
แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

1 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นนิตยสาร MULTIMILLONAIRE 

THAILAND

400,000.00 338,100.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอรเ์นชั�นแนล รซีอรส์เซส 

จาํกดั 338,100.00

บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอร ์

เนชั�นแนล รซีอรส์เซส จาํกดั 

338,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002345        

ลว 3/02/2563

2 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขายะลา 931.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 930.90 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 930.90

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002346        

ลว 3/02/2563

3 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ 

สาขาตราดและสาขากระบี�

4,333.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 4,333.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 4,333.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002347        

ลว 3/02/2563

4 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นรายการวิทย ุ"จบัประเด็นขา่ว สาว

ประเด็นรอ้น"

500,000.00 496,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เรดิโอ เน็ตเวิรค์ 496,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั เรดิโอ 

เน็ตเวิรค์ 496,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002348        

ลว 3/02/2563

5 จา้งที�ปรกึษาระบบประเมินผลการ

ดาํเนินงานรฐัวิสาหกิจ (ระบบ

ประเมินผลใหม)่

6,000,000.00 6,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั�น จาํกดั 5,940,000.00 บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชั�น 

จาํกดั 5,940,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002547        

ลว 3/02/2563

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

6 จดัซื �อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ �ว 48,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �งเซ็นเตอร ์จาํกดั 

48,150.00

บรษัิท สขุสวสัดิ� คอนเวิรท์ติ �ง

เซ็นเตอร ์จาํกดั 48,150.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002350        

ลว 4/02/2563

7 จา้งบรษัิท Line@Agency ดาํเนินการ

ดา้นบรกิาร GHB Self-Learning 

Center Line@

53,157.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เซลสกิุ จาํกดั 53,157.60 บรษัิท เซลสกิุ จาํกดั 

53,157.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002351        

ลว 4/02/2563

8 จา้งจดัทาํสมดุฉีก ขนาด A5 โลโกพ้นัธ

กิจของธนาคารฯ

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.เจ.พริ �นติ �ง จาํกดั 35,310.00 บรษัิท เค.เจ.พริ �นติ �ง จาํกดั 

35,310.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002352        

ลว 4/02/2563

9 จา้งดาํเนินการก่อสรา้งบธูงาน "GHB 

Home Loan Fair" ประจาํปี 2563 ณ 

ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา่ เชียงใหม ่

แอรพ์อรต์ จ.เชียงใหม่

200,000.00 199,983.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เมก้กะมีเดียแอดเวอรไ์ทซิ�ง จาํกดั 

199,983.00

บรษัิท เมก้กะมีเดียแอดเวอร ์

ไทซิ�ง จาํกดั 199,983.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002353        

ลว 4/02/2563

10 จา้งจดัทาํสิ�งพิมพป์ระชาสมัพนัธ์

โครงการ GHB Reward (e-Loyalty) 

จาํนวน 4 ครั�ง

64,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 63,792.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

63,792.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002354        

ลว 4/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

11 จา้งผลิตนํ�าดื�มพิมพโ์ลโกธ้นาคารฯ 

และจดัสง่ ครั�งที� 1 ประจาํปี 2563

500,000.00 468,489.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 446,773.70 บรษัิท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั

 446,773.70

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002381        

ลว 4/02/2563

12 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นรายการ "เที�ยวเป็นเพลง"ทางช่อง 

3HD(33)

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอาทแ์คสท ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

1,000,000.00

บรษัิท เอาทแ์คสท ์เอ็นเตอร ์

ไพรส ์จาํกดั 1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002548        

ลว 4/02/2563

13 จา้งจดัพิมพใ์บแบง่งวดเพื�อปลกูสรา้ง

อาคาร แบบ 1 และใบนาํสง่คา่เช่า

ทรพัยส์ินธนาคาร

35,310.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 35,310.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

35,310.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002355        

ลว 5/02/2563

14 จดัซื �อเครื�องคิดเลขแบบตั�งโต๊ะ 12 หลกั 12,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นามทอง จาํกดั 12,000.00 บรษัิท นามทอง จาํกดั 

12,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002356        

ลว 5/02/2563

15 จดัซื �อเครื�องทาํนํ�ารอ้น-นํ�าเย็น ยี�หอ้ชารป์ 9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง จาํกดั 8,934.50 บรษัิท เพ็นนอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 8,934.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002357        

ลว 5/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

16 จา้งจดัทาํสิ�งพิมพใ์บปลิวประชาสมัพนัธ์

 Application GHB ALL

250,000.00 229,156.55 วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์แอนด ์พริ �นท ์จาํกดั

 229,156.55

บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พริ �นท ์จาํกดั 

229,156.55

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002358        

ลว 5/02/2563

17 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ 

สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์

2,890.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 2,889.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002359        

ลว 5/02/2563

18 จา้งบรษัิทตดัเย็บชดุเครื�องแบบ

พนกังานรูปแบบใหม ่สาํหรบัพนกังาน

และพนกังานสญัญาจา้งที�ผา่นการ

ทดลองปฏิบตัิงานปี 2563

880,000.00 880,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พีซีอารจี์ จาํกดั 880,000.00 บรษัิท พีซีอารจี์ จาํกดั 

880,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002549        

ลว 5/02/2563

19 จดัซื �อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 19,153.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดั�บเบิ �ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จาํกดั 

19,153.00

บรษัิท ดั�บเบิ �ล เอ ดิจิตอล ซิน

เนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002360        

ลว 6/02/2563

20 จา้งโรงแรมชั�นนาํเพื�อจดังาน "ธอส. พบ

ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์ประจาํปี

 2563"

470,000.00 470,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คชั�น จาํกดั 470,000.00 บรษัิท ทีซีซี โฮเทลคอล

เล็คชั�น จาํกดั 470,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002361        

ลว 6/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

21 จดัซื �อพดัลมไอนํ�า จาํนวน 8 ตวั เพื�อใช้

ในกิจกรรมตา่งๆ ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

200,000.00 143,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินโนว ์กรนี โซลชูั�น จาํกดั 143,640.00 บรษัิท อินโนว ์กรนี โซลชูั�น 

จาํกดั 140,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002362        

ลว 6/02/2563

22 จา้งบรกิารตกักาก 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุเลิศ มรสมุ 180,000.00 นายบญุเลิศ มรสมุ 

180,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002550        

ลว 6/02/2563

23 จา้งออกแบบและจดัทาํซองพลาสติก

เพื�อบรรจสุลากออมทรพัย ์ธอส. รุน่ที� 3

600,000.00 513,600.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอ็นเค โฟน จาํกดั 513,600.00 บรษัิท เอ็นเค โฟน จาํกดั 

513,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002551        

ลว 6/02/2563

24 จา้งพิมพส์ลากออมทรพัย ์ธอส. รุน่ที� 3 

ชดุพิมานมาศ

2,000,000.00 1,572,900.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 1,572,900.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 1,572,900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002552        

ลว 6/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

25 จา้งศกึษาดงูานหนว่ยงานที�มีระบบการ

บรหิารจดัการองคก์รที�เป็นเลิศ ณ 

ประเทศเกาหลีใต้

1,000,000.00 939,246.00 วิธีคดัเลือก มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั 

875,600.00                                                     

      บรษัิท ดบัเบิล ซายน ์ทราเวล จาํกดั 

935,000.00                                                  

บรษัิท  แฮปปี�เอนเตอรไ์พรซ ์จาํกดั   853,600.00

 บรษัิท เจ็ท อินเตอรเ์นชั�ลแนล ทราเวล จาํกดั  

924,000.00

มลูนิธิสถาบนัวิจยัและ

พฒันาองคก์รภาครฐั 

875,600.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผูไ้ด้

คะแนนรวมสงูสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002553        

ลว 6/02/2563

26 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

เพื�อสรา้งการรบัรูเ้กี�ยวกบังานบรกิาร 

ผา่นละครสั�นและรายการขา่ว

3,000,000.00 2,953,200.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โมจิโต ้เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

2,931,800.00                                                  

      บรษัิท ซีเค คอนเนคชั�น จาํกดั 2,969,250.00

บรษัิท โมจิโต ้

เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั 

2,931,800.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002555        

ลว 6/02/2563

27 จา้งเดินทอ่นํ�าดี บรเิวณรั�วดา้นอาคาร 

BELLE

51,788.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะมารเ์ชียน เทคโนโลยี จาํกดั 

51,788.00

บรษัิท เดอะมารเ์ชียน 

เทคโนโลยี จาํกดั 51,788.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002363        

ลว 7/02/2563

28 จดัซื �อเครื�องฉายภาพ (Projector) 30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรเจคเตอร ์เอาทเ์ล็ต จาํกดั 29,900.01 บรษัิท โปรเจคเตอร ์เอาทเ์ล็ต

 จาํกดั 29,900.01

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002364         

ลว 7/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

29 จดัซื �อเกา้อี �รบัลกูคา้ สาขาอยธุยา และ

สาขาลาํปาง

74,739.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 

74,739.50

บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 74,739.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002365 ลว

11/02/2563

30 จา้งจดักิจกรรมทางการตลาดและ

สง่เสรมิการขาย

150,000.00 138,297.50 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั

 129,470.00

บรษัิท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท 

แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

129,470.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002366        

ลว 11/02/2563

31 จา้งจดัพิมพใ์บฝากเงินประเภทตา่งๆ 160,500.00 160,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 160,500.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 160,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002367        

ลว 11/02/2563

32 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาและแกไ้ข

ซอ่มแซมเครื�องนบัธนบตัร

19,260.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ครเีอตสุ คอรโ์ปเรชั�น จาํกดั 19,260.00 บรษัิท ครเีอตสุ คอรโ์ปเรชั�น 

จาํกดั 19,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002558        

ลว 11/02/2563

33 จดัซื �อมินิสกรนีอะครลิิคและฟิลม์ฝา้ 

พรอ้มติดตั�ง

25,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง จาํกดั 25,500.00 บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง 

จาํกดั 25,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002369        

ลว 12/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

34 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

26,520.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 26,130.00 ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 

26,130.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002370        

ลว 13/02/2563

35 จดัซื �อตูเ้หล็ก 2 ลิ �นชกั ใหก้บับรหิารหนี �

สาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี �ภมูิภาค 

สาขาอยธุยา

6,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 6,499.99 บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน) 6,499.99

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002372        

ลว 13/02/2563

36 จดัซื �อเครื�องคิดเลข 14 หลกั ใหก้บั

บรหิารหนี �สาขาสงักดัฝ่ายบรหิารหนี �

ภมูิภาค

10,540.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นามทอง จาํกดั 10,540.00 บรษัิท นามทอง จาํกดั 

10,540.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002373        

ลว 13/02/2563

37 จา้งตกแตง่สถานที�สาํหรบัวาเลนไทน ์

ประจาํปี 2563

300,000.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 160,500.00 บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 160,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002374        

ลว 13/02/2563

38 จา้งจดักิจกรรมและคา่ใชจ้่ายธอส.

ฉลองวนัแหง่ความรกั14ก.พ.ขายสลาก

วาเลนไทนช์ดุวิมานมาศ

250,000.00 245,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 245,030.00 บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 245,030.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002375        

ลว 13/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

39 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นรายการ "คนหลงัขา่ว"

2,000,000.00 1,996,620.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มารค์อม ลิงค ์จาํกดั 1,996,620.00 บรษัิท มารค์อม ลิงค ์จาํกดั 

1,996,620.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002561        

ลว 13/02/2563

40 ซื �อตูเ้หล็ก 2 ลิ �นชกั ใหก้บับรหิารหนี �

สาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี �ภมูิภาค 

สาขาชยัภมูิ

7,180.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคทีเอ็ม ลิฟวิ�งมอลล ์จาํกดั 7,180.00 บรษัิท เคทีเอ็ม ลิฟวิ�งมอลล ์

จาํกดั 7,180.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002376        

ลว 14/02/2563

41 ซื �อตูเ้หล็ก 2 ลิ �นชกั ใหก้บับรหิารหนี �

สาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี �ภมูิภาค 

สาขาฉะเชิงเทรา

6,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์ิเจอรม์อลล์(ฉะเชิงเทรา) 

จาํกดั 6,200.00

บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์ิเจอร ์

มอลล์(ฉะเชิงเทรา) จาํกดั 

6,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002377        

ลว 14/02/2563

42 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด ประจาํ          

 ปี 2563

500,000.00 394,295.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 394,295.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 394,295.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002378        

ลว 14/02/2563

43 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ 

สาขาสี�แยกบา้นแขก

5,778.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 5,778.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 5,778.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002379        

ลว 14/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

44 จดัซื �อแฟ้มเจาะออ่น 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมั�นคง (1995) จาํกดั 428,000.00 บรษัิท ชยัมั�นคง (1995) 

จาํกดั 428,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002380        

ลว 14/02/2563

45 จา้งจดัพิมพห์นงัสือใหยิ้นยอมเปิดเผย

ขอ้มลู และใบคาํขอสินเชื�อ

311,474.00 311,477.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 311,477.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

311,477.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002382        

ลว 14/02/2563

46 จดัซื �อวสัดเุครื�องเขียนแบบพิมพ ์และ

วสัดขุองใชส้ิ �นเปลือง

202,032.40 202,037.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดิ �ง1980 จาํกดั 

202,037.40

บรษัิท วฒันากร เทรดดิ �ง

1980 จาํกดั 202,037.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002383        

ลว 14/02/2563

47 จา้งผลิตเสื �อสาํหรบัประชาสมัพนัธ์

กิจกรรม การเปิดจาํหนา่ยสลากออม

ทรพัย ์ธอส.รุน่ที� 3 ชดุพิมานมาศ

200,000.00 184,896.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 184,896.00 บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

184,896.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002384        

ลว 14/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

48 จา้งนกัแสดงเพื�อประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมการเปิดจาํหนา่ยสลากออม

ทรพัย ์ธอส.รุน่ที� 3 ชดุพิมานมาศ

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบี เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทจ์าํกดั 500,000.00 บรษัิท ทีบี เอ็นเตอรเ์ท

นเมน้ทจ์าํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002385        

ลว 14/02/2563

49 จา้งจดักิจกรรมเดิน - วิ�ง "Run For 

Smart" ครั�งที� 3

1,000,000.00 999,915.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 999,915.00                    

 บรษัิท ออล เอนเตอรเ์ทนเมน้ จาํกดั 

1,023,990.00                                                  

      บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 

1,498,000.00

บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

999,915.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002562        

ลว 14/02/2563

50 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสื�อโทรทศันช์่อง ททบ.5 

และช่อง 9 MCOT HD

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ดรมี ทีม เน็ตเวิรค์ จาํกดั 500,000.00 บรษัิท ดรมี ทีม เน็ตเวิรค์ 

จาํกดั 500,000.00

บรษัิทเสนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002386        

ลว 17/02/2563

51 จา้งพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

นครสวรรค ์และสาขานครศรธีรรมราช

3,295.60 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 3,295.60 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 3,295.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002388        

ลว 17/02/2563

52 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญาจาํนองเป็น

ประกนั (อช.16)

54,784.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 54,784.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

54,784.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002389        

ลว 17/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

53 จดัซื �อเครื�องตีเบอร ์6 หลกั 3,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 3,300.00 บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั 

(มหาชน) 3,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002390        

ลว 17/02/2563

54 จา้งจดัพิมพซ์องนํ�าตาลใหญ่ และ

บนัทกึขอ้ความเล็ก

254,125.00 254,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 254,125.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 254,125.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002391        

ลว 17/02/2563

55 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสื�อภายนอกรถโดยสารประจาํทาง

ไมป่รบัอากาศ (ขสมก.)

1,000,000.00 800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บ.ีว.ีเค. จาํกดั 800,000.00 บรษัิท บ.ีว.ีเค. จาํกดั 

800,000.00

บรษัิทเสนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002563        

ลว 17/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

56 เช่าพื �นที�เพื�อใชเ้ป็นที�ทาํการเคานเ์ตอร ์

การเงินเดอะมอล ์งามวงศว์าน (แหง่

ใหม)่

9,225,599.60 9,225,599.60 วิธีพิเศษ บรษัิท งามวงศว์าน ชอปปิ�งมอลล ์จาํกดั 

4,988,640.00

บรษัิท งามวงศว์าน ชอปปิ�ง

มอลล ์จาํกดั 4,988,640.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002566        

ลว 17/02/2563

57 บรกิารพื �นที�เพื�อใชเ้ป็นที�ทาํการ

เคานเ์ตอรเ์ดอะมอลล ์งามวงศว์าน 

(แหง่ใหม)่

บรษัิท งามวงศว์าน ชอปปิ�งมอลล ์จาํกดั 

4,236,959.60

บรษัิท งามวงศว์าน ชอปปิ�ง

มอลล ์จาํกดั 4,236,959.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002567        

ลว 17/02/2563

58 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ ฝ่าย

ธุรกรรมการเงิน

57,780.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 57,780.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 57,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002392        

ลว 18/02/2563

59 จดัซื �อซองพลาสติกใสส่มดุคูฝ่าก 64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดียคอส จาํกดั 64,200.00 บรษัิท ไอเดียคอส จาํกดั 

64,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002393        

ลว 18/02/2563

60 จา้งซอ่มแซมทอ่เมนนํ�าโสโครกภายใน

หอ้งบอ่บาํบดันํ�าเสีย ชั�น B อาคารจอด

รถ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังาน

ใหญ่

124,146.11 124,146.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท 88 คอนโทรลซิสเต็ม แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

 124,146.11

บรษัิท 88 คอนโทรลซิสเต็ม 

แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

117,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002394        

ลว 18/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

61 จา้งโครงการรวบรวมและวิเคราะห์

ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัยม์ือสองทาง

ออนไลน์

500,000.00 499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซแนปส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

490,000.00

บรษัิท ไซแนปส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 490,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002569         

ลว 18/02/2563

62 จา้งรกัษาความปลอดภยัสาขา

ปราจีนบรุ,ีสาขานิคมอตุสาหกรรม304

และสาขาสระแกว้ สงักดัเขตฉะเชิงเทรา

 ภาคตะวนัออก

251,250.00 251,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุป๊ 

จาํกดั 251,250.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

เอส.บ.ีเอส.ซี.กรุป๊ จาํกดั 

251,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002570        

ลว 18/02/2563

63 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษา

เครื�องปรบัอากาศแบบแยกสว่นฝังฝา้

กระจายลม 4 ทิศทาง (Cassette Type)

 อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

146,055.00 139,795.50 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุป๊ เอ็นจิเนียริ�ง 

139,795.50

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุป๊ 

เอ็นจิเนียริ�ง 139,795.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002572        

ลว 18/02/2563

64 จา้งจดัพิมพว์ารสารศนูยข์อ้มลู

อสงัหารมิทรพัย์

1,300,000.00 1,284,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อมรนิทรพ์ริ �นติ �ง แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 1,185,560.00

บรษัิท อมรนิทรพ์ริ �นติ �ง 

แอนด ์พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

(มหาชน) 1,185,560.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002573        

ลว 18/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

65 จา้งตกแตง่สถานที�งานประชมุ SFls 

AUDIT COMMITTEES FORUM 2020

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 499,999.23 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

499,999.23

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002396        

ลว 19/02/2563

66 โครงการสานสมัพนัธท์ีดีระหวา่ง

ธนาคารกบัผูป้ระสานงานหนว่ยงาน

เอกชน องคก์รเอกชนที�เป็นลกูคา้ราย

ใหญ่และผูป้ระสานงานโครงการ

หมูบ่า้นจดัสรร

3,420,000.00 3,395,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แน็ป แทรเวล จาํกดั 3,270,000.00        

บรษัิท ทเวนตี �ไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 

3,370,500.00                                                  

     บรษัิท ดบัเบิล ซายน ์ทราเวล จาํกดั 

3,416,000.00                                                  

      บรษัิท อินเตอรเ์นชั�นแยล ทวัร ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั 3,419,500.00

บรษัิท แน็ป แทรเวล จาํกดั 

3,270,000.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผูไ้ด้

คะแนนรวมสงูสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002574        

ลว 19/02/2563

67 จดัซื �อกระดานประชาสมัพนัธ ์ฝ่าย

บรหิารหนี �ภมูิภาค สาขาจนัทบรุี

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายภานวุฒัน ์เจรญิลาบ 10,000.00 นายภานวุฒัน ์เจรญิลาบ 

10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002397        

ลว 20/02/2563

68 จดัซื �อกระดานประชาสมัพนัธ ์ฝ่าย

บรหิารหนี �ภมูิภาค สาขานา่น

9,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รวมมิตรสรรพสินคา้ 9,200.00 รวมมิตรสรรพสินคา้ 

9,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002398        

ลว 20/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

69 จดัซื �อเครื�องจดัลาํดบัคิวอตัโนมตัพรอ้ม

ติดตั�ง สาขาขอนแก่น

118,235.00 118,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอรป์อเรชั�น จาํกดั 

118,235.00

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชั�น จาํกดั 

118,235.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002399        

ลว 20/02/2563

70 จา้งจดัทาํใบปลิวประชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑส์ลากออมทรพัย ์ธอส.รุน่ที�3

ชดุพิมานมาศ(Sales Sheet)

230,000.00 225,898.40 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 225,898.40 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

225,898.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002400        

ลว 20/02/2563

71 จา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนินโครงการงาน

มหกรรมการเงิน ประจาํปี 2563 

(MONEY EXPO 2020)

9,978,000.00 9,939,529.60 วิธีพิเศษ บรษัิท สดุกึ�น จาํกดั 9,800,000.00                   

 บรษัิท อะโกร มีเดีย จาํกดั 9,917,198.70        

 บรษัิท สมารท์ วนั คอรป์อเรชั�น จาํกดั 

8,769,078.00                                                  

     บรษัิท ดิออเดียนซโ์มทิเวชั�น คอมปานีเอเชีย 

จาํกดั 9,927,888.00                                        

    บรษัิท เอโอ ออรก์าไนเซอร ์จาํกดั 

9,797,776.00                                                  

     บรษัิท บี เอส เกอะเบสท ์โซลชูั�น จาํกดั 

9,255,397.28                                                  

     บรษัิท มายด ์เอ็กซซ์ิบิท จาํกดั 9,864,015.42

บรษัิท สดุกึ�น จาํกดั 

9,800,000.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผูไ้ด้

คะแนนรวมสงูสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002578        

ลว 20/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

72 จดัซื �อของสมนาคณุ (เครื�องดดูฝุ่ นแบบ

ดา้มจบัไรส้าย) เพื�อมอบแก่ลกูคา้

สินเชื�อของธนาคารฯในงานมหกรรม

500,000.00 376,600.00 วิธีพิเศษ โชคดีเซ็นเตอร ์376,600.00 โชคดีเซ็นเตอร ์376,600.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002402        

ลว 21/02/2563

73 จา้งจดัพิมพเ์ครื�องเขียนแบบพิมพ์ 22,470.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 22,470.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

22,470.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002404        

ลว 21/02/2563

74 จดัซื �อกระดาษ A4 ชนิดเป็นมิตรกบั

สิ�งแวดลอ้ม

1,647,800.00 1,647,800.00         วิธีตลาด       

 อิเล็กทรอนิกส์

(e-market)

บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 

1,583,600.00                                                  

     บรษัิท ดั�บเบิ �ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี์ จาํกดั 

1,626,400.00                                                  

     บรษัิท อนนัต ์แอนด ์ซนัส ์เทรดดิ �ง จาํกดั 

1,638,000.00                                                  

     บรษัิท โอเรยีนทซ์พัพลาย จาํกดั 

2,140,000.00

บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษ

ไทย จาํกดั 1,583,600.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเสนอ

ราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

3000000019        

ลว 24/02/2563

75 จา้งจดัอาหารวา่งและจดัโต๊ะที�นั�งการ

ประชมุ SFls AUDIT COMMITTEES 

FORUM 2020

450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคมปิน  สยาม จาํกดั 447,260.00 บรษัิท เคมปิน  สยาม จาํกดั 

447,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002406        

ลว 24/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

76 จา้งทาํของที�ระลกึงานธอส.พบ

ผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยป์ระจาํปี

 2563

81,200.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอลกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 81,200.00 บรษัิท เอลกา้ (ประเทศไทย)

 จาํกดั 81,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002407        

ลว 24/02/2563

77 จา้งผลิตในรูปแบบ Viral video การ

ใหบ้รกิารดา้นดิจิทลัของธนาคาร

2,000,000.00 1,391,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 1,391,000.00 บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 1,391,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002580        

ลว 24/02/2563

78 จดัซื �อเครื�องฉายภาพ(Projector) 30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรเจคเตอร ์เอาทเ์ล็ต จาํกดั 29,900.01 บรษัิท โปรเจคเตอร ์เอาทเ์ล็ต

 จาํกดั 29,900.01

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002409        

ลว 25/02/2563

79 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคาร 7,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 7,800.00 ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 

7,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002413        

ลว 25/02/2563

80 เช่าใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื�อนที� 1,080 

หมายเลข

42,021,600.00 32,881,185.60 วิธีคดัเลือก บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 26,489,280.00    

บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั 

26,961,945.60                                                

    บรษัิท ทรู มฟู เอซ ยนูิเวอรแ์ซล คอมมิวนิ

เคชั�น จาํกดั 30,351,192.00

บรษัิท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 

26,489,280.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

3000000020        

ลว 26/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

81 จา้งผลิตนํ�าดื�มประเภทขวดพรอ้ม

พิมพโ์ลโกธ้นาคารฯ และจดัสง่ ครั�งที� 1

 ประจาํปี 2563

1,000,000.00 936,152.25 วิธีพิเศษ บรษัิท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 936,152.25 บรษัิท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั

 936,152.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002416        

ลว 26/02/2563

82 จดัซื �อจอรบัภาพ(Motor Projector 

Screen)

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเต็มส ์จาํกดั 17,120.00 บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเต็มส ์

จาํกดั 17,120.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002417        

ลว 26/02/2563

83 จดัซื �อผงหมกึเครื�องโรเนียว 9,630.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 9,630.00 บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั 9,630.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002418        

ลว 26/02/2563

84 จา้งตรวจสอบอาคาร 160,000.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอซเซ็ท เพอฟอรแ์มนซ ์โซลชูั�น จาํกดั 

154,080.00

บรษัิท แอซเซ็ท เพอ

ฟอรแ์มนซ ์โซลชูั�น จาํกดั 

154,080.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002584        

ลว 26/02/2563

85 เช่าพืนที�จอดรถยนตส์าํหรบัพนกังาน,

พนกังานสญัญาจา้งและลกูจา้งธนาคาร

1,818,000.00 1,800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

1,800,000.00

บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั

 (มหาชน) 1,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002585        

ลว 26/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

86 จา้งโฆษณาผา่นหนงัสือพิมพ์

ฐานเศรษฐกิจและเว็บไซต์

www.thansettakij.com

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จาํกดั 

500,000.00

บรษัิท ฐานเศรษฐกิจ 

มลัติมีเดีย จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002419        

ลว 27/02/2563

87 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นวิทยรุายการ Top Selection 

Special

200,000.00 160,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มี แอนด ์มิวสิค จาํกดั 160,500.00 บรษัิท มี แอนด ์มิวสิค จาํกดั

 160,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002420        

ลว 27/02/2563

88 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่น

www.WealthPlusToday.com และเพจ

 WealthPlusToday

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์จาํกดั 200,000.00 บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์

จาํกดั 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002428        

ลว 27/02/2563

89 เช่าอาคารพาณิชยเ์พื�อใชเ้ป็นที�ทาํการ

ศนูยว์ิเคราะหส์ินเชื�อ DEC สมทุรสาคร

1,400,000.00 1,400,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นสามญัน.ส.วนิดา บญุยบตุร,นาย

ดาํรง ศิรโกวิท 1,188,000.00

หา้งหุน้สว่นสามญัน.ส.วนิดา

 บญุยบตุร,นายดาํรง ศิร

โกวิท 1,188,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002587        

ลว 27/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

90 จดัซื �อพรอ้มติดตั�งหมอ้แปลงไฟฟ้า

อาคาร2 ขนาด1,600 KVA(ตวัที� 3) 

พรอ้มระบบควบคมุ ธอส.สนญ.

4,000,000.00 3,658,000.00 e-bidding บรษัิท เอ-ซาย เทคโนโลยี จาํกดั 2,229,024.00

บรษัิท อี แอล ที เอ็นจิเนียริ�งจาํกดั 2,400,652.00

บรษัิท พีค เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั 2,658,864.00

บรษัิท เอ็นจิเนียริ�ง ไซน ์จาํกดั 2,919,409.40

บรษัิท เค.ท.ีเทคนิคคอลซพัพลายจาํกดั 

3,028,100.00

บรษัิท บาเนีย จาํกดั 3,081,600.00

บรษัิท เอ-ซาย เทคโนโลยี 

จาํกดั 2,229,024.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002588         

ลว 27/02/2563

91 จดัซื �อน ํ�าดื�มบรรจถุงัใส ขนาด 18.9 ลิตร

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังาน

ใหญ่

1,056,000.00 988,680.00 e-bidding บรษัิท เอ็ม.วอเตอร ์จาํกดั 960,432.00 บรษัิท เอ็ม.วอเตอร ์จาํกดั 

960,432.00

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้น

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002589        

ลว 27/02/2563

92 จดัซื �อตูแ้ช่น ํ�าดื�ม ใหก้บัเคานเ์ตอร ์

การเงินบิ�กซีบางนา

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะ คลู จาํกดั 14,873.00 บรษัิท เดอะ คลู จาํกดั 

14,873.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002421        

ลว 28/02/2563

93 จา้งพิมพก์ระดาษบนัทกึขอ้ความ A4 86,670.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 86,670.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ

 จาํกดั 86,670.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002422        

ลว 28/02/2563

94 จา้งทาํฐานโลป่ระกาศเกียรติคณุ Risk 

Management Award ประจาํปี 2019

1,070.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์จาํกดั 1,070.00 บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์จาํกดั 

1,070.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002423        

ลว 28/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

95 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ

2,889.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 2,889.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002424        

ลว 28/02/2563

96 จดัซื �อเครื�องคาํนวณเชข 14 หลกั ยี�หอ้

คาสิโอ้

7,440.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นามทอง จาํกดั 7,440.00 บรษัิท นามทอง จาํกดั 

7,440.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002425        

ลว 28/02/2563

97 จดัซื �อเครื�องทาํลายเอกสาร 28,890.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 28,890.00 บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั 28,890.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002426        

ลว 28/02/2563

98 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นรายการวิทย ุ"ซนัเดยท์อลก์"

180,000.00 180,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นสามญั นํ�าชา 180,000.00 หา้งหุน้สว่นสามญั นํ�าชา 

180,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002427        

ลว 28/02/2563

99 จา้งบรษัิทภายนอกเพื�อดาํเนินการ

จดัทาํและสง่จดหมายขา่ว

อิเล็กทรอนิกสผ์า่นช่องทาง E-Mail 

(มีนาคม 2563 ถึง กมุภาพนัธ ์2564)

300,000.00 299,172.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไวส้ท์ารเ์ก็ต จาํกดั 299,172.00 บรษัิท ไวส้ท์ารเ์ก็ต จาํกดั 

299,172.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002430        

ลว 28/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



แบบ สขร.๑

ลาํดบัที� งานที�จดัซื �อหรอืจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรอืจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรอืจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลที�คดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์2563

100 จา้งจดัเก็บดอกสารและบรกิารรบัสง่

เอกสารของศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 60,000.00 บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั 

(มหาชน) 60,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002590        

ลว 28/02/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมม่ีในระบบ ERP แตอ่ยู่ในรายงานขอซื �อขอจา้ง ซึ�งจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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