
ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

1 จา้งทาํตรายางประเภทตา่งๆของ

ธนาคาร

28,355.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป์ ตรายาง 28,355.00 เรืองศิลป์ ตรายาง 28,355.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002432        

ลว 2/03/2563

2 จา้งบริการเชา่พื �นที�ในการรออกบธู 

(House&Condo Residence)

234,000.00 233,216.13 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั แก๊ป.ออกาไนเซอร ์233,216.13 หา้งหุน้สว่นจาํกดั แก๊ป.ออกา

ไนเซอร ์233,216.13

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002435        

ลว 4/03/2563

3 จดัซื �อ Partition พรอ้มตูเ้ก็บเอกสารเพื�อ

ใชส้าํหรบักั�นพื �นที�หอ้งของผูช้ว่ย

ผูอ้าํนวยการภาคตะวนัออก

37,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 

37,000.00

บริษัท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 37,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002436        

ลว 4/03/2563

4 จา้งบริการเชา่พื �นที�ในการออกบธู 

(Home In Style)

216,000.00 206,510.00 วิธีพิเศษ บริษัท สยาม บิสซิเนส ซพัพลาย จาํกดั 

206,510.00

บริษัท สยาม บิสซิเนส ซพั

พลาย จาํกดั 206,510.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002437        

ลว 4/03/2563

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

5 เชา่พื �นที�สาํหรบัจดัเก็บของที�ระลกึ

ธนาคาร

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไคตคั นาริตะ จาํกดั 66,058.88 บริษัท ไคตคั นาริตะ จาํกดั 

66,058.88

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002594        

ลว 4/03/2563

6 จา้งจดัเก็บเอกสารและรบัสง่เอกสาร

สนง.ใหญ่

7,760,000.00 7,760,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) 

7,760,000.00

บริษัท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 7,760,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคา

ไม่เกินงบประมาณ

และราคากลาง

(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

3000000021        

ลว 5/03/2563

7 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด 280,875.00 280,875.00 วิธีพิเศษ บริษัท ชยัมั�นคง (1995) จาํกดั 280,875.00 บริษัท ชยัมั�นคง (1995) 

จาํกดั 280,875.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002439        

ลว 5/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

8 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นสื�อโครงการ "Thailand Top 

Company Awards 2020"

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 500,000.00 บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002442        

ลว 5/03/2563

9 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ ศนูย์

พระราม 9

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

(มหาชน) 14,445.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002443        

ลว 5/03/2563

10 จดัซื �อเครื�องคาํนวณเลข ฝ่ายบริหาร

สาํนกังานและกิจการสาขา

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ ดีไซน ์จาํกดั 3,560.00 บริษัท ออฟฟิศ ดีไซน ์จาํกดั 

3,560.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002444        

ลว 5/03/2563

11 จา้งพิมพเ์ชค็กระแสรายวนัสาขาถนน

จอมพล

470.80 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 470.80 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002445        

ลว 5/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

12 เชา่รถตู ้สาํหรบัการเดินทางไปตรวจ

เยี�ยมสาขาภมิูภาคของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

14,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายนิพทัธ ์ไชยอดุ 13,800.00 นายนิพทัธ ์ไชยอดุ 13,800.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002446        

ลว 6/03/2563

13 เชา่รถตู ้ภาคเหนือตอนลา่ง (สาขา

พิษณโุลก สาขากาํแพงเพชร และสาขา

สโุขทยั)

14,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  จนัยางาม 10,000.00 นายอรรถพล  จนัยางาม 

10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002447        

ลว 6/03/2563

14 จา้งทาํซองพลาสติกใส ่ATM 42,564.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดียคอส จาํกดั 41,473.20 บริษัท ไอเดียคอส จาํกดั 

41,473.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002448        

ลว 6/03/2563

15 จา้งทาํซองรหสับตัร ATM 56,175.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดาตา้ โปรดกัส ์ทอปปังฟอรม์ จาํกดั 

56,175.00

บริษัท ดาตา้ โปรดกัส ์ทอป

ปังฟอรม์ จาํกดั 56,175.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002449        

ลว 6/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

16 จดัซื �อพดัลมระบายอากาศ(Exhaust 

Fan)พรอ้มติดตั�งบริเวณหอ้งนํ�าหญิง 

ชั�น 2, หอ้งนํ�าหญิง

86,991.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีฟอรซ์ เอน็จิเนียริ�งแอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

85,386.00

บริษัท วีฟอรซ์ เอน็จิเนียริ�ง

แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

85,386.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002451        

ลว 9/03/2563

17 จา้งทาํลายเทปบนัทกึขอ้มลูที�ไม่ไดใ้ช้

งานของฝ่ายปฏิบตัิการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง วงษพ์าณิชย ์(Green Paper) 9,000.00 วงษพ์าณิชย ์(Green Paper)

 9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002452        

ลว 9/03/2563

18 จดัซื �อเครื�องวดัความชื �นสมัพทัธ(์Hygro

 Themometer) และเครื�องวดัอณุหภมิู 

(Infrared Themometer)เพื�อใชใ้นงาน

ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

9,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอรโ์ทรนิกซ ์จาํกดั 9,181.40 บริษัท เมเชอรโ์ทรนิกซ ์จาํกดั

 9,181.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002453        

ลว 9/03/2563

19 จา้งจดัพิมพเ์ชค็กระแสรายวนัสาขาหา้

แยกปากเกรด็

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

(มหาชน) 14,445.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002454        

ลว 9/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

20 จา้งจดัพิมพเ์ชค็กระแสรายวนัสาขา

ภเูก็ต และสาขาหาดใหญ่

8,097.76 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 8,097.76 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 8,097.76

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002455        

ลว 9/03/2563

21 จดัซื �อระบบผลิตนํ�าประปาและนํ�าดื�ม

แบบเคลื�อนที�

4,800,000.00 4,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ท.ีสยาม จาํกดั 4,400,000.00 บริษัท เอ.ท.ีสยาม จาํกดั 

4,400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002595        

ลว 9/03/2563

22 จดัซื �อเครื�องเสียงพรอ้มลาํโพง 11,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีซ.ีคอม แอนดอ์ิเลค็ทริคคอล จาํกดั 

11,000.00

บริษัท ท.ีซ.ีคอม แอนด์

อิเลค็ทริคคอล จาํกดั 

11,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002456        

ลว 10/03/2563

23 จดัซื �อเครื�องเสียงพรอ้มลาํโพง 8,580.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซื�อตรง เซน็เตอร ์8,580.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั ซื�อตรง เซน็

เตอร ์8,580.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002457        

ลว 10/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

24 จา้งบริษัทจดัทาํกลอ่งใสส่ลาก ภายใต้

โครงการ GHB Reward (e-Loyalty)

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลป์ฟา้อตุสาหกรรมพลาสติก จาํกดั 

29,960.00

บริษัท ศิลป์ฟา้อตุสาหกรรม

พลาสติก จาํกดั 29,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002458        

ลว 10/03/2563

25 จดัซื �อกระดาษเชด็มือ 2,000,000.00 1,933,400.00 e-bidding บริษัท บิลเลี�ยน มิลเลี�ยน เทรดดิ �ง จาํกดั 

1,205,400.00

บริษัท บิลเลี�ยน มิลเลี�ยน เท

รดดิ �ง จาํกดั 1,205,400.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002596        

ลว 10/03/2563

26 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นวิทยรุายการ คยุสบายสไตล์

มิสเตอรเ์ฮา ชว่งรกัรถรกัพลงังานรกั

เศรษฐกิจ

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ นายไวจกัษณ ์อสัดรธีรยทุธ ์150,000.00 นายไวจกัษณ ์อสัดรธีรยทุธ ์

150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002461        

ลว 12/03/2563

27 จา้งบคุคลภายนอก เพื�อปฏิบตัิงานที�

สว่นหลกัทรพัย ์ฝ่ายพิธีการสินเชื�อ

48,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทรจ์ิรา บญุแกว้ 48,000.00 นางสาวจนัทรจ์ิรา บญุแกว้ 

48,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002599        

ลว 12/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

28 จดัซื �อครื�องพบัและบรรจเุอกสาร

อตัโนมตัิ

4,900,000.00 4,312,100.00 e-bidding บริษัท พี บี เวลเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 

4,292,840.00

บริษัท ดอ็กคิวซีส(ไทยแลนด)์จาํกดั 

4,780,760.00

บริษัท พี บี เวลเทค (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 3,638,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002600        

ลว 12/03/2563

29 จา้งบริการบาํรุงรกัษาเครื�องพบัและ

บรรจเุอกสารอตัโนมตัิ

e-bidding บริษัท พี บี เวลเทค (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 654,840.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002601        

ลว 12/03/2563

30 จา้งผลิตถงุผา้สะพายขา้ง 400,000.00 399,500.00 วิธีพิเศษ นางสาวสนุิษา สมบรูณไ์พศาล 399,500.00 นางสาวสนุิษา สมบรูณ์

ไพศาล 399,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002602        

ลว 12/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

31 จา้งติดตั�งอปุกรณป์อ้งกนัสตัวบ์นหวั

เสาไฟฟา้ บริเวณหนา้ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

40,110.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟา้นครหลวง 40,110.00 การไฟฟา้นครหลวง 

40,110.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002462        

ลว 13/03/2563

32 จดัซื �อนํ�าดื�มบรรจถุงัใส ขนาด 18.9 ลิตร 90,950.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.วอเตอร ์จาํกดั 90,950.00 บริษัท เอม็.วอเตอร ์จาํกดั 

90,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002463        

ลว 13/03/2563

33 จดัซื �อเครื�องใชส้าํนกังาน 23,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล ์จาํกดั 21,900.00 บริษัท อีซีมอลล ์จาํกดั 

21,900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002464        

ลว 13/03/2563

34 จา้งจดัพิมพส์มดุเงินฝากออมทรพัย์ 481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 481,500.00 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002465        

ลว 13/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

35 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

23,420.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 23,400.00 ฟิงเกอร ์พริ �นต ์(2000) 

23,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002466        

ลว 13/03/2563

36 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ชค็ตอ่เนื�อง สาขาภเูก็ต

32,902.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 32,902.50 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 32,902.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002468        

ลว 13/03/2563

37 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมพนัธ์

ธนาคาร ในรูปแบบสกู๊ปสั�น ผา่น

สถานีโทรทศันส์ีกองทพับกชอ่ง 7 HD

1,000,000.00 963,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ณิลาวรรณ จาํกดั 963,000.00 บริษัท ณิลาวรรณ จาํกดั 

963,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002603        

ลว 13/03/2563

38 จา้งโครงการประเมินคณุภาพงาน

ตรวจสอบภายใน (QAR) ของสายงาน

ตรวจสอบ โดยวิธีพิเศษ

3,500,000.00 2,724,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

2,428,900.00

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย ที�ปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

2,247,000.00

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย ที�

ปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

2,150,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002604        

ลว 13/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

39 จดัซื �อระบบบนัทกึภาพ พรอ้มติดตั�ง 489,000.00 479,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค ไอโอทีโซลชูั�นส ์จาํกดั 471,870.00 บริษัท พีค ไอโอทีโซลชูั�นส ์

จาํกดั 471,870.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002471        

ลว 16/03/2563

40 จดัซื �อปั�มสบูนํ�าประปา พรอ้มติดตั�ง 370,862.00 370,862.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮบริด ไลน ์จาํกดั 363,800.00 บริษัท ไฮบริด ไลน ์จาํกดั 

363,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002472        

ลว 16/03/2563

41 จา้งจดัทาํตูเ้ก็บเอกสารพรอ้มตกแตง่

ดว้ยตน้ไมเ้ทียม รวมทั�งชดุตูแ้ขวนสทู

201,000.00 167,465.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง จาํกดั 167,465.70 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริ�ง 

จาํกดั 167,465.70

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002473        

ลว 16/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

42 จา้งผูใ้หบ้ริการพื �นที�โครงการงาน 

Thailand Smart Money 2020

1,000,000.00 738,300.00 วิธีพิเศษ บริษัท พ.ีเอ.พริ �นทต์ิ �งเฮา้ส ์จาํกดั 738,300.00 บริษัท พ.ีเอ.พริ �นทต์ิ �งเฮา้ส ์

จาํกดั 738,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002605        

ลว 16/03/2563

43 จดัซื �อเครื�องวิชวลไลเซอร์ 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มลัติมีเดีย เทคโนโลยี� จาํกดั 18,083.00 บริษัท มลัติมีเดีย เทคโนโลยี� 

จาํกดั 18,083.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002474        

ลว 17/03/2563

44 จดัซื �อกลอ่งแปลงสญัญาณ VGA to 

HDMI Converter,ไมคก์า้น

6,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซนลิ �งค ์จาํกดั 3,654.79 บริษัท โซนลิ �งค ์จาํกดั 

3,654.79

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002475        

ลว 17/03/2563

45 เชา่รถยนตอ์เนกประสงคเ์พื�อใช้

ปฏิบตัิงานประจาํเขตฉะเชิงเทรา 

จาํนวน 1 คนั

1,373,400.00 1,373,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์จาํกดั 

1,373,400.00

บริษัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ 

คาร ์จาํกดั 1,373,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002606        

ลว 17/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

46 เชา่รถยนตใ์หก้บัเขตฉะเชิงเทราและ

ศนูยว์ิเคราะหส์ินเชื�อ (DEC) 

อบุลราชธานี จาํนวน 2 คนั

1,373,400.00 1,373,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนดล์ีส จาํกดั 

(มหาชน) 960,792.00

บริษัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์

แอนดล์ีส จาํกดั (มหาชน) 

960,792.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002607        

ลว 17/03/2563

47 จดัซื �อบตัรกาํนลั (Gift Voucher) 

โครงการ "Friend get Friend"

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั 

500,000.00

บริษัท บิ�กซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

บริษัท บิ�กซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ 

 จาํกดั (มหาชน) 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002476        

ลว 18/03/2563

48 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ 

สาขาศรีนครินทร์

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

(มหาชน) 8,667.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002477        

ลว 19/03/2563

49 จดัซื �อแบตเตอรี� 40,908.24 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วรวิทย ์เพอรเ์ฟ็คชั�น จาํกดั 40,908.24 บริษัท วรวิทย ์เพอรเ์ฟ็คชั�น 

จาํกดั 40,908.24

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002478        

ลว 19/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

50 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสื�อออนไลนเ์วบ็ไซต์

กระปกุดอทคอม และ Kapook 

Facebook Fanpage

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บณัฑิต เซน็เตอร ์จาํกดั 2,000,000.00 บริษัท บณัฑิต เซน็เตอร ์

จาํกดั 2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002609        

ลว 19/03/2563

51 จา้งทาํปา้ยบา้น ธอส.เพื�อใชใ้น

โครงการสรา้ง/ซอ่ม ที�อยู่อาศยัฯ ของ

ฝ่ายกิจกรรมเพื�อสงัคม ปี 2563

56,175.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ์อะเบาท ์ปริ �น จาํกดั 56,175.00 บริษัท ออล ์อะเบาท ์ปริ �น 

จาํกดั 56,175.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002479        

ลว 20/03/2563

52 ซื �อเครื�อง Thermal Scan Camera 1,160,000.00 1,160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอเจอรแ์ลบ เนต็เวิรก์ โซลชูั�นส ์จาํกดั 

1,000,000.00

บริษัท ครีเอเจอรแ์ลบ เนต็

เวิรก์ โซลชูั�นส ์จาํกดั 

1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002480         

ลว 20/03/2563

53 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ สาขา

แฟชั�นไอสแ์ลนด์

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

(มหาชน) 7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002481        

ลว20/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

54 จา้งจดัทาํสิ�งพิมพป์ระชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑส์ินเชื�อ Business Solution 

กลุม่ Base Product ปี 2563 จาํนวน 6

 ผลิตภณัฑ ์(โปสเตอรแ์ละใบปลิว)

300,000.00 297,806.68 วิธีพิเศษ บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จาํกดั 284,851.12 บริษัท มี พบัลิชชิ�ง จาํกดั 

284,851.12

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002482        

ลว 20/03/2563

55 จา้งจดัทาํสิ�งพิมพป์ระชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑส์ินเชื�อ Business Solution 

กลุม่ Base Product ปี 2563 จาํนวน 6

 ผลิตภณัฑ ์(Roll up และ X-Stand)

12,955.56 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชั�น จาํกดั 

12,955.56

บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิ

เคชั�น จาํกดั 12,955.56

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002483        

ลว 20/03/2563

56 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ 7,222.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002484        

ลว 20/03/2563

57 จา้งประชาสมัพนัธธ์นาคารอาคาร

สงเคราะหผ์า่นสื�อออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์

www.baania.com

950,000.00 950,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จาํกดั 950,000.00 บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย)

 จาํกดั 950,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002610        

ลว 20/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

58 จา้งปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาขอนแก่น

1,300,000.00 1,057,000.00 e-bidding บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 840,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เชียงยืน 1993 999,000.00

บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป 

จาํกดั 840,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002611        

ลว 20/03/2563

59 จา้งจดัทาํรม่สนาม 50 นิ �ว พรอ้มขาตั�ง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลั�กกี �เพนท ์จาํกดั 468,125.00 บริษัท ลั�กกี �เพนท ์จาํกดั 

468,125.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002612        

ลว 23/03/2563

60 จา้งทาํเจลลา้งมือ เพื�อใชใ้นการดาํเนิน

กิจการธนาคารฯ

500,000.00 483,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีทองดี คอรป์อเรชั�น จาํกดั 483,640.00 บริษัท ศรีทองดี คอรป์อเรชั�น

 จาํกดั 483,640.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002496        

ลว 24/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

61 จา้งบริหารจดัการตลาดดิจิทลัและสื�อ

สงัคมออนไลน ์สาํหรบัการ

ประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์www. 

taladnubaan.com

1,500,000.00 1,499,926.00 วิธีคดัเลือก บริษัท ไอ แพลน ดิจิตอล จาํกดั 1,487,300.00 บริษัท ไอ แพลน ดิจิตอล 

จาํกดั 1,460,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผูไ้ด้

คะแนนรวมสงูสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002615        

ลว 24/03/2563

62 จดัซื �อสติ�กเกอรส์ารบรรณ 86,670.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส 1689 จาํกดั 86,670.00 บริษัท เคเอส 1689 จาํกดั 

86,670.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002498        

ลว 25/03/2563

63 จา้งพิมพใ์บคาํขอสินเชื�อแฟลต 75,970.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 75,970.00 บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

75,970.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002500        

ลว 25/03/2563

64 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ตอ่เนื�อง 

สาขาสรุาษฏรธ์านี

32,100.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 32,100.00 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั

(มหาชน) 32,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002501        

ลว 25/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

65 จดัซื �อแฟม้ซิบรอบ,สมดุปกหนงัสือ 500,000.00 272,154.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทเทสท ์ฮาย จาํกดั 272,154.50 บริษัท เกรทเทสท ์ฮาย จาํกดั

 272,154.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002502        

ลว 26/03/2563

66 จดัซื �อสบูเ่หลวลา้งมือ บรรจขุวดหวัปั�ม 46,545.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 46,545.00 บริษัท สมารท์ แอคเซสซอรีส์

 จาํกดั 46,545.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002503        

ลว 26/03/2563

67 จา้งตรวจสอบและวิเคราะหผ์ลกระทบ

งานปรบัปรุง

222,500.00 216,836.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี เอน็จิเนียริ�งคอนซลัแตนท ์จาํกดั 

214,000.00

บริษัท วี เอน็จิเนียริ�งคอนซลั

แตนท ์จาํกดั 214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002504        

ลว 26/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

68 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นวิทยรุายการข่าวจราจร

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วิไลเซน็เตอรแ์อนดซ์นัส ์จาํกดั 

1,200,000.00

บริษัท วิไลเซน็เตอรแ์อนด์

ซนัส ์จาํกดั 1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002617        

ลว 26/03/2563

69 จดัซื �อตูก้ดนํ�ารอ้น-นํ�าเย็น 44,672.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพน็นอน เทรดดิ �ง จาํกดั 44,672.50 บริษัท เพน็นอน เทรดดิ �ง 

จาํกดั 44,672.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002506        

ลว 27/03/2563

70 จา้งพิมพแ์คชเชียรเ์ชค็ชนิดเลม่ และตั�ว

แลกเงินชนิดเลม่ สาขาบางเขน

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

(มหาชน) 14,445.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002509        

ลว 30/03/2563

71 จา้งทาํของที�ระลกึใหพ้นกังานที�

ปฏิบตัิงานครบกาํหนดและพนกังานที�

เกษียณอายุ

8,687,956.10 8,687,956.10 วิธีคดัเลือก บริษัท ชายนน์ิ�ง โกลด ์จาํกดั 8,657,482.50

บริษัท พรีม่าโกลดอ์ินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั 

10,507,614.00

บริษัท ชายนน์ิ�ง โกลด ์จาํกดั 

8,657,482.50

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตํ�าสดุ

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002623        

ลว 30/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที� งานจดัซื �อหรือจดัจา้ง
วงเงินที�จะซื �อ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซื �อหรือจา้ง รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

 ที�ตกลงซื �อหรือจา้ง

เหตผุลที�คดัเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวนัที�ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซื �อหรือจา้ง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทั�วไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

72 จา้งผูเ้ชี�ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดา้นระบบงานธนาคาร

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ นางวิไล แวดวงธรรม 1,200,000.00 นางวิไล แวดวงธรรม 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4100002624        

ลว 30/03/2563

73 จา้งจดัพิมพซ์องนํ�าตาลเลก็ 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.์ซ.ีเอน็เวลอพ จาํกดั 214,000.00 บริษัท เอส.อาร.์ซ.ีเอน็เวลอพ

 จาํกดั 214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสั�งซื �อเลขที�

4000002510        

ลว 31/03/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไม่เกนิ 100,000.00 บาท จะไม่มใีนระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซื�อขอจา้ง ซึ�งจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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