
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง

1 จางทําโลเกียรติยศ ITA AWARDS 
2019 (แบบจําลอง) ใหกับสาขาทั่ว
ประเทศ จํานวน 205 อัน

410,000.00 372,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรติงดีไซน จํากัด 372,895.00 บริษัท เอฟเวอรติงดีไซน 
จํากัด 372,895.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002181        
ลว 2/12/2562

2 จางปรับปรุงซอมแซมตอเติมหลังคา 
ศูนยวิเคราะหสินเชื่อชลบุรี

330,000.00 325,743.71 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 325,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 325,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002184        
ลว 2/12/2562

3 จางพิมพหนังสือแจงขอมูลเครดิตลูกคาฯ 2,739,200.00 2,739,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด 
1,760,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ
 จํากัด 2,179,033.60
บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 
2,144,000.00
บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด 
1,780,480.00

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี 
พริ้นทต้ิง จํากัด 1,760,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002432        
ลว 2/12/2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

4 เชารถยนตประจําตําแหนงผูอํานวยการ
ฝาย จํานวน 2 คัน

2,157,120.00 2,157,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
2,157,120.00

บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ 
คาร จํากัด 2,157,120.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002436        
ลว 2/12/2562

5 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลมและต๋ัว
แลกเงิน สาขาเดอะมอลลบางกะป

8,667.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 8,667.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 8,667.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002186        
ลว 3/12/2562

6 จางจัดพิมพหนังสือใหความยินยอม
เปดเผยขอมูล

46,652.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 46,652.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 
46,652.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002187        
ลว 3/12/2562

7 จางเปลี่ยนทอน้ําดีแนวด่ิงบริเวณหอง 
AHU อาคาร 1 และฝงหองน้ําหญิง(ชั้น 
1-ชั้นดาดฟา)อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

3,000,000.00 3,000,000.00 e-bidding บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 
2,265,318.00                                                   
    บริษัท พรีซีสชั่นเทคโนโลยีแอนดจอเนียริ่ง 
จํากัด 2,800,000.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส 
จํากัด 2,265,318.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002438        
ลว 3/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

8 จางบริการขอมูลขาวออนไลน ประจําป 
2563

450,000.00 414,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 414,090.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 
414,090.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002439        
ลว 3/12/2562

9 จางปรับปรุงพื้นที่และตกแตงภายใน 
ธนาคารสาชาเชียงราย โครงการ Smart
 Service Front

8,358,000.00 6,169,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
5,950,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
6,043,403.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 6,069,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 6,100,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,134,898.67

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 5,950,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002440         
ลว 3/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

10 ปรับปรุงและตกแตงภายใน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขากาฬสินธุ ตาม
โครงการ Smart Service Front

7,770,000.00 5,162,000.00 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
4,846,445.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 4,852,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 4,953,128.38
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 4,974,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
5,070,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 5,132,000.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
4,830,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002441        
ลว 3/12/2562

11 จางพิมพใบเสร็จรับเงินชําระหนี้เงินกู
ดวยระบบ sealer พรอมสงไปรษณีย

11,220,000.00 11,220,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด 
7,120,212.00
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พริ้นทต้ิง จํากัด 
7,180,800.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ
 จํากัด 7,206,606.00
บริษัท ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด 
7,517,400.00

บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศ
ไทย) จํากัด 7,120,212.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002442 ลว
3/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

12 จางผลิตกระเปาผาอเนกประสงคลด
โลกรอน

300,000.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จิง เฉิง จํากัด 267,500.00 บริษัท จิง เฉิง จํากัด 
267,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002188        
ลว 4/12/2562

13 ซื้อบอรดอิเล็กทรอนิกส พรอมอุปกรณ
สําหรับติดต้ัง จํานวน 2 เครื่อง เพื่อใช
ในงานธนาคาร

500,000.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 445,120.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 445,120.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002189        
ลว 4/12/2562

14 จัดจางทําของที่ระลึกตุกตาหมีสําหรับ
การจัดทําโปรโมชั่นเพื่อกระตุนยอดเงิน
ฝากในชวงปลายป 2562 และเพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาในชวง
เทศกาลปใหม

214,000.00 214,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เทรนด้ี ดอลส แอนดทอยส จํากัด 
214,000.00

บริษัท เทรนด้ี ดอลส แอนด
ทอยส จํากัด 214,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002190        
ลว 4/12/2562

15 ซื้อกระดาษบันทึกเครื่อง MDM 7,545.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร จํากัด 
7,543.50

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิง
เซ็นเตอร จํากัด 7,543.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002192        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

16 ซื้อโลคริสตัลประกาศเกียรติคุณเพื่อใช
ในโครงการ President Award

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 35,310.00 บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 
35,310.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002194        
ลว 4/12/2562

17 จางซอมแซมอาคารสํานักงาน สาขา
ประจวบคีรีขันธ

500,000.00 498,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 498,500.00 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
498,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002195        
ลว 4/12/2562

18 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธอส.
สาขาถนนจอมพลตามโครงการ Smart 
Service Front

11,025,000.00 8,021,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
7,550,000.00                                                   
    บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 
7,742,563.87.00                                              
  บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,720,000.00
 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,936,664.52             
บริษัท เซาทเทอรน ซิลเท็ม จํากัด 7,701,000.00  
                                                     หจก.สือเจ
ริญ แอนด.พี.โปรดักส 8,010,500.00

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 7,550,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002443        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

19 จางจัดงาน Outsource Awards 2019 800,000.00 765,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เพลยทู จํากัด 765,000.00 บริษัท เพลยทู จํากัด 
765,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002444        
ลว 4/12/2562

20 จางปรับปรุงและซอมแซมอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาลําพูน

1,771,000.00 1,332,000.00 e-bidding บริษัท ทีเอ็ม ฟวเจอรคอนสตรัคชัน จํากัด 
1,000,000.00                                                   
    บริษัท ราชพฤษ วิศวกรรมกรุป จํากัด 
1,247,000.00                                                   
     หางหุนสวนจํากัด ปาริชาต 017 บิวท 
1,273,300.00

บริษัท ทีเอ็ม ฟวเจอรคอน
สตรัคชัน จํากัด 1,000,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002445        
ลว 4/12/2562

21 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธอส. 
สาขาลําปางตามโครงการ Smart 
Service Front

8,967,000.00 7,012,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิง-คอน จํากัด 6,580,000.00                  
 บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  
6,934,000.00                                               
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,997,622.36
                                                บริษัท โชค
รุงเรืองการชาง จํากัด 6,980,000.00 บริษัท ทู
เมคเกอร จํากัด 6,890,000.00             บริษัท 
เซาทเทอรน ซิลเท็ม จํากัด 6,902,000.00            
                                           หจก.สือเจริญ 
แอนด.พี.โปรดักส 6,617,000.00

บริษัท อิง-คอน จํากัด 
6,580,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002446        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

22 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธอส. 
สาขาหนองบัวลําภู ตามโครงการSmart
 Service Front

8,715,000.00 7,136,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
6,570,000.00                                                  
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 6,742,849.82
                                              บริษัท โชค
รุงเรืองการชาง จํากัด 6,779,000.00                   
                         บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
6,793,000.00             บริษัท เซาทเทอรน ซิล
เท็ม จํากัด 6,886,000.00

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 6,570,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002447        
ลว 4/12/2562

23 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธอส.
สาขาสกลนคร  ตามโครงการ Smart 
Service Front

9,870,000.00 5,378,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
5,150,000.00                                                
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด5,293,983.17 
                                               บริษัท โชค
รุงเรืองการชาง จํากัด5,350,000.00   บริษัท ทู
เมคเกอร จํากัด 5,198,000.00             บริษัท 
เซาทเทอรน ซิลเท็ม จํากัด 5,228,000.00            
                                             หจก.สือเจริญ 
แอนด พี.โปรดักส 5,367,200.00

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 5,150,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002448        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

24 เขารถยนตอเนกประสงค สําหรับเขต
สกลนคร

2,113,850.00 1,753,850.00 e-bidding บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ คาร จํากัด 
1,373,400.00
บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส จํากัด 
(มหาชน) 1,649,940.00

บริษัท เวิลดคลาส เรนท อะ 
คาร จํากัด 1,373,400.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002449        
ลว 4/12/2562

25 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน สาขา
นครราชสีมา

10,059,000.00 8,404,000.00 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
7,900,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
7,958,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,985,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 8,061,838.46
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 8,104,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 8,315,489.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
7,900,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002450        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

26 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน ธอส.
สาขาพิษณุโลก

8,505,000.00 7,395,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิง-คอน จํากัด 6,940,000.00
บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 7,180,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 7,195,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 7,234,627.74
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
7,287,000.00
บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 7,340,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
7,345,000.00

บริษัท อิง-คอน จํากัด 
6,940,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002451        
ลว 4/12/2562

27 จางปรับปรุงพื้นที่ทํางานฝายวิเคราะห
สินเชื่อรายยอย ชั้น 14 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาาน
ใหญ

8,400,000.00 7,705,000.00 e-bidding บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
6,930,000.00                                                   
   บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด 7,042,145.19  
 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 
7,245,000.00                                                   
   บริษัท เอส.พี.เอ.อินทรีเกรชั้น จํากัด 
7,300,000.00

บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 6,915,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002452        
ลว 4/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

28 จางทําพระบรมฉายาสาทิศลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชนนีพันปหลวงในชุดฉลอง
พระองคเต็มยศ พรอมกรอบ

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิศเวท วัฒนสุข 150,000.00 นายวิศเวท วัฒนสุข 
150,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002197        
ลว 6/12/2562

29 จางปรับปรุงสาขาเชียงใหม 1,976,000.00 1,965,000.00 e-bidding บริษัท ทีเอ็ม ฟวเจอรคอนสตรัคชัน จํากัด 
3,360,000.00
หางหุนสวนจํากัด ปาริชาติ017 บิวท 
1,630,000.00

หางหุนสวนจํากัด ปาริชาติ
017 บิวท 1,630,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002454        
ลว 6/12/2562

30 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาภูเก็ต 
ตามโครงการ Smart Service Front

7,140,000.00 6,991,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 6,982,753.61
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 6,991,000.00

บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 6,960,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002455        
ลว 6/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

31 จางทําเครื่องหมายประกอบชุดสีกากี 2,570,000.00 2,315,270.00 e-bidding บริษัท คิงส วาไรต้ีอารต จํากัด 1,900,000.00 บริษัท คิงส วาไรต้ีอารต 
จํากัด 1,900,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002458        
ลว 6/12/2562

32 จางทําโลคริสตัลประกาศเกียรติคุณ 
Risk Management Award ป 2019

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 10,165.00 บริษัท อินดิโก ดีไซน จํากัด 
10,165.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002200        
ลว 9/12/2562

33 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานงานสัมมนา "Go thailand"

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 
500,000.00

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จํากัด 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002201         
ลว 9/12/2562

34 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานหนังสือ"
Business+Top1000companies 2019-
2020"

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) 500,000.00 บริษัท เออารไอพี จํากัด 
(มหาชน) 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002203        
ลว 9/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

35 จางโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ
สัมมนา "เศรษฐกิจฐานรากพลิกความ
เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย"

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ผูจัดการ 360 จํากัด 200,000.00 บริษัท ผูจัดการ 360 จํากัด 
200,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002206        
ลว 9/12/2562

36 จางผลิตหนังสือคูมือรายการทรัพย 
สําหรับงานประมูลขายบานมือสอง 
(รวมที่ดินเปลา) ธอส. ครั้งที่ 4/2562

200,000.00 162,640.00 วิธีพิเศษ บริษัท พี.เค.เค. พริ้นทต้ิง จํากัด 162,640.00 บริษัท พี.เค.เค. พริ้นทต้ิง 
จํากัด 162,640.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002208        
ลว 9/12/2562

37 จางจัดพิมพกระดาษบันทึก 
CDM/ATM,CDM,LRM

261,936.00 261,936.00 วิธีพิเศษ บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร จํากัด 
261,936.00

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิง
เซ็นเตอร จํากัด 261,936.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002209         
ลว 9/12/2562

38 จางงานเดินสายไฟเบอรออฟติคจากชั้น
 7 อาคาร 2 มายังชั้น 3 อาคาร 2  
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส จํากัด 96,514.00 บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส 
จํากัด 96,514.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002210        
ลว 9/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

39 ซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 17,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 15,000.00 บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด
 15,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002211        
ลว 9/12/2562

40 จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขายะลา

500,000.00 328,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
325,000.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
325,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002212        
ลว 9/12/2562

41 จางติดต้ังเครื่องปรับอากาศ สาขา
ประจวบคีรีขันธ

500,000.00 495,275.18 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 495,000.00 บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 
495,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002213        
ลว 9/12/2562

42 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว สําหรับ
ประธานกรรมการธนาคาร

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ ทูเดย 8,000.00 หางหุนสวนสามัญ ทูเดย 
8,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002214        
ลว 9/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

43 จางทําถวยรางวัลจําลองรางวัลตางๆ 432,280.00 432,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม แฮดเมด โทรฟ จํากัด 432,280.00 บริษัท สยาม แฮดเมด โทรฟ 
จํากัด 432,280.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002459        
ลว 9/12/2562

44 จางผูใหบริการสื่อสังคมออนไลนผานสื่อ
 Social Media Marketing 
Management ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห

5,500,000.00 5,415,805.00 วิธีพิเศษ บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด 6,074,000.00
บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จํากัด 5,405,640.00
บริษัท อาร จี บี เซเวนต้ีทูจํากัด 5,500,000.00
บริษัท มีเดีย คีส จํากัด 5,487,816.00
บริษัท จีเอเบิล จํากัด 5,500,000.00
บริษัท นาสมีเดีย (ประเทศไทย)จํากัด 
5,398,792.00

บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จํากัด
 5,350,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002462        
ลว 9/12/2562

45 ซื้อตูเก็บเอกสาร ฝายบริหารหนี้ภูมิภาค 3,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน ภูวนะเสถียรฐ 3,500.00 นายสุวัฒน ภูวนะเสถียรฐ 
3,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002219         
ลว 11/12/2562

46 ซื้อแพ็กเกจของ LINE@ ในนามโครงการ
 GHBank PLUS (GHBank+)ตอเนื่อง

81,534.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม (ไทยแลนด) จํากัด 
81,534.00

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด คอม 
(ไทยแลนด) จํากัด 81,534.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002220        
ลว 11/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

47 จางปรับปรุงพื้นที่ฝายสนับสนุนสินเชื่อ 
ชั้น 14 อาคาร 2

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 490,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 500,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
498,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 490,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002221        
ลว 11/12/2562

48 จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาฉะเชิงเทรา

500,000.00 443,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
443,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 454,000.00
บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 453,800.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
443,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002222        
ลว 11/12/2562

49 จางติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาชุมพร

500,000.00 498,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สินชัยการไฟฟา 498,800.00 สินชัยการไฟฟา 498,800.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002223         
 ลว 11/12/2562

50 ซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 ¼ นิ้ว 10,700.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิงเซ็นเตอร จํากัด 
10,700.00

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิง
เซ็นเตอร จํากัด 10,700.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002224        
ลว 12/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

51 จาง Organizer ดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางความสุขในองคกร

130,000.00 120,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทเวนต้ีไฟว โนเวมเบอร จํากัด 120,910.00 บริษัท ทเวนต้ีไฟว โนเวมเบอร
 จํากัด 120,910.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002225        
ลว 12/12/2562

52 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
ศาลายา พุทธมณฑลสาย 4 จํานวน 2  
เลม

93.10 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 93.09 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 93.09

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002229        
ลว 12/12/2562

53 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขาซี
คอน บางแค 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
4000002230        
ลว 12/12/2562

54 จางปรับปรุงหองควบคุมระบบประกอบ
อาคาร ชั้น B อ.2 ธอส. สํานักงานใหญ

500,000.00 498,921.74 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดชุมพรต้ังฮวดหลี 498,921.74 หางหุนสวนจํากัดชุมพรต้ัง
ฮวดหลี 498,921.74

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002233        
ลว 12/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

55 จางติดต้ังประตูกระจกแบงโซนหองที่
ทํางานกับหองน้ํา ฝายบริหารหนี้
ภูมิภาค สํานักงานใหญ ชั้น 2 อาคาร 2
 ทั้งนี้ รายละเอียดของงานจางเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบเขตของงาน

99,910.09 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 99,910.09 บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง
 จํากัด 99,910.09

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002234        
ลว 13/12/2562

56 ซื้ออุปกรณในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
(แบตเตอรี่กลอง ฟลเตอรปองกันหนา
เลนส)

34,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 30,900.00 บริษัท อีซีมอลล จํากัด 
30,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002235        
ลว 13/12/2562

57 จัดซื้อตูรางเลื่อน สาขานาน 300,000.00 270,142.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชับบเซฟ (ประเทศไทย) จํากัด 270,142.00 บริษัท ชับบเซฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 270,142.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002236 ลว
16/12/2562

58 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เพลินนารี่มอลล 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
4000002237        
ลว 16/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

59 จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง(สินเชื่อ)
 สาขาสมุทรสาคร จํานวน 6,000 ชุด

28,920.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 28,890.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด
(มหาชน) 28,890.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002238        
ลว 16/12/2562

60 จางตัดชุดเครื่องแบบปกติขาว 12,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4 จํากัด 11,200.00 บริษัท ทรงสมัย โชคชัย 4 
จํากัด 11,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002240        
ลว 16/12/2562

61 เครื่องหมายประกอบปกติขาว 6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุภาพร 2,325.00 รานสุภาพร 2,325.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002241        
ลว 16/12/2562

62 จางผลิตและเผยแพรโฆษณา
ประชาสัมพันธในโครงการมาตรการ
สินเชื่อเพื่อที่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห

3,500,000.00 2,999,584.50 วิธีพิเศษ บริษัท โมจิโต เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
2,999,584.50

บริษัท โมจิโต 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
2,999,584.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002476        
ลว 16/12/2562

63 เชารถยนต 81,190.12 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต เพอรฟอรมานซ จํากัด
 (มหาชน) 81,190.12

บริษัท ซินเนอรเจติค ออโต 
เพอรฟอรมานซ จํากัด 
(มหาชน) 81,190.12

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002243        
ลว 17/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

64 เชารถยนตประจําสํานักงานใหญ 62,375.91 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ คาร จํากัด 
62,375.91

บริษัท ไทยเพรสทิจ เรนท เอ 
คาร จํากัด 62,375.91

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002244        
ลว 17/12/2562

65 จางงานปรับภาพลักษณโถงบริการฝาย
พิธีการสินเชื่อ

4,500,000.00 3,712,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 3,712,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 3,670,000.00

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 3,670,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002477        
ลว 17/12/2562

66 จัดซื้อเครื่องใชไฟฟา ตูเย็น และ
ไมโครเวฟ

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง จํากัด 38,070.60 บริษัท เพ็นนอน เทรดด้ิง 
จํากัด 38,070.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002245        
ลว 18/12/2562

67 จางงานปรับปรุงแผงหนา ATM เพื่อ
ติดต้ังเครื่องชําระหนี้เงินกู
(LRM)บริเวณดาหนาธนาคารอาคาร
สงเคราะห จํานวน 30 สาขา(งานเพิ่ม)

6,971.74 _ วิธีพิเศษ บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 6,971.74 บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 6,971.74

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002481        
ลว 18/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

68 เกาอ้ีสําหรับลูกคา รวมคาขนสง 500,000.00 456,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด
 456,000.00

บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
456,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002246        
ลว 19/12/2562

69 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
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002247        
ลว 19/12/2562

70 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดต้ัง 
(สมุทรสาคร)

82,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สาครวิทยุ 82,000.00 หางหุนสวนจํากัด สาครวิทยุ 
82,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002248        
ลว 19/12/2562

71 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดต้ัง
(หนองคาย)

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หนองคายแอร 90,000.00 หางหุนสวนจํากัด หนองคาย
แอร 90,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002249        
ลว 19/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

72 งานเพิ่ม-ลด งานจางปรับปรุงพื้นที่
ทํางาน ชั้น 10 อาคาร 2 ธนาคารฯ
สํานักงานใหญ

88,326.24 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 88,326.24 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
88,326.24

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002483        
ลว 19/12/2562

73 จางปรับปรุงพื้นที่สําหรับติดต้ังตู LRM 
หนาธนาคารอาคารสงเคราะห สาขา
หาดใหญ

710,000.00 671,104.00 วิธีพิเศษ บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
655,000.00
บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 671,050.50
บริษัท สมารท เทค แอนด แมท จํากัด 
671,104.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอร
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
655,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002484        
ลว 19/12/2562

74 เชาพื้นที่จอดรถลูกคาสาขานครสวรรค 336,000.00 336,000.00 วิธีพิเศษ นายสุรชัย วิสุทธากุล 336,000.00 นายสุรชัย วิสุทธากุล 
336,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002485        
ลว 19/12/2562

75 จางผลิตของที่ระลึกสําหรับผูเขารวม
งาน Management Symphony 
Meeting ประจําป 2563

139,100.00 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซอราส อิมพลาย จํากัด 139,100.00 บริษัท เซอราส อิมพลาย 
จํากัด 139,100.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002250        
ลว 20/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

76 จางผูใหบริการดําเนินการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานรางวัล
รัฐวิสาหกิจดีเดน ประจําป 2562

50,000.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 
49,755.00

บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 49,755.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002253        
ลว 20/12/2562

77 จัดจางถวายภัตตาหารสําหรับพระสงฆ 
และรับรองผูเขารวมงาน

81,186.25 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด 81,186.25 บริษัท อบ-อุน เคเทอริ่ง จํากัด
 81,186.25

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002254        
ลว 20/12/2562

78 จัดจางดอกไม,โตะหมู,ชุดไทยธรรม 67,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายไศลรัตน เครือบุญมา 67,600.00 นายไศลรัตน เครือบุญมา 
67,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002255        
ลว 20/12/2562

79 จัดซื้อพรมอัดเรียบสีแดง 13,482.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 13,482.00 บริษัท ดีอีเอ็มเอ จํากัด 
13,482.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002256        
ลว 20/12/2562

80 จัดซื้อผาปูแทนอาสนะพระสงฆ 8,988.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส.ศรีสุวรรณขายผา 
8,988.00

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส.
ศรีสุวรรณขายผา 8,988.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002257        
ลว 20/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

81 จางทํา Vimarn by GH Bank ประจําป 
2563

800,000.00 770,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อาร จี บี เซเวนต้ีทูจํากัด 770,000.00 บริษัท อาร จี บี เซเวนต้ีทู
จํากัด 770,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002488        
ลว 20/12/2562

82 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร
และเครื่องมัดธนบัตร

2,493,200.00 2,493,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 3,215,200.00 บริษัท ไทยพิมพสัมผัส จํากัด
 2,493,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002489        
ลว 20/12/2562

83 จางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน
ใหญ(งานเพิ่ม)

358,203.68 358,203.68 วิธีพิเศษ บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 358,203.68 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 
จํากัด 358,203.68

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002490        
ลว 20/12/2562

84 จางปรับปรุงและตกแตงภายใน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาแมสอด

47,863.08 _ วิธีพิเศษ บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 47,863.08 บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 47,863.08

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002491        
ลว 20/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

85 เชาอาคารราชพัสดุ เพื่อใชเปนที่ทําการ
สาขาสุรินทร

494,900.00 488,776.00 วิธีพิเศษ สํานักงานธนารักษพื้นที่สุรินทร 438,776.00 สํานักงานธนารักษพื้นที่
สุรินทร 438,776.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002492        
ลว 20/12/2562

86 จางปรับปรุงและซอมแซมพื้นที่ของ
บริหารหนี้สาขาตรัง สังกัดฝายบริหาร
หนี้ภูมิภาค

87,641.03 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
87,641.03

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 87,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002258        
ลว 23/12/2562

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

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002259        
ลว 23/12/2562

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002260        
ลว 23/12/2562

89 จัดซื้อพวงมาลัย 800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย วงษพรหม 800.00 นายเฉลิมชัย วงษพรหม 
800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002261        
ลว 23/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

90 จัดซื้อพัดลมไอเย็น 5,980.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 5,980.00 บริษัท เพาเวอรบาย จํากัด 
5,980.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002262        
ลว 23/12/2562

91 จางปรับปรุงและซอมแซม พื้นที่ของเขต
สระบุรี สังกัดฝายบริหารหนี้ภูมิภาค

410,000.00 410,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พี. โปรดักส 
410,000.00

หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ 
แอนด พี. โปรดักส 
405,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002263        
ลว 23/12/2562

92 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร
ผานสื่อโทรทัศน รายการ เจาะลึกทั่วไทย
 Inside Thailand ชอง 9 MCOT HD

500,000.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท เบสท โฟร มีเดีย จํากัด 481,500.00 บริษัท เบสท โฟร มีเดีย จํากัด
 481,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002264        
ลว 23/12/2562

93 จางออกแบบและจัดทําสลากออมทรัพย
 ธอส. รุนที่ 2 ชุดพราวพิมาน

7,000,000.00 6,420,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไฟน พรีเชียส จํากัด 6,420,000.00 บริษัท ไฟน พรีเชียส จํากัด 
6,420,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002494        
ลว 23/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

94 จางออกแบบและจัดทําบรรจุภัณฑ
สลากออมทรัพย ธอส. รุนที่ 2 ชุดพราว
พิมาน

1,000,000.00 600,013.20 วิธีพิเศษ บริษัทอินฟนี เทรดด้ิง จํากัด  600,013.20 บริษัทอินฟนี เทรดด้ิง จํากัด 
600,013.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002496        
ลว 23/12/2562

95 จางซอมแซมอาคารสํานักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สาขาหัวหิน

400,000.00 390,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 390,500.00 บริษัท ทูเมคเกอร จํากัด 
390,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002265        
ลว 24/12/2562

96 จางทําหองเก็บเอกสารและหลังคาชั้น 5
 ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาชลบุรี

490,700.02 490,700.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 490,700.02 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 490,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002266        
ลว 24/12/2562

97 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
อุดรธานี 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
4000002267        
ลว 24/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

98 จางเปลี่ยนคอมเพรสเซอร พรอมลาง
ระบบแว็กซน้ํายา และตอเติมระเบียง
เหล็กใชงานในการซอมแซม

28,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานนิรันดร แอร เซอรวิส 28,500.00 รานนิรันดร แอร เซอรวิส 
28,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002268        
ลว 24/12/2562

99 จางทํารายงานผลการตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงานประจําป 2562

58,850.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท จํากัด 
58,850.00

บริษัท บลูริบบอน คอนซัล
แทนท จํากัด 58,850.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002269        
ลว 24/12/2562

100 จางบริษัทภายนอกดําเนินการจัด
กิจกรรมการสงเสริมการบริหารจัดการ
พัฒนาทีมงาน ประจําป 62

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปารคโฮเต็ลแอนดรีสอรท จํากัด 
100,000.00

บริษัท ปารคโฮเต็ลแอนดรี
สอรท จํากัด 100,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002270        
ลว 24/12/2562

101 จัดซื้อจอแสดงภาพ LED ประเภทใช
งานภายในอาคารและเรื่องควบคุม 
พรอมติดต้ังภายในหองประชุมวิมานเมฆ

7,000,000.00 6,800,000.00 e-bidding บริษัท แอนเดน คอรปปอเรชั่น จํากัด 
4,217,520.00
บริษัท อีไอบิซ จํากัด 5,282,500.00
บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลลยี จํากัด 5,550,000.00
บริษัท เวลต้ี ครีเอชั่น จํากัด 5,280,000.00

บริษัท แอนเดน คอรปปอ
เรชั่น จํากัด 4,217,520.00

เปนผูมีคุณสมบัติ
และขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002497        
ลว 24/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

102 จางบริษัทภายนอกดําเนินการจัด
กิจกรรมการสงเสริมการบริหารจัดการ
พัฒนาทีมงาน ประจําป 62

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปารคโฮเต็ลแอนดรีสอรท จํากัด 
100,000.00

บริษัท ปารคโฮเต็ลแอนดรี
สอรท จํากัด 100,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002270        
ลว 24/12/2562

103 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานสื่อออนไลนทางเว็บไซต 
www.AEC10NEWS.com

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 500,000.00 บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด
 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002498        
ลว 24/12/2562

104 ซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดต้ัง 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาลําพูน

154,730.00 154,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหพานิช เชียงใหม จํากัด 154,730.00 บริษัท สหพานิช เชียงใหม 
จํากัด 154,730.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002271        
ลว 25/12/2562

105 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคารผานรายการ "คุยขาว 10 โมง"

2,500,000.00 2,475,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ญดาโชติ จํากัด 2,475,000.00 บริษัท ญดาโชติ จํากัด 
2,475,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002499        
ลว 25/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

106 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานรายการ คุยยกบาน

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 500,000.00 บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002500        
ลว 25/12/2562

107 จางตรวจเช็คและเปลี่ยนทอน้ําประปา 
และทอน้ําทิ้งสวนที่ชํารุดภายในอาคาร
สํานักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สาขาจันทบุรี

400,000.00 395,852.22 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด  390,000 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด  390,000

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002273       
ลว 30/12/2562

108 ซื้ออุปกรณในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
 (กลอง เลนสกลอง แฟลชกลอง และ
อุปกรณกันสั่น)

212,000.00 184,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 184,130 บริษัท อีซีมอลล จํากัด 
184,130

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4000002274       
ลว 30/12/2562

109 เชารถยนตสําหรับประธานกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

4,464,000.00 4,429,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 4,429,800 บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
จํากัด 4,429,800

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002502       
ลว 30/12/2562

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 ธันวาคม 2562
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

110 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 
ผานปาย LED บริเวณทางเดินสถานี 
MRT พระราม9

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท จันทร 29 จํากัด  2,000,000 บริษัท จันทร 29 จํากัด  
2,000,000

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่
4100002503       
ลว 30/12/2562

แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกิน 100,000.00 บาท จะไม่มีในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว




