 จางซอมแซมอาคารสํานักงาน สาขา
ศาลายา

490,000.00 486,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 485,780.00 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
485,780.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001855 ลว
23/08/2562

107 ซื้อชุดเครื่องมือชาง 28,355.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรประเสริฐ 28,355.00 บริษัท พรประเสริฐ 28,355.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001856 ลว
23/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

108 จางติดต้ังกระจกเงาและซอมแซมผนัง
,ฝาเพดาน บริเวณโถงทางเดินหนาลิฟต
 ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

120,000.00 118,088.61 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 118,000.00 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 118,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001857 ลว
23/08/2562

109 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานวิทยุรายการ พลวัตเศรษฐกิจ ทิศ
ทางการลงทุน

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท นาคีตรา 19 จํากัด 471,147.75 บริษัท นาคีตรา 19 จํากัด 
471,147.75

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002247 ลว
23/08/2562

110 จางพิมพนามบัตรธนาคาร 17,550.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 17,550.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
17,550.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001858 ลว
26/08/2562

111 จัดซื้อเครื่องโทรสาร พรอมผงหมึก 80,678.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,678.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 90,629.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001859 ลว
26/08/2562

112 จางจัดพิมพคําขอจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม (ทด.1)

38,520.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 38,520.00 บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
38,520.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001860 ลว
26/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

113 จางทําของชํารวยสําหรับแจกใหผูที่ซื้อ
ทรัพย

400,000.00 226,305.00 วิธีพิเศษ บริษัท โปรเกรส อินเตอรเทรด จํากัด 226,305.00 บริษัท โปรเกรส อินเตอรเทรด
 จํากัด 226,305.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001861 ลว
26/08/2562

114 จางทําเกียรติบัตร 12,762.96 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 12,762.96 บริษัท พรีโม มีเดีย จํากัด 
12,762.96

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001862 ลว
26/08/2562

115 จางทําของชํารวยสําหรับแจกใหผูซื้อ
ทรัพย

400,000.00 173,678.12 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด เค อินเตอรเซอวิส 173,678.12 หางหุนสวนจํากัด เค อินเตอร
เซอวิส 173,678.12

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001863 ลว
26/08/2562

116 จางบริษัทภายนอกเพื่อดําเนินการ
จัดทําการดอิเล็กทรอนิกส(E-Card)

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กราฟก สเตชั่น จํากัด 85,600.00 บริษัท กราฟก สเตชั่น จํากัด 
85,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001864 ลว
26/08/2562

117 จัดจางทํารายการ GHB Talk 180,000.00 180,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฮัก ครีเอทีฟ เฮาส จํากัด 180,000.00 บริษัท ฮัก ครีเอทีฟ เฮาส 
จํากัด 180,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001865 ลว
26/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

118 จางปรับปรุงสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม
แอรพอรต ตามโครงการ Smart Service
 Front

4,795,000.00 4,457,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิง-คอน จํากัด 4,332,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 4,447,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 4,350,000.00

บริษัท อิง-คอน จํากัด 
4,300,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002250 ลว
26/08/2562

119 จางปรับปรุงชั้น3 สาขาเชียงใหม เพื่อ
เปนพื้นที่ทําการภาคเหนือตอนบนและ
ขยายศูนย (DEC)เชียงใหม

6,710,000.00 6,710,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,432,751.08
หางหุนสวนจํากัด โฮมเฟอรนิเจอรอุบล 
6,580,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
6,235,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 6,375,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 6,669,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 6,280,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 6,537,337.49

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
6,220,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002251 ลว
26/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

120 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
ศาลายา พุทธมณฑลสาย4 และสาขา
ลําพูน

558.60 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 558.54 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 558.54

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001867 ลว
27/08/2562

121 จางบริการพื้นที่การออกบูธงาน
มหกรรมบานธนาคาร 62 จ.ปทุมธานี

320,000.00 281,421.27 วิธีพิเศษ บริษัท พอทูลากา อะเลิท จํากัด 281,421.27 บริษัท พอทูลากา อะเลิท 
จํากัด 281,421.27

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001869 ลว
27/08/2562

122 จางปรับปรุงหองประชุมและหองเก็บ
ของ ฝายบริหาร NPA

745,000.00 745,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
688,000.00                                             
บริษัท บูรณรัตนเอนจิเนียริ่ง จํากัด 730,000.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
688,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002252 ลว
27/08/2562

123 จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน สาขาดอนเมือง

465,000.00 465,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอสพี ควอลิต้ี โปรดักส จํากัด 
465,000.00

บริษัท เอเอสพี ควอลิต้ี โปร
ดักส จํากัด 465,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001870 ลว
28/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

124 จัดซื้อตุกตาสําหรับโครงการ Smart 
Body "เกาลานกาวใหชีวิต"

199,995.84 199,995.84 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 199,995.84 บริษัท ฟอรม ดี จํากัด 
199,995.84

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001871 ลว
28/08/2562

125 จางทําสื่อประชาสัมพันธในนาม 
โครงการ GHBank PLUS (Ghbank+) 
ป 2562

230,000.00 102,713.58 วิธีพิเศษ บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด 
96,571.78

บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศ
ไทย) จํากัด 96,571.78

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001872 ลว
28/08/2562

126 เชาพื้นที่ทําการสาขาเดอะมอลล บางแค 11,458,000.00 11,458,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เดอะมอลล เอสเตท จํากัด 5,954,097.31 บริษัท เดอะมอลล เอสเตท 
จํากัด 5,954,097.31

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002253 ลว
28/08/2562

127 บริการพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการสาขา
เดอะมอลล บางแค

บริษัท เดอะมอลล เอสเตท จํากัด 5,457,335.16 บริษัท เดอะมอลล เอสเตท 
จํากัด 5,457,335.16

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002254 ลว
28/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

128 เชาพื้นที่ทําการของเคานเตอรการเงิน
เดอะมอลล ทาพระ

1,355,200.00 1,355,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท เดอะมอลล ชอปปง คอมเพล็กซ จํากัด 
707,168.64

บริษัท เดอะมอลล ชอปปง 
คอมเพล็กซ จํากัด 
707,168.64

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002255 ลว
28/08/2562

129 บริการพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการของ
เคานเตอรการเงินเดอะมอลล ทาพระ

บริษัท เดอะมอลล ชอปปง คอมเพล็กซ จํากัด 
646,767.44

บริษัท เดอะมอลล ชอปปง 
คอมเพล็กซ จํากัด 
646,767.44

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002256 ลว
28/08/2562

130 จางปรับปรุงพื้นที่ฝายสอบทานสินเชื่อ 
ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

3,900,000.00 3,761,000.00 e-bidding บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 3,478,051.27
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 3,547,082.59
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
3,571,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 3,470,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002258 ลว
28/08/2562

131 จางทํากระติกน้ํา ธอส. 1,177,000.00 1,177,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โพซิทีฟ อินเตอรเทรด จํากัด 1,177,000.00 บริษัท โพซิทีฟ อินเตอรเทรด 
จํากัด 1,177,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002260 ลว
29/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

132 จางบริการดูแลรักษาตนไมและ
สวนหยอมธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

1,800,000.00 1,573,034.51 e-bidding บริษัท พนาทัศน จํากัด 1,288,800.00              
 บริษัท เอ.พี.เอนจิเนียริ่งแอนดซัพพลาย จํากัด 
1,435,512.00                                                  
   บริษัท กรีนแคร โปรเพสชั่นแนล จํากัด 
1,446,827.25                                                  
    หางหุนสวนจํากัด กุมานนทคลีนนิ่งเซอรวิส   
1,473,004.00

บริษัท พนาทัศน จํากัด 
1,288,800.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002261 ลว
29/08/2562

133 จางปรับปรุงซอมแซม สาขาพิษณุโลก 400,000.00 387,190.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 387,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 387,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001874 ลว
30/08/2562

134 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
วงศสวางทาวนเซ็นเตอร 100 เลม

14,445.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 14,445.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 14,445.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001875 ลว
30/08/2562

135 จัดซื้อของที่ระลึกพนักงานเกษียณ ป 
2562

80,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รอยัล เบญจรงค จํากัด 80,000.00 บริษัท รอยัล เบญจรงค จํากัด
 80,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001876 ลว
30/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

136 จางวงดนตรี งานจัดเลี้ยงเกษียณ ป 
2562

45,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรพล วรรณโชติ 45,000.00 นายวรพล วรรณโชติ 
45,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001877 ลว
30/08/2562

137 จัดซื้อดอกไมโบเก และดอกไมติด
หนาอก สําหรับงานเลี้ยงเกษียณ ป2562

16,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายไศลรัตน เครือบุญมา 16,900.00 นายไศลรัตน เครือบุญมา 
16,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001878 ลว
30/08/2562

138 จางจัดอาหารและเครื่องด่ืมรวมสถานที่
 สําหรับงานเลี้ยงเกษียณประจําป 2562

496,000.00 496,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท จํากัด 
467,075.00

บริษัท โรงแรม เอส 31 
สุขุมวิท จํากัด 467,075.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001879 ลว
30/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

139 จางโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อ Air
 Traveller Supreme สนามบินสุวรรณ
ภูมิ ครั้งที่ 2

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดับบลิว.พี.เอสมีเดีย จํากัด 1,000,000.00 บริษัท ดับบลิว.พี.เอสมีเดีย 
จํากัด 1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002262 ลว
30/08/2562

140 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝายการบัญชี 
ชั้น 10 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

8,900,000.00 7,121,000.00 e-bidding บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
6,660,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 6,687,902.92
บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 6,705,462.43
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,738,283.63
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
7,021,000.00

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 6,660,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002263 ลว
30/08/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




