
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

1 เชารถตู จํานวน 2 คัน 18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยยัญ บุญพาฤทธิ์ 12,000.00 นายชัยยัญ บุญพาฤทธิ์ 
12,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002078        
ลว 1/11/2562

2 จางเหมาบริหารอาคาร ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

45,000,000.00 43,866,008.90 e-bidding บริษัท ไมซ แมนเนจเมนท จํากัด 40,880,000.00
บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเมนท จํากัด 
43,142,300.00

บริษัท ไมซ แมนเนจเมนท 
จํากัด 40,880,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002383        
ลว 1/11/2562

3 จัดซื้อพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในสํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาบางเขน

250,000.00 244,923.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด กวยเจง 58 244,923.00 หางหุนสวนจํากัด กวยเจง 58
 244,923.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002079        
ลว 4/11/2562

4 ซื้อสบูเหลวลางมือ จํานวน 50 กลอง
(600 ขวด)

99,884.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 
99,884.50

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
99,884.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002080        
ลว 5/11/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

5 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานนิตยสาร MULTIMILLIONAIRE 
THAILAND

300,000.00 258,300.00 วิธีพิเศษ บริษัท โฟกัส 1 อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรสเซส 
จํากัด 258,300.00

บริษัท โฟกัส 1 อินเตอรเนชั่น
แนล รีซอรสเซส จํากัด 
258,300.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002081        
ลว 6/11/2562

6 จัดซื้อแฟมสันกวาง (3 นิ้ว) 48,792.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 48,792.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 48,792.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002082        
ลว 6/11/2562

7 จางปรับปรุงโถงลิฟตหองมั่นคงชั้น B 
อาคาร 2 และหองนิรภัยชั้น G อาคาร 1
 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

200,000.00 193,839.06 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 190,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 190,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002084        
ลว 6/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

8 เชาพื้นที่ทําการของสาขาเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา

17,172,000.00 17,172,000.00 วิธีพิเศษ ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 9,481,988.82

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย CPN
 รีเทล โกรท 9,481,988.82

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002384        
ลว 6/11/2562

9 บริการงานระบบพื้นที่สาขาเซ็นทรัล
พลาซา ปนเกลา

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย CPN รีเทล โกรท 5,907,567.26

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย CPN
 รีเทล โกรท 5,907,567.26

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002385        
ลว 6/11/2562

10 บริการรวมพื้นที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
1,445,453.47

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 1,445,453.47

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002386        
ลว 6/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

11 ซื้อกันสาดผาใบอะคริลิคพรอมติดต้ัง
บริเวณหนาเครื่อง LRM,CDM/ATM 
และ PBM             ของสาขาพุทธมณฑล

28,491.43 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สลิม.เทค จํากัด 28,491.43 บริษัท สลิม.เทค จํากัด 
28,491.43

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002085        
ลว 7/11/2562

12 จางงานรื้อถอนพรอมติดต้ังปายไฟบน
ดาดฟาใหม ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาสระแกว จํานวน 1 งาน

213,382.70 213,382.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 213,382.70 บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 213,382.70

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002087        
ลว 7/11/2562

13 จางทําตรายางประเภทตางๆของ
ธนาคาร

20,148.10 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 20,148.10 เรืองศิลป ตรายาง 20,148.10 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002088        
ลว 7/11/2562

14 จางทําของสมนาคุณเพื่อใชในการ
สํารวจความตองการของลูกคาดาน
ผลิตภัณฑเงินฝาก

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สยามยูนิคโปรดักส จํากัด 300,000.00 บริษัท สยามยูนิคโปรดักส 
จํากัด 300,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002089        
ลว 8/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

15 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
สุขาภิบาล1 จํานวน 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
4000002090        
ลว 8/11/2562

16 จัดจางทํา Invitation Card สําหรับเรียน
เชิญลูกคาซื้อสลากออมทรัพย ธอส. รุน
ที่ 2 ชุด พราวพิมาน

350,000.00 346,680.00 วิธีพิเศษ บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น จํากัด 346,680.00 บริษัท ออล อะเบาท ปริ้น 
จํากัด 346,680.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002091        
ลว 8/11/2562

17 จางจัดทําโครงการพัฒนาผูมีศักยภาพ
สูง (High Potential Management) 
ครั้งที่ 6

2,700,000.00 2,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิสคัฟเวอร จํากัด 2,700,000.00 บริษัท ดิสคัฟเวอร จํากัด 
2,700,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002389        
ลว 8/11/2562

18 จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาตาก

285,000.00 285,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอมเอ็นเนอรย่ี จํากัด 280,554.00 บริษัท ไอ แอมเอ็นเนอรย่ี 
จํากัด 279,692.75

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002390        
ลว 8/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

19 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
นิคมอุตสาหกรรม 304 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
4000002092        
ลว 11/11/2562

20 จางตรวจวัดสภาพแวดลอม ธนาคาร
อาคารสงเคราะห

400,000.00 398,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยใน
การทํางาน (ประเทศไทย) 398,639.20

สมาคมสงเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย) 
398,639.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002093        
ลว 11/11/2562

21 จางทําถุงยังชีพ ธอส. 500,000.00 495,196.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดวิลลิ่งมายดพรีเมี่ยม 
490,053.58

หางหุนสวนจํากัดวิลลิ่ง
มายดพรีเมี่ยม 490,053.58

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002096        
ลว 11/11/2562

22 จางพิมพนามบัตรธนาคารอาคาร
สงเคราะห

21,970.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 21,060.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
21,060.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002099        
ลว 12/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

23 ซื้อแฟมเจาะออน 428,000.00 428,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 428,000.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) 
จํากัด 428,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002102        
ลว 12/11/2562

24 จางผูเชี่ยวชาญในการติดตามให
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะตามที่กรรมการ
ผูจัดการมอบหมาย

720,000.00 720,000.00 วิธีพิเศษ นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม 720,000.00 นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม 
720,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002393        
ลว 12/11/2562

25 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝายลูกคา
สัมพันธ ชั้น 12 อาคาร 2

9,100,000.00 9,092,000.00 e-bidding บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 8,340,000.00
หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 8,620,533.93
บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จํากัด 8,700,000.00
บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด 8,484,145.19
บริษัท คูณพันพิม จํากัด 8,793,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 8,340,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002395        
ลว 12/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

26 จางจัดพิมพ OUTWARD VOUCHER 
SLIP,INWARD VOUCHER SLIP,ใบรับ
เงินฝากประจํา

60,348.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 60,348.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 60,348.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002103        
ลว 13/11/2562

27 จางจัดพิมพซองพลาสติกใสใบรับเงิน
ฝากประจํา

18,725.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 18,725.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ
 จํากัด 18,725.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002104        
ลว 13/11/2562

28 จางจัดพิมพซองกระดาษสีขาว 7x10 19,260.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 19,260.00 บริษัท ไอเดียคอส จํากัด 
19,260.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002105        
ลว 13/11/2562

29 ซื้อสายรัดธนบัตร(ชนิด 1,000) 39,376.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท โพลีพลาสติก  จํากัด 39,376.00 บริษัท โพลีพลาสติก  จํากัด 
39,376.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002107        
ลว 13/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

30 ซื้อผาหมึก GHB Pay Card 77,040.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด เซอรวิส
เซส จํากัด 77,040.00

บริษัท แอดวานซ บิสซิเนส 
โซลูชั่น แอนด เซอรวิสเซส 
จํากัด 77,040.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002108        
ลว 13/11/2562

31 จางจัดทําสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

91,452.90 _ วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 91,452.90 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
91,452.90

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002109        
ลว 13/11/2562

32 จางจัดทําสิ่งพิมพประชาสัมพันธ
มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

12,925.60 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
12,925.60

บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 12,925.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002110        
ลว 13/11/2562

33 จางผลิตปายไวนิลโฆษณา
ประชาสัมพันธธนาคาร ผานปาย
โฆษณาขนาดใหญ (Billboard)

200,000.00 193,460.28 วิธีพิเศษ บริษัท โฟรอารต (1994) จํากัด 193,460.28 บริษัท โฟรอารต (1994) 
จํากัด 193,460.28

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002111        
ลว 13/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

34 โทรศัพทเคลื่อนที่ iphone 11 pro max 
512GB

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่นแอนด เซลส จํากัด 
50,784.00
บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 52,900.00

บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 52,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002112        
ลว 13/11/2562

35 จัดซื้อกลองเอกสารมีฝาครอบ 85,600.00 85,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.แอนด พ.ีคารต้ัน จํากัด 85,600.00 บริษัท เอส.วี.แอนด พ.ีคารต้ัน
 จํากัด 85,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002113        
ลว 14/11/2562

36 จางติดต้ังประตูกระจกทางเขาที่ทําการ
ชั้น 2 พรอมปรับปรุงซอมแซมผนังและ
ฝาเพดาน ของบริหารหนี้สาขา
ปราจีนบุรี ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

103,100.00 103,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 103,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 103,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002114        
ลว 14/11/2562

37 จัดซื้อโตะหมูบูชา เพื่อใชวาง
พระพุทธรูปภายในหองประธาน
กรรมการ ชั้น 11 อาคาร 1

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานไตรทิพย สังฆภัณฑ 17,120.00 รานไตรทิพย สังฆภัณฑ 
17,120.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002115        
ลว 14/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

38 เชารถตู เพื่อเดินทางระหวางการ
ประเมินการใหบริการของสาขาในสังกัด
 สภน.สภอ.และสภต.ตามโครงการ Soul
 of Service เดินทางระหวางจังหวัด
สงขลา(อ.หาดใหญ)-นครศรีธรรมราช-สุ
ราษฎรธานี ระหวางวันที่ 18-20 พ.ย.
2562  (3 วัน) จํานวน 1 คัน         เปน
เงิน 12,600.-บาท

18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูเบศ อริยะภาธร 12,600.00 นายภูเบศ อริยะภาธร 
12,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002116        
ลว 14/11/2562

39 เชารถตู เพื่อเดินทางระหวางการ
ประเมินการใหบริการของสาขาในสังกัด
 สภน.สภอ.และสภต.

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร มีทองแสน 2,800.00 นายธีรภัทร มีทองแสน 
2,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002117        
ลว 14/11/2562

40 เชารถตู เพื่อเดินทางระหวางการ
ประเมินการใหบริการของสาขาในสังกัด
 สภน.สภอ.และสภต.

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกําพล สุปรีดา 6,000.00 นายกําพล สุปรีดา 6,000.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002118        
ลว 14/11/2562

41 เชารถตู เพื่อเดินทางระหวางการ
ประเมินการใหบริการของสาขาในสังกัด
 สภน.สภอ.และสภต.

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายไตรสิทธ พานิชพันธ 2,800.00 นายไตรสิทธ พานิชพันธ 
2,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002119        
ลว 14/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

42 จางจัดทําพรอมติดต้ัง Booth ATM 
บริเวณดานหนาอาคารสํานักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาศรีราชา

500,000.00 499,850.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เทค แอนด แมท จํากัด 
499,850.50

บริษัท สมารท เทค แอนด 
แมท จํากัด 499,850.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002397        
ลว 14/11/2562

43 จางผูประสานงานการเดินทางศึกษาดู
งาน Bank of Bhutan ณ ประเทศภูฏาน

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร โวยาจ จํากัด 409,500.00 บริษัท สตาร โวยาจ จํากัด 
409,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002398        
ลว 14/11/2562

44 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานสถาบัน
การเงินของรัฐ(SFI)บริเวณ ชั้น 9 อาคาร
 2

99,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 98,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 98,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002122        
ลว 15/11/2562

45 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เซ็นหลุยส 3 จํานวน 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
4000002123         
ลว 15/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

46 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เจริญนคร จํานวน 5 เลม

722.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 722.25 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 722.25

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002124        
ลว 15/11/2562

47 จางเหมารื้อถอนปายแบนเนอรพระบรม
ฉายาลักษณ ร.10

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 4,815.00 บริษัท เจ.ดับบลิว.คอมมิวนิ
เคชั่น จํากัด 4,815.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002125        
ลว 15/11/2562

48 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 3 ธนาคารฯ 
สาขาอุดรธานี

1,214,000.00 1,214,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
1,195,000.00                                                   
     บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 
1,211,889.14                                                   
     บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 1,213,000   
 หจก.สือเจริญ แอนด พ.ีโปรดักส 1,213,000

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 1,195,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002399        
ลว 15/11/2562

49 จางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อสํารวจความ
คาดหวังและความคิดเห็นของผูมีสวน
ไดสวนเสีย CG

1,000,000.00 990,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 990,000.00 บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น 
จํากัด 990,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002400        
ลว15/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

50 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ใน
การถายทอดสดการออกรางวัลสลาก
ออมทรัพย ธอส.ชุดวิมานเมฆ ผาน
ชองทาง Facebook Fanpage ของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

840,000.00 840,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 840,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
 840,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002401        
ลว15/11/2562

51 จางดําเนินการกอสรางบูธงาน "หอ
การคาแฟร" (TCC Fair) ประจําป 2562
 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม

149,800.00 149,800.00 วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
149,800.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 149,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002126        
ลว 18/11/2562

52 จัดจางภัตตาหารสําหรับพระสงฆและ
ผูเขารวมงาน

74,726.13 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด 74,726.13 บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด
 74,726.13

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002127        
ลว18/11/2562

53 จัดซื้อชุดไทยธรรม 9,993.80 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวภิรญา จิวารุงเรือง 9,993.80 นางสาวภิรญา จิวารุงเรือง 
9,993.80

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002128        
ลว18/11/2562

54 จัดตกแตงสถานที่ 49,969.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
49,969.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 49,969.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002129        
ลว 18/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

55 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9  จํานวน 20 
เลม

2,890.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 2,889.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 2,889.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002130        
ลว 18/11/2562

56 จางตัดชุด Smart Girlsและชุดผาไทย
รวมสมัย สําหรับ Smart Boys <(>&
<)> Girls

137,500.00 137,500.00 วิธีพิเศษ นางสาวกนกกร เรืองขจร 137,500.00 นางสาวกนกกร เรืองขจร 
137,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002131        
ลว 19/11/2562

57 ซื้อชุดโตะหินออนธรรมชาติ ธนาคาร
อาคารสงเคระห สํานักงานใหญ

57,994.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 57,994.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 57,994.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002132        
ลว 20/11/2562

58 ซื้อเครื่องไมโครเวฟ 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง จํากัด 4,494.00 บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จํากัด 4,494.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002133        
ลว 20/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

59 จางพิมพหนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกูยืม
 ประจําป 2562

2,100,000.00 2,100,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด 
1,222,000.00                                                   
     บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด 
1,417,000                                                        
      บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส เมเนจเมนท 
จํากัด  1,547,000                                             
                บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จํากัด 1,820,000

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี 
พริ้นทต้ิง จํากัด 1,222,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002403        
ลว 20/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

60 จัดซื้อของขํารวย ของที่ระลึกสําหรับ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอลกา (ประเทศไทย) จํากัด 2,999,760.00
บริษัท เอ็ม.พี.เดคคอร จํากัด 2,999,999.98
บริษัท ปุริ จํากัด 2,993,900.00

บริษัท เอลกา (ประเทศไทย) 
จํากัด 2,999,760.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002404        
ลว 20/11/2562

61 จางผุชํานาญการพิเศษดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ ศ.ดรไพรัช ธัชยพงษ 1,200,000.00 ศ.ดรไพรัช ธัชยพงษ 
1,200,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002405        
ลว 20/11/2562

62 ซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง(High 
Pressure Washer)เพื่อใชงานที่ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

9,095.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม.โปรดักท (1993) 
9,095.00

หางหุนสวนจํากัด เค.เค.เอ็ม.
โปรดักท (1993) 9,095.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002135        
ลว 21/11/2562

63 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
นางรอง จํานวน 40 เลม

1,862.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 1,861.80 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 1,861.80

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002136        
ลว 21/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

64 จางพิมพตราสารทางการเงินของสาขา
นครพนม ประกอบดวยแคชเชียรเช็ค 
จํานวน 10 เลม ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 10 
เลม แคชเชียรเช็คตอเนื่อง(สินเชือ) 
จํานวน 6,000 ชุด เช็คของขวัญ จํานวน
 4 เลม

32,579.40 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 32,549.40 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 32,549.40

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002138        
ลว 21/11/2562

65 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานวิทยุรายการเศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจโลก

160,000.00 160,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท รอย เดคคอรเรชั่น จํากัด 154,080.00 บริษัท รอย เดคคอรเรชั่น 
จํากัด 154,080.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002139        
ลว 21/11/2562

66 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขาบ๊ิกซีรังสิต 
คลอง6 จํานวน 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
4000002140        
ลว 21/11/2562

67 จางติดต้ังเครื่องปรับอากาศภายใน
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาสุขาภิบาล1

176,978.00 176,978.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปยะสวัสด์ิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 176,978.00 บริษัท ปยะสวัสด์ิ เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 176,978.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002141        
ลว 21/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

68 จางตกแตงรูปภาพบริเวณฝาผนัง
หองสมุดธนาคารอาคารสงเคราะห

46,010.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 46,010.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 46,010.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002142        
ลว 21/11/2562

69 จัดซื้อแบตเตอรี่ขนาด 2A 34,240.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 34,240.00 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
34,240.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002143        
ลว 21/11/2562

70 เชาอาคารพาณิชยพรอมพื้นที่จอดรถ 
เพื่อเปนที่ทําการสาขาศรีสะเกษ

1,916,640.00 1,916,640.00 วิธีพิเศษ คุณทนงศักด์ิ โลหอัจฉริยะกุล 1,916,640.00 คุณทนงศักด์ิ โลหอัจฉริยะกุล
 1,916,640.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002406        
ลว 21/11/2562

71 เชาอาคารพาณิชย 3.5 ชั้น จํานวน 2 
คูหา เพื่อเปนที่ทําการสาขาเลย

756,000.00 756,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวธิยา ทิมสุวรรณ 756,000.00 นางสาวธิยา ทิมสุวรรณ 
756,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002407        
ลว 21/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

72 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน
เคานเตอรการเงินเดอะมอลลงามวงศ
วาน (แหงใหม)

3,500,000.00 3,495,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 3,475,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 3,490,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 3,495,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 3,495,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 3,475,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002408        
ลว 21/11/2562

73 จางพยาบาลวิชาชีพเพื่อประจําหอง
พยาบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ ป2563

360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาล ปยะเวท จํากัด (มหาชน) 
360,000.00

บริษัท โรงพยาบาล ปยะเวท 
จํากัด (มหาชน) 360,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002409        
ลว 21/11/2562

74 ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ 131,660.00 131,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค. 131,660.00 องคการคาของ สกสค. 
131,660.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002144        
ลว 22/11/2562

75 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต จํานวน 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
4000002146        
ลว 22/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

76 จางบริษัท Line@Agency ดําเนินการ
ดานบริการใชงาน Smart Talk Line@ ป
 2563

118,000.00 118,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซลสุกิ จํากัด 118,000.00 บริษัท เซลสุกิ จํากัด 
118,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002147        
ลว 25/11/2562

77 จางพิมพแคชเชียรเช็คและต๋ัวแลกเงิน
ชนิดเลม สาขาบ๊ิกซีบางปะกอก 
(แคชเชียรเช็ค จํานวน20 เลม และต๋ัว
แลกเงิน จํานวน 2 เลม)

3,177.90 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 3,177.90 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 3,177.90

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002149        
ลว 25/11/2562

78 โทรศัพทเคลื่อนที่  iPhone 11 Pro Max 60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 45,900.00 บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด 
(มหาชน) 45,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002150        
ลว 25/11/2562

79 จางตกแตงซุมเทศกาลปใหม ประจําป 
2563

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนดเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 150,000.00
นายไศลรัตน เครือบุญมา 150,000.00

นายไศลรัตน เครือบุญมา 
150,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002182        
ลว 25/11/2562

80 จางจัดทําปฏิทินธนาคาร ประจําป 2563
 เพิ่มเติม

420,000.00 420,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 419,707.50 บริษัท แปลน กราฟค จํากัด 
419,707.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002410        
ลว 25/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

81 จางบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานที่
สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ

92,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐกร ทินบุตร 92,000.00 นายณัฐกร ทินบุตร 
92,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002411        
ลว 25/11/2562

82 ปรับปรุงและตกแตงภายใน สาขาสระบุรี 9,912,000.00 7,593,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,436,417.44
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
7,590,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 7,182,500.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,372,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,390,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 7,219,644.02

บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 7,170,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002412        
ลว 25/11/2562

83 จัดซื้อเครื่องคิดเลขต้ังโตะ 6,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นามทอง จํากัด 5,580.00 บริษัท นามทอง จํากัด 
5,580.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002151        
ลว 26/11/2562

84 จัดซื้อรีโมทควบคุมคําสั่งไรสาย 4,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 3,890.00 บริษัท ซีโอแอล จํากัด 
(มหาชน) 3,890.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002152        
ลว 26/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

85 จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง จํากัด 8,934.50 บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จํากัด 8,934.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002153        
ลว 26/11/2562

86 จัดซื้อน้ํายาลางจาน 13,241.25 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส จํากัด 13,241.25 บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส
 จํากัด 13,241.25

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002154        
ลว 26/11/2562

87 จางปรับปรุงซอมแซมระบบ
เครื่องปรับอากาศแบบทอใหญ และ
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

139,196.30 139,196.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 139,000.00 บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 
139,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002155        
ลว 26/11/2562

88 จางพิมพนามบัตรธนาคารฯของแตละ
ฝายที่สั่งพิมพ

6,280.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 6,240.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
6,240.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002156         
ลว 26/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

89 จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาชลบุรี

9,450,000.00 7,236,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,932,406.17
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
7,131,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 6,900,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,130,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 6,990,000.00

บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 6,900,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002413        
ลว 26/11/2562

90 จางงานปรับปรุงและตกแตงภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาบ๊ิกซี 
ราชดําริ

4,515,000.00 3,958,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 3,940,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
3,958,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 3,958,000.00

บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
3,940,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002414        
ลว 26/11/2562

91 จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่องาน
ดินเนอรทอลก NAEWNA FORUM

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แนวหนาเน็ตเวิรค จํากัด 200,000.00 บริษัท แนวหนาเน็ตเวิรค 
จํากัด 200,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002157        
ลว 27/11/2562

92 จางบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานที่
สวนหลักทรัพย ฝายพิธีการสินเชื่อ

89,200.00 89,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง คุณบุษกร เกิดใจตรง 89,200.00 คุณบุษกร เกิดใจตรง 
89,200.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002416         
ลว 27/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

93 จางจัดพิมพสมุดเงินฝากออมทรัพย 
จํานวน 600 แพ็ค

481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 481,500.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 481,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002159        
ลว 28/11/2562

94 จางเหมาบุคคลภายนอก ดําเนินการคัด
แยกขนยายพัสดุ

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิคม แบบบาง 4,800.00 นายนิคม แบบบาง 4,800.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002160        
ลว 28/11/2562

95 ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสํานักงาน
 สาขาสมุทรสาคร

500,000.00 467,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 466,520.00 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
466,520.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002161        
ลว 28/11/2562

96 ซื้อพรอมติดต้ังโทรทัศนระบบหลอดภาพ
 LED ขนาด 86 นิ้ว

449,400.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส จํากัด 449,400.00 บริษัท เวิลดไวด ซิสเต็มส 
จํากัด 449,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002162        
ลว 28/11/2562

97 จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 
วัสดุสิ้นเปลืองและยารักษาโรค

47,112.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรมสาขาราชเทวี 47,112.00 องคการเภสัชกรรมสาขาราช
เทวี 47,112.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002163        
ลว 28/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

98 จางจัดพิมพใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 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
4000002164        
ลว 28/11/2562

99 จางพิมพแคชเชียรเช็ค สาขารังสิต 
จํานวน 50 เลม

7,225.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 7,222.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002165        
ลว 28/11/2562

100 จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 
วัสดุสิ้นเปลืองและยารักษาโรค

1,033.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแคร เฮลท จํากัด 1,033.00 บริษัท ไอแคร เฮลท จํากัด 
1,033.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002166        
ลว 28/11/2562

101 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานสื่อโซเชียลมีเดีย บน
เว็บไซตและเฟสบุกแฟนเพจอีจัน

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โจษจัน จํากัด 500,000.00 บริษัท โจษจัน จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002167        
ลว 28/11/2562

102 จางปรับปรุงหองน้ํา ชาย-หญิง อาคาร 
1,อาคาร 2

2,543,416.76 2,543,416.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พิษณุนนท จํากัด 2,543,416.76 บริษัท พิษณุนนท จํากัด 
2,543,416.76

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002418        
ลว 28/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

103 จางจัดทําบูธคานิยมองคกร (Give+4) 198,913.00 198,913.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปร-อีเวนท จํากัด 198,913.00 บริษัท โปร-อีเวนท จํากัด 
198,913.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002168         
ลว 29/11/2562

104 จางจัดพิมพใบคําขอสินเชื่อ GHB loan 264,822.00 264,825.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 264,825.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
264,825.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002171        
ลว 29/11/2562

105 จางพิมพพนามบัตรธนาคารฯของแต
ละสาขาที่ขอสั่งพิมพ

8,250.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 8,190.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
8,190.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002172        
ลว 29/11/2562

106 จัดทําตรายางประเภทตางๆ 13,417.80 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 13,417.80 เรืองศิลป ตรายาง 13,417.80 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002173        
ลว 29/11/2562

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

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002174        
ลว 29/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

108 จัดซื้อชุดผาไตรรวมเทียน 1,290.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชนันธร คิมประสูตร 1,290.00 นางสาวชนันธร คิมประสูตร 
1,290.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002175         
ลว 29/11/2562

109 จัดซื้อพวงมาลัย 800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษพรหม 800.00 นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002176        
ลว 29/11/2562

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002177        
ลว 29/11/2562

111 จางพิมพนามบัตรธนาคารฯของแตและ
ฝายงานที่ขอสั่งพิมพ

3,560.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 3,510.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
3,510.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002178         
ลว 29/11/2562

112 จางซอมแซมหองน้ํา ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาปราจีนบุรี

280,700.00 280,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 280,008.30 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 280,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002179        
ลว 29/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

113 จางทําตรายางประเภทตางๆ 22,640.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 10,486.00 เรืองศิลป ตรายาง 10,486.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002180        
ลว 29/11/2562

114 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน สาขา
พหลโยธิน

7,840,000.00 4,322,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิง-คอน จํากัด 4,277,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
4,277,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 4,317,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 4,320,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 4,322,000.00

บริษัท อิง-คอน จํากัด 
4,200,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002419        
ลว 29/11/2562

115 จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาสมุทรสาคร

9,072,000.00 7,982,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,530,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 7,617,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 7,617,513.42
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,782,471.56
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,860,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
7,979,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 7,530,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002421        
ลว  29/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

116 จางที่ปรึกษาจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ

4,500,000.00 4,491,784.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอซีอินโฟเทค จํากัด 3,500,000.00       
บริษัท เอซิสโปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร จํากัด 
4,000,000

บริษัท เอซีอินโฟเทค จํากัด 
3,500,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002422        
ลว 29/11/2562

117 จางปรับปรุงและตกแตงภายในธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขานครศรีธรรมราช

8,799,000.00 7,775,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,470,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 7,625,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,723,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
7,745,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 7,754,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 7,470,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002423        
ลว 29/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

118 จางงานปรับปรุงและตกแตงภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
นครสวรรค ตามโครงการ Smart 
Service Front โดยวิธีพิเศษ

8,652,000.00 8,173,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,695,800.69
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,750,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 7,833,000.00
บริษัท อิง-คอน จํากัด 7,949,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
8,043,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
8,143,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 8,005,600.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 7,692,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002424        
ลว 29/11/2562

119 จัดซื้อพรอมติดต้ังเครื่องทําน้ําเย็น
(Chiller) เครื่องที1่และเครื่องที2่ของ
ระบบปรับอากาศอาคาร2

16,200,000.00 16,200,000.00 e-bidding บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 13,458,000.00
บริษัท เอ็นโซล จํากัด 13,800,000.00
บริษัท อัพสแตทอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
13,781,600.00
บริษัท ทิป ท็อปเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 14,900,009.00

บริษัท ยูเอ็มไอ.เอ็นจิเนียริ่ง
จํากัด 13,458,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002426         
ลว 29/11/2562

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 พฤศจิกายน 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

120 เชาพื้นที่ทําการของสาขาเซ็นทรัล
พลาซา นครศรีธรรมราช

7,169,584.93 7,169,584.93 วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
7,169,584.93

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 7,169,584.93

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002427        
ลว 29/11/2562

121 บริการพื้นที่สาขาเซ็นทรัลพลาซา 
นครศรีธรรมราช

13,000,000.00 13,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
4,546,063.23

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 4,546,063.23

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002428        
ลว 29/11/2562

122 บริการงานระบบพื้นที่สาขาเซ็นทรัล
พลาซา นครศรีธรรมราช

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
1,024,595.41

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 1,024,595.41

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002429        
ลว 29/11/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




