
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

1 จัดซื้อรถจักรยานยนต ใหกับสาขาบ๊ิกซี
บางปะกอก

57,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 
57,500.00

บริษัท เวิลดสปด เซลส แอนด
 เซอรวิส จํากัด 57,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001980         
 ลว 1/10/2562

2 จางผูใหบริการเชาเต็นท เพื่อ
ดําเนินการจัดวางพัสดุ

15,515.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เค คูลท สเปเชี่ยล จํากัด 15,515.00 บริษัท โอ เค คูลท สเปเชี่ยล 
จํากัด 15,515.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001981         
ลว 1/10/2562

3 จางเหมาบุคคลภายนอก ดําเนินการขน
ยายพัสดุที่ไมไดใชงานแลว

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรณรงค ยิ้มดี 5,000.00 นายพรณรงค ยิ้มดี 5,000.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001983         
ลว 1/10/2562

4 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังงานสาขาเซ็นทรัล 
เฟสติวัล พัทยา

76,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 76,200.00 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 
76,200.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002316         
ลว 1/10/2562

5 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังศูนยการคาOSS 
ที่วาการอําเภอฝาง

58,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 58,800.00 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 
58,800.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002317         
ลว1/10/2562

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

6 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดฯประจํา
สาขาเมกาบางนา,เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง,เซ็นเทรัลอุดรธานี

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 90,000.00 บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
90,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002318         
ลว 1/10/2562

7 เชารถยนต Honda Accord 28,102.52 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส จํากัด 
(มหาชน) 28,102.52

บริษัท กรุงไทยคารเรนท 
แอนดลีส จํากัด (มหาชน) 
28,102.52

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001984        
ลว  2/10/2562

8 จางพิมพนามบัตรธนาคารฯของแตละ
สาขาที่ขอสั่งพิมพ

19,890.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 19,890.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
19,890.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001989        
ลว 2/10/2562

9 จางงานปรับปรุงและตกแตงภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
นครพนม (ยกระดับสาขา)

8,064,000.00 7,622,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,618,096.70
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,487,211.08
บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จํากัด 
7,600,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,580,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
7,600,000.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
7,470,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002323        
ลว  2/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

10 จางซอมแซมระบบระบายอากาศ 
บริเวณศูนยอาหาร ชั้น 11 อาคารจอด
รถ ธอส. สนญ.

394,562.50 394,562.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะมารเชียน เทคโนโลยี จํากัด 
394,562.50

บริษัท เดอะมารเชียน 
เทคโนโลยี จํากัด 385,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001992        
ลว  3/10/2562

11 จางทําปฏิทินอิสลาม ประจําป 2563 370,000.00 370,000.00 วิธีพิเศษ หางหุนสวนสามัญเพนทบ็อกซ ครีเอทีฟ สตูดิโอ 
370,000.00

หางหุนสวนสามัญเพนท
บ็อกซ ครีเอทีฟ สตูดิโอ 
368,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001993        
ลว  4/10/2562

12 จางผลิต Backdrop ขาต้ังปกผีเสื้อ
สําหรับพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ
(MOU)ระหวาง ธนาคาร

4,193.54 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น จํากัด 4,193.54 บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น 
จํากัด 4,193.54

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001994        
ลว  4/10/2562

13 เชาอาคารพาณิชยเพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขาพัทลุง

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีพิเศษ คุณยอแสง ไชยเรืองศิริกุล 1,543,500.00 คุณยอแสง ไชยเรืองศิริกุล 
1,543,500.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002324        
ลว  4/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

14 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝายกํากับการ
ปฏิบัติงาน และศูนยวางแผนและบริหาร
 ชั้น 17 อาคาร 2

7,800,000.00 7,739,000.00 e-bidding บริษัท สหแสงทอง เฟอรนิเจอร จํากัด 
6,899,000.00
บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 7,199,536.46
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,223,425.30
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,470,000.00

บริษัท สหแสงทอง 
เฟอรนิเจอร จํากัด 
6,899,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002325        
ลว 4/10/2562

15 จางบริษัท Organizer ดําเนินการจัด
งาน KM - Inno Day 2019

500,000.00 498,031.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อะลาโมด จํากัด 474,919.50 บริษัท อะลาโมด จํากัด 
474,919.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001997        
ลว 7/10/2562

16 จัดจางภัตตาหารถวายพระสงฆ และ
รับรองผูเขารวมงาน

33,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา พูนหญาคา 33,000.00 นางสุวรรณา พูนหญาคา 
33,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000001999        
ลว  7/10/2562

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002000        
ลว  7/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

18 จัดจางตกแตงสถานที่ โตะหมูบูชา 28,141.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
28,141.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 28,141.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002001        
ลว 7/10/2562

19 จัดซื้อพรมสําหรับปูพื้น 13,482.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 13,482.00 บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 
13,482.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002002        
ลว 7/10/2562

20 เชารถยนตประจําตําแหนงผูอํานวยการ
ฝาย/ภาค จํานวน 5 คัน

5,392,800.00 5,392,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
5,392,800.00

บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ 
คาร จํากัด 5,392,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002327        
ลว 7/10/2562

21 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบ
แจงเหตุฉุกเฉิน สาขาแฟชั่นไอสแลนด

98,226.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 98,226.00 บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
98,226.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002328        
ลว 7/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

22 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสื่อปายอิเลคทรอนิกส

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จันทร 29 จํากัด 500,000.00 บริษัท จันทร 29 จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002329        
ลว 7/10/2562

23 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคาร ผานสื่อโทรทัศนรายการ 
หนทางรวย ทางชอง 7HD

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ณิลาวรรณ จํากัด 500,000.00 บริษัท ณิลาวรรณ จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002330        
ลว  7/10/2562

24 จางพิมพตราสารทางการเงินสาขา
สุพรีม คอมเพล็กซ (แคชเชียรเช็ค 20 
เลม)

2,889.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 2,889.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 2,889.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002005        
ลว 8/10/2562

25 จางปรับปรุง/ซอมแซมพื้นที่จอดรถ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
เทพารักษ

500,000.00 493,228.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 493,228.70 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 493,228.70

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002006        
ลว 8/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

26 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ศูนย
วิเคราะหสินเชื่อ (DEC)พิษณุโลก(งาน
เพิ่ม-ลด)

274,311.18 274,311.18 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วสุ กรุป 274,311.18 หางหุนสวนจํากัด วสุ กรุป 
274,311.18

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002332        
ลว 8/10/2562

27 เชาพื้นที่ศูนยการคาเฟสติวัล หาดใหญ 
เพื่อเปนที่ทําการสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ

18,900,000.00 18,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
10,723,175.91

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 10,723,175.91

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002333        
ลว 8/10/2562

28 บริการพื้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล
 หาดใหญ เพื่อเปนที่ทําการสาขา
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
6,789,938.18

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 6,789,938.18

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002334        
ลว 8/10/2562

29 เชาบริการพื้นที่ทําการของสาขาเซ็นทรัล
เฟสติวัล หาดใหญ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
1,120,825.15

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 1,120,825.15

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002338        
ลว 10/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

30 จางทําฝาครอบรอกสลิงลิฟต บริเวณ
หองเครื่องลิฟต ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

127,330.00 127,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอส.ฟวเจอรอินทีเรีย จํากัด 
120,375.00

บริษัท เอ.เอ็น.เอส.ฟวเจอร
อินทีเรีย จํากัด 120,375.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002007        
ลว 9/10/2562

31 ซื้อน้ํามันดีเซลสําหรับปนกระแสไฟฟา
สํารองของอาคารปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร จํานวน 6,000 ลิตร

200,000.00 181,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 177,898.20 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
 177,898.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002008        
ลว 9/10/2562

32 จางพิมพแคชเชียรเช็ค (งานการเงิน) 
สาขาสุราษฎรธานี และสาขาบึงสามพัน
 (60เลม และ 20 เลม ตามลําดับ)

11,556.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 11,556.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 11,556.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002010        
ลว 10/10/2562

33 จัดซื้อตลับหมึกยี่หอ Brother 23,005.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส จํากัด 23,005.00 บริษัท ออมนิ ซิสเตมส จํากัด
 23,005.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002011        
ลว 10/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

34 งานจางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาสกลนคร

400,000.00 399,293.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ไอ.ที.วิศวกรรม จํากัด 399,000.00 บริษัท พี.ไอ.ที.วิศวกรรม 
จํากัด 399,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002337        
ลว 10/10/2562

35 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางาน ชั้น 15 อาคาร
 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ (งานเพิ่ม)

138,236.85 138,236.85 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น แอนด อินทีเรีย 
จํากัด 138,236.85

บริษัท นากาโน คอนสตรั๊คชั่น
 แอนด อินทีเรีย จํากัด 
138,236.85

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002339        
ลว 10/10/2562

36 จางทําโลเชิดชูเกียรติ สําหรับผูชนะเลิศ
รางวัล Improvement Award(QC 
Story)ผูสนับสนุน

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 41,730.00 บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 
41,730.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002012        
ลว 11/10/2562

37 เชารถยนตประจําสาขาเดอะมอลล     
บางกะป

539,280.00 539,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด 539,280.00 บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด
 539,280.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002341         
ลว 11/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

38 ซื้อตลับหมึกยี่หอ RICOH 23,540.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 23,540.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 23,540.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002016        
ลว 15/10/2562

39 จางทําแทนวางรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน
 ประจําป 2562

64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
64,200.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 64,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002017         
ลว 15/10/2562

40 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล 24,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารตไลน สปอรตแอนด สกรีน จํากัด 
24,000.00

บริษัท อารตไลน สปอรต
แอนด สกรีน จํากัด 24,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002065        
ลว 15/10/2562

41 เชาพื้นที่อาคารพาณิชยเพื่อเปนที่ทํา
การสาขาบัวใหญ

2,286,900.00 2,286,900.00 วิธีพิเศษ นายบุญธรรม  เจริญวัฒน 2,286,900.00 นายบุญธรรม  เจริญวัฒน 
2,286,900.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002342        
ลว 15/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

42 จางผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
ทรัพยสินรอการขาย (NPA) ในสื่อวทิยุ 
โทรทัศน และปายประชาสัมพันธ  
จํานวน 1 งาน

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซีดีเอ็ม พลัส(ประเทศไทย) จํากัด 
990,930.00

บริษัท ซีดีเอ็ม พลัส(ประเทศ
ไทย) จํากัด 990,930.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002344        
ลว 15/10/2562

43 งานจางซอมแซมและปรับปรุงพื้นที่ ใน
สวนบริหารหนี้สาขานครปฐม

490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 486,743.00 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
486,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002019        
ลว 16/10/2562

44 จัดซื้อวัสดุและของใชสิ้นเปลือง (น้ํายา 
Superdrain,เทปพันเกลียว และกรวย
น้ําด่ืม)

73,188.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส จํากัด 73,188.00 บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส
 จํากัด 73,188.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002020        
ลว 16/10/2562

45 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสถานีวิทยุ ส.ท.ร FM 106.0 MHz

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิช 106 จํากัด 500,000.00 บริษัท วิช 106 จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002348        
ลว 16/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

46 จางขนยายพัสดุ ชั้น 10 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ ไปยังโรงเก็บของ

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 40,000.00 บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 40,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002022        
ลว 17/10/2562

47 ซื้อหลอดสแตนเลส 40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียบิซไทย จํากัด 34,775.00 บริษัท ไอเดียบิซไทย จํากัด 
34,775.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002023        
ลว 17/10/2562

48 ซื้อวิทยุสื่อสารระบบ 4 จี จํานวน 10 
เครื่อง(พรอมแพ็คเกจเหมาจาย 599 
ระยะเวลา15 เดือน ต.ค.62 -ธ.ค.63)

99,409.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่นแอนด เซลส จํากัด 
99,409.50

บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่นแอนด 
เซลส จํากัด 99,409.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002024        
ลว 17/10/2562

49 จางปรับปรุงปายภายนอกและชุดปาย 
ATM ของอาคารสํานักงานสาขา

11,000,000.00 10,971,000.00 e-bidding บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 8,900,000.00
บริษัท สมารท เทค แอนด แมท จํากัด 
8,988,115.56

บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 8,900,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002351        
ลว 17/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

50 จัดซื้อของขํารวยของธนาคารฯพรอม
บริการจัดสงใหลูกคา โครงการ GHB 
Reward

3,520,000.00 3,509,065.00 วิธีพิเศษ บริษัท พรีเมี่ยม 360 จํากัด 2,276,250.00
บริษัท จิง เฉิง จํากัด 2,222,122.50
บริษัท พริวิลเลจอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2,502,500.00

บริษัท พรีเมี่ยม 360 จํากัด 
2,276,250.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002352        
ลว 17/10/2562

51 จัดซื้อกลองไปรษณีย 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.พี.เอส.บ็อกซ จํากัด 1,492.44 บริษัท ดี.พี.เอส.บ็อกซ จํากัด 
1,492.44

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002026        
ลว 18/10/2562

52 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
บางเขน จํานวน 50 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
4000002027        
ลว 18/10/2562

53 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขาสุรินทร
 และสาขานางรอง (สุรินทร 6 เลม 
นางรอง20 เลม)

1,210.30 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 1,210.17 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 1,210.17

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002028        
ลว 18/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

54 จางทํานามบัตรธนาคาร 4,680.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 4,680.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
4,680.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002029        
ลว 18/10/2562

55 จางบริการเขียนแบบงานปรับปรุงสาขา
บริเวณพื้นที่ใหบริการลูกคา กลุม 1 
จํานวน 6 สาขา

1,835,000.00 1,702,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 920,000.00 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท 
จํากัด 920,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002030        
ลว 18/10/2562

56 จางบริการเขียนแบบงานปรับปรุงสาขา
บริเวณพื้นที่ใหบริการลูกคา กลุม 1 
จํานวน 6 สาขา

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค แอนด คอนซัลแตนท 
จํากัด 740,000.00

บริษัท ซี กรุป อารคิเท็ค 
แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 
740,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002031        
ลว 18/10/2562

57 เชาชวงพื้นที่พื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการ
ของเคานเตอรการเงินเดอะมอลล      
บางกะป

5,280,000.00 5,280,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เซอรไพรส กรุป จํากัด 4,272,317.33 บริษัท เซอรไพรส กรุป จํากัด 
4,272,317.33

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002354        
ลว  18/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

58 เชาบริการพื้นที่ทําการของเคานเตอร
เดอะมอลล บางกะป

บริษัท เซอรไพรส กรุป จํากัด 981,623.80 บริษัท เซอรไพรส กรุป จํากัด 
981,623.80

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002355        
ลว 18/10/2562

59 จางผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบ Viral 
video การใหบริการดานดิจิทัลของ
ธนาคาร ครั้งที่ 2

2,000,000.00 1,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) 1,900,000.00 บริษัท เออารไอพี จํากัด 
(มหาชน) 1,900,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002356        
ลว 18/10/2562

60 ซื้ออุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 
วัสดุสิ้นเปลืองและยารักษาโรค

49,916.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรมสาขาราชเทวี 49,916.00 องคการเภสัชกรรมสาขาราช
เทวี 49,916.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002032        
ลว 21/10/2562

61 จางพิมพตราสารทางการเงิน สาขา
นครศรีธรรมราช และสาขาสมุทรสาคร

9,550.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 9,549.75 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 9,549.75

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002035        
ลว 21/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

62 จัดทํากรอบรูปอะคริลิค จํานวน 3 ชุด 
เพื่อติดต้ังรูปประธานกรรมการธนาคาร
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริเวณชั้น 21 
อาคาร 2

38,520.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
38,520.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
38,520.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002037        
ลว 21/10/2562

63 จัดซื้อกระเปา สําหรับเปนของขวัญป
ใหมสื่อมวลชน ประจําป 2563

500,000.00 318,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาดิดาส(ประเทศไทย) จํากัด 318,500.00 บริษัท อาดิดาส(ประเทศไทย)
 จํากัด 318,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002039        
ลว 21/10/2562

64 การจัดซื้อของชํารวยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห พรอมบริการจัดสง
ของใหกับลูกคา ภายใตโครงการ GHB 
Reward (e-Loyalty)

887,565.00 887,565.00 วิธีพิเศษ บริษัท พรีเมี่ยม 360 จํากัด 724,500.00
บริษัท จิง เฉิง จํากัด 837,565.00
บริษัท พริวิลเลจอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
682,500.00

บริษัท พรีเมี่ยม 360 จํากัด 
724,500.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002359        
ลว 21/10/2562

65 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานรายการ เที่ยวเปนเพลงทางชอง 
3HD (33)

1,500,000.00 1,498,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอาทแคสทเอ็นเตอรไพรส จํากัด 
1,000,000.00

บริษัท เอาทแคสทเอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002362        
ลว  21/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

66 จางจัดเลี้ยงรับรองลูกคาเงินฝาก
ประเภทใบรับเงินฝากประจํา (FDR) 
ครั้งที่ 3/2562

25,000.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท เศรษฐธนานันท จํากัด 24,799.10 บริษัท เศรษฐธนานันท จํากัด
 24,799.10

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002040        
ลว 22/10/2562

67 จัดซื้อสายคลองบัตรพรอมซองใสบัตร
พนักงาน

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภัยกานต เขาแกว 100,000.00 นายอภัยกานต เขาแกว 
100,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002041         
ลว 22/10/2562

68 ขอจางจัดเลี้ยงรับรองลูกคาเงินฝาก
ประเภทใบรับเงินฝากประจํา (FDR) 
ครั้งที่ 4/2562

25,000.00 _ วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด เอสเคพีบานไทย 24,840.00 หางหุนสวนจํากัด เอสเคพี
บานไทย 24,840.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002042        
ลว 22/10/2562

69 จัดซื้อ Gift Voucher สําหรับลูกคา
ธนาคารที่รวมตอบคําถามในรายการ 
GHB Talk

20,000.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล จํากัด (มหาชน) 
20,000.00

บริษัท อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 
จํากัด (มหาชน) 20,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002046        
ลว 22/10/2562

70 จางบริษัทเพื่อบริการรับ-สง คัด/นับ/
บริหารและจัดเก็บธนบัตรใหธนาคารใน
วันทําการ

72,000,000.00 72,000,000.00 วิธีพิเศษ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 72,000,000.00 ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 72,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002360        
ลว 22/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

71 จางจัดทําโครงการประเมินผลความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานประจําป 
2562

806,480.00 806,480.00 วิธีพิเศษ บริษัท เดอะ นีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) 
จํากัด 806,480.00

บริษัท เดอะ นีลเส็นคอมปะนี 
(ประเทศไทย) จํากัด 
806,480.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002363        
ลว 22/10/2562

72 จางงานปรับปรุงพื้นที่สํานักงานเขต
สกลนคร บริเวณชั้น 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาสกลนคร

883,000.00 883,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 872,496.64
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 868,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 860,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002365        
ลว 22/10/2562

73 จางซอมแซมระบบแกสหุงตม (LPG) 211,860.00 211,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท จํากัด 211,860.00 บริษัท แอลพีจี คอนซัลแตนท
 จํากัด 211,860.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002048        
ลว 24/10/2562

74 จางทําฐานไมแบบติดผนัง บริเวณหอง
ประชุมชั้น 11 อาคาร 1

7,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เคพีเอส ไทยสไตล 7,000.00 หางหุนสวนจํากัด เคพีเอส 
ไทยสไตล 7,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002049        
ลว 24/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

75 จางจัดทําผาหมกันหนาว ธอส. ประจําป
 2562

500,000.00 494,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.วาย.ดี. จํากัด 494,340.00 บริษัท ที.เอ็น.วาย.ดี. จํากัด 
494,340.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002050        
ลว 24/10/2562

76 ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสํานักงาน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห                   
สาขาศรีสะเกษ

500,000.00 395,606.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพยบิวด้ิง จํากัด 395,606.43 บริษัท ทรัพยบิวด้ิง จํากัด 
392,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002051        
ลว 24/10/2562

77 จัดทําสิ่งพิมพประชาสัมพันธโครงการ 
GHB Reward (e-Loyalty) ครั้งที่ 5

20,900.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 20,758.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
20,758.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002052        
ลว 25/10/2562

78 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
นครราชสีมา จํานวน 7 เลม

325.85 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 325.82 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 325.82

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002053        
ลว 25/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

79 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
ตรัง จํานวน 50 เลม

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 7,222.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002054        
ลว 25/10/2562

80 จางทํา Roll Up ประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑสินเชื่อ

1,455.20 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1,455.20 บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 1,455.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002055        
ลว 25/10/2562

81 จางจัดทําโปสเตอรและใบปลิว
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินเชื่อ

150,000.00 123,391.33 วิธีพิเศษ บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 121,936.13 บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 
121,936.13

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002056        
ลว 25/10/2562

82 จัดซื้อภัตตราหารสําหรับพระภิกษุสงฆ 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา สุดใจดี 5,000.00 นายอนุชา สุดใจดี 5,000.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002057        
ลว 25/10/2562

83 จัดซื้อชุดผาไตร 1,290.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนันธร คิมประสูตร 1,290.00 นางสาวชนันธร คิมประสูตร 
1,290.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002058        
ลว 25/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

84 จัดซื้อพวงมาลัย 800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษพรหม 800.00 นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002059        
ลว 25/10/2562

85 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 5,990.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 5,990.00 บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
5,990.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002060        
ลว 25/10/2562

86 จางปรับปรุงตกแตงลิฟต ตัวที่ 1-6 
อาคาร 2

2,000,000.00 1,833,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด 1,833,500.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,833,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002368        
ลว 25/10/2562

87 จางบริษัทเปนผูออกแบบจัดทําและสง
ของที่ระลึกธนาคาร ประจําป 2563

11,900,000.00 11,900,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 11,850,000.00
บริษัท วินเซ็นท มารเก็ตต้ิง จํากัด 8,877,094.50
บริษัท ชีววัฒน กรุป จํากัด 12,334,500.00

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) 
11,850,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002369        
ลว 25/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

88 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
สุขุมวิท จํานวน 50 เลม

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 7,222.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002063        
ลว 28/10/2562

89 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังใชงาน ธอส. 
สาขาบ๊ิกซี นวนคร

76,666.20 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 76,666.20 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 
76,666.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002371         
ลว 28/10/2562

90 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังใชงานสาขาตนแบบ
ชั้น1อ.1 ธอส.สนญ

99,996.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ตเวิรก โซลูชั่นส จํากัด 
99,996.00

บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ต
เวิรก โซลูชั่นส จํากัด 
99,996.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002372        
ลว 28/10/2562

91 จางผลิต Backdrop ขาต้ังปกผีเสื้อ
สําหรับพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ 
โครงการ Life Begins With GHB  
ระหวางธนาคารอาคารสงเคราะห กับ 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น จํากัด 3,926.04 บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น 
จํากัด 3,926.04

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002067        
ลว 29/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

92 จางผลิต Backdrop ขาต้ังปกผีเสื้อ
สําหรับพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ 
โครงการ Life Begins With GHB 
ระหวางธนาคารอาคารสงเคระห กับ
สมคมผูตรวจสอบแหงประเทศไทย

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น จํากัด 3,926.04 บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น 
จํากัด 3,926.04

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002068        
ลว 29/10/2562

93 จางผูจัดทําผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
ประชารัฐทําใหคนไทยมี"บาน"

60,000.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
59,652.50

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 59,652.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002070        
ลว 29/10/2562

94 จางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสายงานตรวจสอบ

560,000.00 560,000.00 วิธีพิเศษ นายสมภพ เตชเสนสกุล 560,000.00 นายสมภพ เตชเสนสกุล 
560,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002373        
ลว 29/10/2562

95 จางของที่ระลึก เพื่อใชในกิจกรรม
สงเสริมภาพลักษณองคกร และใชใน
การดําเนินงานสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล

450,000.00 449,507.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมมัส ดีไซน จํากัด 445,230.00 บริษัท อิมมัส ดีไซน จํากัด 
445,230.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002374        
ลว 29/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

96 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
บางใหญ จํานวน 50 เลม

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 7,222.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002071        
ลว 30/10/2562

97 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
ฉลอง จํานวน 20 เลม

2,931.80 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 2,889.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 2,889.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002072        
ลว 30/10/2562

98 จางบริษัทภายนอกเพื่อดําเนินการ
จัดสงการดอิเล็กทรอนิกส
(E-Card)เทศกาลตางๆ   ประจําป 2563

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวสทารเก็ต จํากัด 90,522.00 บริษัท ไวสทารเก็ต จํากัด 
90,522.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002073        
ลว 30/10/2562

99 จางบริการซักพรมปูพื้นบริเวณทางเดิน
ชั้น3และหองประชุมชั้น3อาคาร2(หอง
301,302,303และ304)ชั้นผูบริหารชั้น
11อาคาร1และชั้นผูบริหารชั้น21อาคาร
2ของธนาคารอาคารสงเคราะห
ประจําป2563

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเทรดด้ิง 299,600.00 หางหุนสวนจํากัด พัชรินทรเท
รดด้ิง 299,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002376        
ลว 30/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

100 จางบริการรักษาความสะอาดประจํา
ภาคเหนือตอนบน (เพิ่ม) จํานวน 1 อัตรา

143,273.00 143,273.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด 
143,273.00

บริษัท สแตนดารด เซอรวิส
เซส จํากัด 143,273.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ และ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002377        
ลว 30/10/2562

101 จางบริการปองกันและกําจัดปลวก มด 
แมลงสาบ หนู ยูง และหมัด ประจํา 
สํานักงานใหญ อาคาร 1 อาคาร 2 
อาคารจอดรถ และศูนยคอมพิวเตอร
หลัก(DC) ประจําป 2563

300,000.00 242,515.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพสท จํากัด 242,515.50 บริษัท ยูนิเพสท จํากัด 
242,515.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ และ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002378        
ลว 30/10/2562

102 จางปรับปรุง สวนจัดการความปลอดภัย 4,106,000.00 4,106,000.00 e-bidding บริษัท พีดับเบ้ิลยูเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด 3,577,777.77
บริษัท ไดรเทค อิมเพค จํากัด 3,750,000.00
บริษัท สหแสงทอง เฟอรนิเจอร จํากัด 
3,797,000.00

บริษัท พีดับเบ้ิลยูเอส เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด 3,550,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002379        
ลว 30/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

103 จางวางทอใตดินและจัดทําบอพักเพื่อ
รอยสายสื่อสาร บริเวณดานหนา 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

500,000.00 480,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอรรีเทค จํากัด 480,494.95 บริษัท เฟอรรีเทค จํากัด 
468,775.56

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002074        
ลว 31/10/2562

104 จางผูใหบริการดําเนินโครงการงาน 
Thailand Smart Money กรุงเทพฯ 
ครั้งที่ 10

200,000.00 199,876.00 วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
199,876.00
บริษัท ดิออเดียนซโมทิเวชั่นคอมปานี เอเชีย 
จํากัด 380,372.16
บริษัท มายด เอ็กซซิบิท จํากัด 219,564.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 190,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002075        
ลว 31/10/2562

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

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

105 สั่งซื้อสายเมนไฟฟาพรอมติดต้ัง จาก
บริเวณหองไฟฟาอาคารจอดรถไปยัง
อุปกรณ BUSDUCT (รางเดินไฟฟา) 
ของอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

8,000,000.00 7,892,000.00 e-bidding บริษัท บาเนีย จํากัด 4,595,650.00
บริษัท ซิต้ี เทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,239,500.00
บริษัท วิชนากร มารเกตต้ิง จํากัด 5,250,000.00
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลายจํากัด 
5,296,500.00
บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ไซน จํากัด 5,389,311.80
บริษัท ลารซ แอนด ลอเร็ล จํากัด 5,453,000.00
บริษัท คิว-เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
5,989,000.00
บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,400,297.02
บริษัท ศรีไทย คอรปอเรชั่นจํากัด 7,600,000.00

บริษัท บาเนีย จํากัด 
4,547,500.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002380        
ลว 31/10/2562

106 จางที่ปรึกษาโครงการจัดทํารายงาน
การพัฒนาความยั่งยืนของธนาคาร
อาคารสงเคราะห

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 4,000,000.00 บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 4,000,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002382        
ลว 31/10/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




