
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

1 จัดซื้อถุงกระดาษใสธนบัตร 93,625.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 93,625.00 บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด

 93,625.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002511        

ลว 1/04/2563

2 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคาร ผานสื่อออนไลนทางเว็บไซต 

www.dailynews.co.th

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 500,000.00 บริษัท สี่พระยาการพิมพ 

จํากัด 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002512        

ลว 1/04/2563

3 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ

ธนาคาร ในรูปแบบสารคดีสั้น (CSR) 

โครงการปนรัก ปนสุข สูชุมชน

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 1,000,000.00 บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย 

จํากัด 1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002625        

ลว 1/04/2563

4 เชาพื้นที่สํานักงานอาคารทิพย

ประกันภัย (ในสวนของคาเชา)

3,556,740.00 3,556,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

1,521,600.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 1,521,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002626        

ลว 1/04/2563

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

5 เชาพื้นที่สํานักงานอาคารทิพย

ประกันภัย (ในสวนของคาบริการ)

2,035,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

2,035,140.00

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 2,035,140.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002627        

ลว 1/04/2563

6 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา

พังงา

235.40 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 235.40 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 235.40

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002513        

ลว 2/04/2563

7 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม 

สาขาลําปาง

4,333.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 4,333.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 4,333.50

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002514        

ลว 2/04/2563

8 จางจัดทําถวยจําลองรางวัลที่ธนาคาร

ไดรับ

200,000.00 141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียรแกรนด อวอรด จํากัด 141,240.00 บริษัท พรีเมียรแกรนด อวอรด

 จํากัด 141,240.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002515        

ลว 3/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

9 จางจัดพิมพหนังสือมอบอํานาจที่ดิน 44,940.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 44,940.00 บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 

44,940.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002516        

ลว 3/04/2563

10 จัดซื้อของใชสิ้นเปลืองถุงดําใสขยะ

ขนาด18x20นิ้วและถุงดําใสขยะขนาด

30x40 นิ้ว

70,620.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพเทวา รุงเรือง จํากัด 70,620.00 บริษัท เทพเทวา รุงเรือง จํากัด

 70,620.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002517        

ลว 3/04/2563

11 จางผลิตสปอตวิทยุประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑและภาพลักษณธนาคาร

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 350,000.00 บริษัท เอเลี่ยน สกิล จํากัด 

350,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002518        

ลว 3/04/2563

12 จัดซื้อ SMART TV และอุปกรณขาตั้ง 

SMART TV

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ไทยประเสริฐ 31,303.00

รานสรธัญ 2008 39,480.00

รานสรธัญ 2008 39,480.00 เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002519        

ลว 3/04/2563

13 จัดอุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 

วัสดุสิ้นเปลือง และยารักษาโรค         27

 รายการ

33,647.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรมสาขาราชเทวี 33,647.00 องคการเภสัชกรรมสาขาราช

เทวี 33,647.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002520        

ลว 3/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

14 จัดอุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑ 

วัสดุสิ้นเปลือง และยารักษาโรค           5

 รายการ

15,803.90 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ดี.(2013) จํากัด 15,803.90 บริษัท เอ็ม.ดี.(2013) จํากัด 

15,803.90

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002521        

ลว 3/04/2563

15 จางงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ Iron 

House ธนาคารอาคารสงเคราะห

สํานักงานใหญ เพื่อเปนสํานักงาน

ชั่วคราวของพนักงานบริษัทนิติกรรม

495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 495,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด 495,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002529        

ลว 7/04/2563

16 จางจัดพิมพนามบัตรธนาคารฯ ของแต

ละสาขา

31,590.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 31,590.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 

31,590.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002536        

ลว 7/04/2563

17 จางปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 3 ศูนย 

COMMAND CENTER ธนาคารอาคาร

สงเคราะห สาขาแจงวัฒนะ

2,450,000.00 2,380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 2,370,000.00 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 

จํากัด 2,370,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002628        

ลว 7/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

18 จัดซื้อกระดาษมวนชําระ เพื่อใชที่

สํานักงานใหญ

2,440,000.00 2,418,200.00 e-bidding บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง จํากัด 

1,888,000.00

บริษัท วันธัชช โปรเฟสชั่นนัล จํากัด 2,027,600.00

บริษัท บิลเลี่ยน มิลเลี่ยน เท

รดดิ้ง จํากัด 1,888,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002633        

ลว 7/04/2563

19 จางบริการตกแตงบูธ สําหรับการจัด

กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน

และกระตุนยอดสินเชื่อของธนาคาร     ป

 2563

69,550.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 69,550.00 บริษัท บี เอส เดอะ เบสท

โซลูชั่น จํากัด 69,550.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002540        

ลว 8/04/2563

20 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขาบึง

กาฬ

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

(มหาชน) 470.80

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002542        

ลว 8/04/2563

21 จางจัดพิมพหนังสือสัญญาจํานองที่ดิน

เปนประกัน (ท.ด.15)

124,120.00 124,120.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 124,120.00 บริษัท ฟูลพอยท จํากัด 

124,120.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002543        

ลว 8/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

22 จางจัดทําโครงการวิจัยเพื่อนวัตกรรมป 

2563

1,500,000.00 1,482,610.00 วิธีพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มธ. 

1,450,000.00

บริษัท ยูนิกซเดฟ จํากัด 1,500,000.00

คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญชี มธ. 1,450,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผูได

คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002634        

ลว 8/04/2563

23 จางผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ของสาย

งานตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ พล.ต.อ.เจตน มงคลหัตถี 960,000.00 พล.ต.อ.เจตน มงคลหัตถี 

960,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002637        

ลว 8/04/2563

24 เชาอาคารพาณิชยเพื่อเปนที่ทําการ

ศูนยวิเคราะหสินเชื่อชลบุรี

1,960,200.00 1,386,000.00 วิธีพิเศษ นางรัญจวน จึงรุงเรืองพงษ 1,386,000.00 นางรัญจวน จึงรุงเรืองพงษ 

1,386,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002639        

ลว 8/04/2563

25 เชาอาคารพาณิชยเพื่อเปนที่ทําการ

สาขานิคมพัฒนา

1,790,800.00 1,790,800.00 วิธีพิเศษ นางรัตนา รอดศรี 1,790,800.00 นางรัตนา รอดศรี 

1,790,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002640        

ลว 8/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

26 จัดซื้อบัตรกํานัล (Gift Voucher) 136,500.00 136,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร   จํากัด (มหาชน) 

136,500.00

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร   

จํากัด (มหาชน) 136,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002544        

ลว 9/04/2563

27 จางพิมพใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม 177,620.00 177,620.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 177,620.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด 177,620.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002545        

ลว 9/04/2563

28 จางจัดทําสิ่งพิมพผลิตภัณฑสินเชื่อและ

เงินฝาก

150,000.00 128,924.30 วิธีพิเศษ บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 128,924.30 บริษัท มี พับลิชชิ่ง จํากัด 

128,924.30

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002546        

ลว 9/04/2563

29 เชาพื้นที่เพื่อใชเปนที่ทําการสาขาพนม

สารคาม

1,863,000.00 1,656,000.00 วิธีพิเศษ นายพันธุพงศ อัศวชัยโสภณ 1,656,000.00 นายพันธุพงศ อัศวชัยโสภณ 

1,656,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002641        

ลว 9/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

30 จางจัดพิมพแบบสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกธนาคารฯ

19,260.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 

19,260.00

บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นทติ้ง จํากัด 19,260.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002547        

ลว 10/04/2563

31 จางบริการรักษาความสะอาดประจํา

เขตและสาขาในสังกัดเขตเชียงราย

2,640,840.00 2,640,840.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด ทีเอพี พรอพเพอรตี้ 

2,399,000.00

บริษัท ยูนิเพสท จํากัด 1,909,080.00

หางหุนสวนจํากัด ทีเอพี 

พรอพเพอรตี้ 2,399,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002647        

ลว 13/04/2563

32 เชารถยนต 72,053.94 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 72,053.94 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด 

(มหาชน) 72,053.94

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002648        

ลว 13/04/2563

33 จางปูพื้นกระเบื้องยางบริเวณโถงลิฟต 

โถงหองน้ําและบันไดชั้น 3 ถึงชั้น 11 

อาคาร 1

1,000,000.00 813,000.00 e-bidding บริษัท ธารามนต วิศวกรรม จํากัด 772,350.00

บริษัท เอส.เอส.ฟลอรไทลแอนด เซอรวิส จํากัด 

810,000.00

บริษัท ธารามนต วิศวกรรม 

จํากัด 750,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002651        

ลว 14/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

34 จัดซื้อมานอากาศ พรอมติดตั้งอาคาร 1

 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห

 สํานักงานใหญ

800,000.00 799,290.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 

675,000.00

หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 

เอ็นจิเนียริ่ง 675,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002652        

ลว 14/04/2563

35 จางบริการรักษาความปลอดภัยประจํา

สาขาในสังกัดเขตเชียงราย

3,369,600.00 3,369,600.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร จํากัด 

2,710,584.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

สันติราษฎร จํากัด 

2,710,584.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตองครบถวน

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002654        

ลว 15/04/2563

36 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

760.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 760.00 บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด

 จํากัด 760.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002549        

ลว 16/04/2563

37 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

1,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยคูน-แบรนดเอจ จํากัด 1,000.00 บริษัท ไทยคูน-แบรนดเอจ 

จํากัด 1,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002550        

ลว 16/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

38 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

1,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มารเก็ตเธียร จํากัด 1,000.00 บริษัท มารเก็ตเธียร จํากัด 

1,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002551        

ลว 16/04/2563

39 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

684.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 684.00 บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 684.00 เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002552        

ลว 16/04/2563

40 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 

300.00

สมาคมการจัดการงานบุคคล

แหงประเทศไทย 300.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002553        

ลว 16/04/2563

41 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 500.00 คณะนิติศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 500.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002554        

ลว 16/04/2563

42 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

2,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สํานักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จํากัด 

2,000.00

บริษัท สํานักพัฒนาการ

บริหารธรรมนิติ จํากัด 

2,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002555        

ลว 16/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

43 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

350.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 350.00 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

350.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002556        

ลว 16/04/2563

44 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

1,320.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 1,320.00 บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 

1,320.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002557        

ลว 16/04/2563

45 สวนพัฒนาการจัดการความรู ฝาย

วิชาการ

540.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 540.00 บริษัท ธิ๊งคแมกซ จํากัด 

540.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002558        

ลว 16/04/2563

46 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

960.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 960.00 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 960.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002559        

ลว 16/04/2563

47 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

4,240.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทาริวงศ 4,240.00 เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002560        

ลว 16/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

48 จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ภายในสํานักงาน สาขาเพชรบุรีตัดใหม

331,900.00 314,734.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส จํากัด 314,734.08 บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส 

จํากัด 314,734.08

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002561        

ลว 16/04/2563

49 จางตออายุสมาชิกวารสาร นิตยสาร 

และหนังสือพิมพ

5,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 5,900.00 บริษัท บางกอก โพสต จํากัด 

(มหาชน) 5,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002562        

ลว 16/04/2563

50 จัดซื้อหนังสือพิมพสําหรับผูบริหาร

ระดับผูอํานวยการฝาย/สํานักขึ้นไป 

เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

49,085.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทาริวงศ 49,085.00 นายสมจิตร ทาริวงศ 

49,085.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002564        

ลว 17/04/2563

51 จางโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อ

โทรทัศนรายการ MMM Magazine 

Onair

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มัลติ มีเดีย เมนเนจเมน จํากัด 500,000.00 บริษัท มัลติ มีเดีย เมน       

เนจเมน จํากัด 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002565        

ลว 20/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

52 จางผูเชี่ยวชาญดานการกํากับการ

ปฏิบัติงาน (Compliance)

720,000.00 600,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวชุติมา บุญมี 600,000.00 นางสาวชุติมา บุญมี 

600,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002656        

ลว 20/04/2563

53 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารและ

วางแผนกลยุทธผานสื่อดิจิทัล มารเก็ต

ติ้ง ในชองทาง Google (SEM) และ 

Facebook

3,500,000.00 3,500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แมคฟวา (ประเทศไทย) จํากัด 

3,445,400.00

บริษัท แม็กนีโตแล็บส จํากัด 3,459,845.00

บริษัท เดนทสุ เอ็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 

3,486,594.00

บริษัท เดนทสุ เอ็กซ (ประเทศ

ไทย) จํากัด 3,480,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผูได

คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002657        

ลว 20/04/2563

54 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม 

สาขาบิ๊กซี บางนา

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

(มหาชน) 2,889.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002566        

ลว 21/04/2563

55 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานหนังสือการฟนฟูเศรษฐกิจไทย

ภายใตบริบทแหงการปฏิรูปสูอนาคต 

พ.ศ.2558-2563

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ หางหุนสวนจํากัด หนังสือพิมพไฮไลทการเมือง 

500,000.00

หางหุนสวนจํากัด หนังสือ

พิมพไฮไลทการเมือง 

500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002567        

ลว 21/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

56 จัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ 96,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 90,846.21 บริษัท คอมเซเวน จํากัด 

(มหาชน) 90,846.21

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002568        

ลว 22/04/2563

57 จางพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา

มหาสารคาม

47.08 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 47.08 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 47.08

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002569        

ลว 22/04/2563

58 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม และตั๋ว

แลกเงินชนิดเลม สาขาเดอะมอลลงาม

วงศวาน

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

(มหาชน) 14,445.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002570        

ลว 22/04/2563

59 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา

เซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

5,778.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 5,778.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 5,778.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002571        

ลว 22/04/2563

60 เชารถยนต จํานวน 7 คัน 375,452.08 375,452.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด 375,452.08 บริษัท ที.เค.วาย.ลีสซิ่ง จํากัด

 375,452.08

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002658        

ลว 22/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

61 ประกาศผูชนะการเสนอราคาโครงการ

จางจัดพิมพหนังสือใหความยินยอม

เปดเผยขอมูล

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

46,652.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002573        

ลว 23/04/2563

62 จางเปลี่ยนอะไหลลิฟต ตัวที่ 8 อาคาร

จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

140,170.00 140,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

 133,000.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 

133,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002574        

ลว 23/04/2563

63 เชารถยนต จํานวน 44 คัน 1,120,740.24 1,120,740.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด 1,120,740.24 บริษัท อาคเนยแคปปตอล 

จํากัด 1,120,740.24

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002660        

ลว 23/04/2563

64 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน

รายการโทรทัศน

500,000.00 498,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โอเค แมส จํากัด 498,000.00 บริษัท โอเค แมส จํากัด 

498,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002575        

ลว 24/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

65 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานหนังสือพิมพ อปท.นิวส (รายปกษ)

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 500,000.00 บริษัท อปท.นิวส จํากัด 

500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002576        

ลว 24/04/2563

66 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร 

ผานสื่อออนไลนบนเว็บไซต 

www.siamrath.co.th และ 

www.siamrathnews.com

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แรบบิท ออนไลน จํากัด 500,000.00 บริษัท แรบบิท ออนไลน 

จํากัด 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002577        

ลว 24/04/2563

67 ซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ พรอมติดตั้ง

ภายในหองมั่นคง บริเวณชั้น G อาคาร 

1 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงาน

ใหญ

5,000,000.00 4,840,680.00 e-bidding บริษัท บิลดิ้ง ออโตเมทด จํากัด 1,755,870.00

บริษัท อิมพีเรียลไฟรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

2,568,000.00

บริษัท บิลดิ้ง ออโตเมทด 

จํากัด 1,755,870.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002662        

ลว 24/04/2563

68 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา

อุดรธานี

4,708.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 4,708.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 4,708.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002578        

ลว 27/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

69 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา

พังงา

94.16 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 94.16 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด

(มหาชน) 94.16

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002579        

ลว 27/04/2563

70 จัดซื้อกลองมีฝาครอบ 85,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.แอนด พี.คารตั้น จํากัด 85,600.00 บริษัท เอส.วี.แอนด พี.คารตั้น

 จํากัด 85,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002580        

ลว 27/04/2563

71 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 1 

กรุงเทพฯ-ตะวันออก

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จํากัด 

1,150,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 1,200,000.00

บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ 

คอนซัลแทนส จํากัด 

1,150,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002663        

ลว 27/04/2563

72 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 2 

กรุงเทพฯ-ตะวันตก

1,100,000.00 1,100,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมิน

ราคา จํากัด 970,000.00                       บริษัทซี.

ไอ.ที พรอพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จํากัด 

1,150,000.00                                                   

    บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 1,170,000.00

บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบ

อาคารและประเมินราคา 

จํากัด 970,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002664        

ลว 27/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

73 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 3 

นนทบุรี-ปทุมธานี

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 1,170,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 1,200,000.00

บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 

1,170,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002665        

ลว 27/04/2563

74 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 4 

นครปฐม-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร

1,100,000.00 1,100,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 1,065,000.00

บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมิน

ราคา จํากัด 1,095,000.00

บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 1,096,500.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้

 คอนซัลแตนท จํากัด 

1,065,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002666        

ลว 27/04/2563

75 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 5 

ภาคเหนือ-ภาคกลาง

3,300,000.00 3,300,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 3,260,000.00

บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมิน

ราคา จํากัด 3,280,000.00

บริษัท เวิลด แวลูเอชั่น จํากัด 3,290,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้

 คอนซัลแตนท จํากัด 

3,260,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002667        

ลว 27/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

76 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 6 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2,200,000.00 2,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมิน

ราคา จํากัด 2,150,000.00

บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จํากัด 

2,200,000.00

บริษัท พี วาย เอ็น ตรวจสอบ

อาคารและประเมินราคา 

จํากัด 2,150,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002668        

ลว 27/04/2563

77 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 7 

ภาคตะวันออก

3,400,000.00 3,400,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จํากัด 

2,380,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 2,640,000.00

บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ 

คอนซัลแทนส จํากัด 

2,380,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002669        

ลว 27/04/2563

78 จางสํารวจโครงการที่อยูอาศัย โซน 8 

ภาคตะวันตก-ใต

3,300,000.00 3,300,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแทนส จํากัด 

3,240,000.00

บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท 

จํากัด 3,300,000.00

บริษัท ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอรตี้ 

คอนซัลแทนส จํากัด 

3,240,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002670        

ลว 27/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

79 จางบริการรักษาความสะอาด ประจํา

เขตและสาขาในสังกัดเขตพิษณุโลก

4,032,000.00 2,886,000.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร กรุป 

จํากัด 2,877,120.00

หางหุนสวนจํากัด ว.วัฒนาเคมีคอล 3,110,400.00

บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้เซอรวิสเซส จํากัด 

3,651,696.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 

บีซี อินเตอร กรุป จํากัด 

2,877,120.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ

ขอเสนอทางดาน

เทคนิคถูกตอง

ครบถวนและเปนผู

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002671        

ลว 28/04/2563

80 จางปรับปรุงปายภายนอกและชุดปาย 

ATM ของอาคารสํานักงานสาขาป2563

8,000,000.00 5,326,000.00 ประกวดราคา บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด 4,468,320.00

บริษัท สมารท เทค แอนด แมท จํากัด 

4,746,812.75

บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จํากัด 

4,468,320.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนดราคา

ต่ําสุด และราคาไม

เกินงบประมาณและ

ราคากลางที่กําหนดไว

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002672        

ลว 28/04/2563

81 เชาอาคารพาณิชยเพื่อเปนที่ทําการ

สาขาบานบึง

1,715,175.00 1,524,600.00 วิธีพิเศษ นายธีรพงศ สังขอินทร 1,524,600.00 นายธีรพงศ สังขอินทร 

1,524,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002673        

ลว 28/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

82 เชาพื้นที่ทําการสาขาตาก 1,425,600.00 1,425,600.00 วิธีพิเศษ นางสาววรนุช ปญจะวัตร 1,425,600.00 นางสาววรนุช ปญจะวัตร 

1,425,600.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002674        

ลว 28/04/2563

83 แกไขสัญญาจางงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย

วิเคราะห (DEC) นครราชสีมาและที่ทํา

การภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

บริเวณชั้น 4 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สาขาจอมพล

194,313.83 194,313.83 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม จํากัด 194,313.83 บริษัท เซาทเทอรน ซิสเท็ม 

จํากัด 194,313.83

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002675        

ลว 28/04/2563

84 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและระบบแจง

เหตุฉุกเฉินพรอมติดตั้งใชงาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขายอยซีคอนบาง

แค

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ตเวิรก โซลูชั่นส จํากัด 

50,000.00

บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ต

เวิรก โซลูชั่นส จํากัด 

50,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002676        

ลว 29/04/2563

85 จางพิมพเช็คตอเนื่อง สาขาเซ็นทรัล

พลาซา สุราษฎรธานี

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

(มหาชน) 32,100.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002582        

ลว 30/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563                                           แบบ สขร.๑

86 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ บริเวณหอง

ทํางานประธานกรรมการธนาคาร ชั้น 11

 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สํานักงานใหญ

48,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด 48,150.00 บริษัท อี.เอส.ที.เทรดดิ้ง จํากัด

 48,150.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4000002583        

ลว 30/04/2563

87 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ

ฉุกเฉินพรอมติดตั้งใชงานฯสาขา

เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน

51,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 51,000.00 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 

51,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง

ตามขอกําหนด และ

ราคาไมเกิน

งบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่

4100002678        

ลว 30/04/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือ้ขอจา้ง ซึง่จะไดร้ับอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


