
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

1 จัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 15,461.50 บริษัท เจนบรรเจิด จํากัด 
15,461.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002584 
ลว 5/05/2563

2 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาเชียงใหม 28,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 23,500.00 บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 
23,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002586 
ลว 7/05/2563

3 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
กําแพงเพชร

11,440.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อลังการ เฟอรนิเจอร จํากัด 7,800.00 บริษัท อลังการ เฟอรนิเจอร 
จํากัด 7,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002587 
ลว 7/05/2563

4 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
เพชรบูรณ

22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สากลเฟอรนิเจอร แอนด อิเล็ค
ตริค 15,200.00

หางหุนสวนจํากัด สากล
เฟอรนิเจอร แอนด อิเล็คตริค 
15,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002588 
ลว 7/05/2563

5 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
หนองคาย

22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดโพธิ์ชัยเฟอรนิเจอร 15,200.00 หางหุนสวนจํากัดโพธิ์ชัย
เฟอรนิเจอร 15,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002589 
ลว 7/05/2563

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

6 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
นครราชสีมา

22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดสิริสาสน อินเตอรกรุป 19,200.00 หางหุนสวนจํากัดสิริสาสน 
อินเตอรกรุป 19,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002590 
ลว 7/05/2563

7 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาชัยภูมิ 22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟว่ิงมอลล จํากัด 18,360.00 บริษัท เคทีเอ็ม ลิฟว่ิงมอลล 
จํากัด 18,360.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002591 
ลว 7/05/2563

8 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาสุรินทร 40,040.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุรินทรเฟอรนิเจอร จํากัด 36,400.00 บริษัท สุรินทรเฟอรนิเจอร 
จํากัด 36,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002592 
ลว 7/05/2563

9 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาชลบุรี 22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 22,319.99 บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
 22,319.99

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002593 
ลว 7/05/2563

10 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
ฉะเชิงเทรา

57,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอรเฟอรนิเจอรมอลล(ฉะเชิงเทรา) จํากัด
 51,000.00

บริษัท เมเจอรเฟอรนิเจอร
มอลล(ฉะเชิงเทรา) จํากัด 
51,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002594 
ลว 7/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

11 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาปลวก
แดง

45,760.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ไอ เลิฟ เฟอรนิเจอร 44,512.00 ไอ เลิฟ เฟอรนิเจอร 44,512.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002595 
ลว 7/05/2563

12 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาจันทบุรี 28,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เฟอรนิเจอรเอาทเล็ท 17,500.00 หางหุนสวนจํากัด เฟอรนิเจอร
เอาทเล็ท 17,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002596 
ลว 7/05/2563

13 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
สมุทรสาคร

11,440.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกโฮม เฟอรนิเจอร จํากัด 9,180.00 บริษัท บ๊ิกโฮม เฟอรนิเจอร 
จํากัด 9,180.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002597 
ลว 7/05/2563

14 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขา
พระนครศรีอยุธยา

11,440.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปยะผล เฟอรนิเจอร จํากัด 8,000.00 บริษัท ปยะผล เฟอรนิเจอร 
จํากัด 8,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002598 
ลว 7/05/2563

15 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาถนน
โรจนะ

22,880.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปยะผล เฟอรนิเจอร จํากัด 16,000.00 บริษัท ปยะผล เฟอรนิเจอร 
จํากัด 16,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002599 
ลว 7/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

16 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาทุงสง 17,160.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.อิเลคโทรนิคสเซ็นเตอร จํากัด 
11,700.00

บริษัท เอส.พี.อิเลคโทรนิคสเซ็น
เตอร จํากัด 11,700.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002600 
ลว 7/05/2563

17 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขายะลา 17,160.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รานอภิรักษเฟอรนิเจอร 12,000.00 รานอภิรักษเฟอรนิเจอร 
12,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002601 
ลว 7/05/2563

18 จัดซื้อตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ใหกับสาขาพัทลุง 17,160.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อังคณา เฟอรนิเจอร จํากัด 11,400.00 บริษัท อังคณา เฟอรนิเจอร 
จํากัด 11,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002602 
ลว 7/05/2563

19 จางจัดพิมพหนังสือสัญญาเงินกู 251,450.00 251,450.00 วิธีพิเศษ บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 251,450.00 บริษัท จูน พับลิชชิ่ง จํากัด 
251,450.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002603 
ลว 8/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

20 จัดซื้อลําโพงและไมคลอย 9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส จํากัด 8,000.00 บริษัท เอสพีเค ซาวด ซิสเต็มส 
จํากัด 8,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002604 
ลว 11/05/2563

21 จางพิมพนามบัตรธนาคารอาคาร
สงเคราะห

12,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 12,090.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
12,090.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002605 
ลว 11/05/2563

22 จัดซื้ออุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับใชในงาน
ซอมแซมสํานักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ ประจําป 2563

315,430.65 315,430.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส จํากัด 315,430.65 บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส 
จํากัด 315,430.65

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002606 
ลว 12/05/2563

23 จางผูใหบริการบริหารสื่อออนไลนเพื่อการ
ประชาสัมพันธของศูนยขอมูล
อสังหาริมทรัพย

400,000.00 399,999.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรทติจูด แบงคคอก จํากัด 390,000.00 บริษัท เกรทติจูด แบงคคอก 
จํากัด 390,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002682 
ลว 12/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

24 จางบริการรักษาความปลอดภัย ของสาขา
ในสังกัดเขตนครสวรรค

3,600,000.00 3,584,000.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร จํากัด 
2,822,176.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ีวาย.เอ็ม. จํากัด 
3,159,120.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ต้ังใจรวย จํากัด 
3,401,440.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช.เซฟต้ีการด 
จํากัด 3,402,620.33
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร กรุป จํากัด
 3,499,156.80
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 
จํากัด 4,642,944.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
สันติราษฎร จํากัด 
2,822,176.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002683 
ลว
12/05/2563

25 เชาพื้นท่ีสําหรับจัดเก็บของท่ีระลึกธนาคาร
 ระยะเวลาเชา 7 เดือน 15 วัน

66,058.88 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด 118,905.98 บริษัท ไคตัค นาริตะ จํากัด 
66,058.88

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002685 
ลว 12/05/2563

26 จางพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม 2,889.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 2,889.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 2,889.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002609 
ลว 13/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

27 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บาน ใหกับบริหาร
หน้ีสาขา สังกัดฝายบริหารหน้ีภูมิภาคของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห

22,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อังคณา เฟอรนิเจอร จํากัด 15,200.00 บริษัท อังคณา เฟอรนิเจอร 
จํากัด 15,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002610 
ลว 14/05/2563

28 จางปรับปรุงรั้วธนาคารและจักทําประตู
ทางออกดานอาคาร Belle,ประตูทางออก
ดานอาคาร บมจ.อสมท.พรอมติดต้ังและ
ซอมแซมรั้วอิฐบล็อก ดานอาคาร Belle 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

3,500,000.00 3,429,000.00 e-bidding บริษัท เคซี ซัคเซซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,200,000.00
บริษัท ณภัทร 44 จํากัด 3,424,000.00

บริษัท เคซี ซัคเซซ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 3,200,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002688 
ลว 14/05/2563

29 จางบริการรักษาความสะอาด ประจําเขต 
และสาขาในสังกัดเขตนครสวรรค

3,168,000.00 3,120,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด ว.วัฒนาเคมีคอล 2,585,700.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ีวาย.เอ็ม. จํากัด 
2,824,580.00
บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 2,964,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนน่ิง จํากัด
 3,033,360.00
หางหุนสวนจํากัด พี พรหมพิริยะ 3,199,300.00

หางหุนสวนจํากัด ว.วัฒนาเคมี
คอล 2,585,700.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002689 
ลว 14/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

30 จัดซื้อแพ็กเกจของ Official LINE ในนาม
โครงการ GHBank PLUS (GHBank+) 
ตอเน่ือง

87,145.08 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ รันเวย เอเจนซี จํากัด 87,145.08 บริษัท เดอะ รันเวย เอเจนซี 
จํากัด 87,145.08

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002612 
ลว 15/05/2563

31 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
รายการขาว

1,500,000.00 1,498,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มีเดียร มีเดีย จํากัด 1,498,000.00 บริษัท มีเดียร มีเดีย จํากัด 
1,498,000.00

บริษัทเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002690 
ลว 15/05/2563

32 จางพิมพนามบัตรธนาคารของแตละ
สาขาท่ีขอสั่งทํา

23,010.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟงเกอร พริ้นต (2000) 23,010.00 ฟงเกอร พริ้นต (2000) 
23,010.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002613 
ลว 18/05/2563

33 จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ และวัสดุของ
ใชสิ้นเปลือง

136,211.00 136,211.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980 จํากัด 136,211.00 บริษัท วัฒนากร เทรดด้ิง 1980
 จํากัด 136,211.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002614 
ลว 18/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

34 จัดซื้อหมึกพิมพ RICOH SP C252SF  สี
ดํา

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 9,416.00 บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
 9,416.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002615 
ลว 18/05/2563

35 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
วิทยุรายการ พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการ
ลงทุน

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท นาคีตรา 19 จํากัด 400,000.00 บริษัท นาคีตรา 19 จํากัด 
400,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002616 
ลว 18/05/2563

36 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 105 SMILE 
THAILAND

500,000.00 499,989.00 วิธีพิเศษ บริษัท โอ นอย ออก จํากัด 499,989.00 บริษัท โอ นอย ออก จํากัด 
499,989.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002617 
ลว 18/05/2563

37 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดต้ัง 
สําหรับหองผูอํานวยการฝายกิจกรรมเพื่อ
สังคม

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 84,513.47 บริษัท เดนกิ เทค จํากัด 
84,513.47

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002618 
ลว 19/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

38 จางพิมพใบเสร็จรับเงินคาเชาทรัพยสิน
ธนาคาร

31,939.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร จํากัด 31,939.50 บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร
 จํากัด 31,939.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002620 
ลว 19/05/2563

39 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน
สื่อหนังสือพิมพเดลินิวส

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 351,495.00 บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
 351,495.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002621 
ลว 19/05/2563

40 จางปรับปรุงพื้นท่ีทํางาน Call Center 
และพื้นท่ีรับลูกคา ฝายบริหารน้ีกทม.และ
ปริมณฑล ชั้น 7 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

6,800,000.00 5,247,000.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 4,833,164.96
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 5,045,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,930,000.00
บริษัท กูด-วิล บางกอก กรุป จํากัด 4,780,000.00

หางหุนสวนจํากัด พล
เฟอรนิเจอร 4,833,164.96

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002693 
ลว 19/05/2563

41 จางบริการวิเคราะหคานํ้าท้ิง อาคาร 2 
ธนาคารอาคารสงเคราะห

64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทสท เทค จํากัด 64,200.00 บริษัท เทสท เทค จํากัด 
64,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002694 
ลว 19/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

42 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคาร ในซีรีสหลวงตามหาชน

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด(มหาชน) 2,000,000.00 บริษัท ทีวี ธันเดอร จํากัด
(มหาชน) 2,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002695 
ลว 19/05/2563

43 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เพชรบุรีตัดใหม

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002622 
ลว 20/05/2563

44 จัดซื้อหมึกพิมพสี และหมึกพิมพ
เครื่องโทรสารพรอม ดรัม Brother 
DR-2455

51,579.35 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 51,579.35 บริษัท ลีกา บิสสิเนส จํากัด 
51,579.35

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002625 
ลว 20/05/2563

45 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
รายการ Sport Talk The Hero

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ซันไชน ครีเอชั่น แอนดบรอดคาสต้ิง จํากัด 
150,000.00

บริษัท ซันไชน ครีเอชั่น แอนด
บรอดคาสต้ิง จํากัด 150,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002626 
ลว 20/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

46 จางผูใหบริการจัดสัมนาออนไลนเผยแพร
ขอมูลผลสํารวจโครงการท่ีอยูอาศัยครึ่งป
แรก 2563

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จํากัด 189,000.00 บริษัท เอซ อัพ สลีฟ จํากัด 
189,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002696 
ลว 20/05/2563

47 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคาร ผานทาง Facebook ของ คนคน
ตน

500,000.00 499,904.00 วิธีพิเศษ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 499,904.00 บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 
499,904.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002627 
ลว 21/05/2563

48 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
รายการ เมืองไทย 18 น.

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 300,000.00 บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 
300,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002628 
ลว 21/05/2563

49 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เพียวเพลสรามคําแหง 110

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002629 
ลว 21/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

50 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
รายการ 22 อาสา ชอง Nation TV

400,000.00 385,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอ็น.เค.กูดส แอนดเซอรวิสเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด 385,200.00

บริษัท เอ็น.เค.กูดส แอนด
เซอรวิสเอ็นเตอรไพรส จํากัด 
385,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002630 
ลว 21/05/2563

51 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
อาคารชินวัตร 3

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002632 
ลว 22/05/2563

52 จางบริษัทฯผลิตเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
แบบไมสัมผัสผิว

500,000.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเค โฟน จํากัด 498,620.00 บริษัท เอ็นเค โฟน จํากัด 
498,620.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002633 
ลว 25/05/2563

53 จางทําปาย banner ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขามหาสารคาม

250,000.00 207,872.06 วิธีพิเศษ บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอดเวอรไทซิ่ง จํากัด 
180,000.00

บริษัท เจเนอรัล มาสเตอรแอด
เวอรไทซิ่ง จํากัด 180,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002634 
ลว 25/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

54 จัดซื้อเกาอ้ีสํานักงานสําหรับผูบริหารชั้น
10อาคาร2

23,540.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 
23,540.00

บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 
เฟอรนิเจอร จํากัด 23,540.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002635 
ลว 25/05/2563

55 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคาร ในรูปแบบสกูปขาว "ธอส.เคียงคู
บาน…เคียงคูคุณ”

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โกล มีเดีย จํากัด 500,000.00 บริษัท โกล มีเดีย จํากัด 
500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002703 
ลว 25/05/2563

56 จางบริการรักษาความสะอาดประจํา
ภาคเหนือตอนบน เขตเชียงใหม

3,209,184.00 3,209,184.00 e-bidding หางหุนสวนจํากัด เจอีพีแอนดซัพพลาย 
3,042,684.00
หางหุนสวนจํากัด ว.วัฒนาเคมีคอล 3,110,400.00
บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด 3,174,048.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟาสั่ง อินเตอร
คอมเพลกซ จํากัด 3,179,184.00
บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 3,193,056.00

หางหุนสวนจํากัด เจอีพีแอนด
ซัพพลาย 3,042,288.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002704 
ลว 25/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

57 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 1 และอาคาร2

160,000.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศไทย) จํากัด 
154,080.00

บริษัท บารโคล-แอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด 154,080.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002706 
ลว 25/05/2563

58 จางรื้อถอนปรับปรุงพื้นท่ีอาคารสํานักงาน
 ธนาคารฯ เคานเตอรการเงินไอเพลส 
ไลฟสเคป เซ็oเตอร ลาดกระบัง

160,000.00 135,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 135,000.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 135,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002636 
ลว 26/05/2563

59 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน
นิตยสาร Bangkok Wealth&Biz

160,500.00 160,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิซ จํากัด 160,500.00 บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด 
บิซ จํากัด 160,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002637 
ลว 27/05/2563

60 จางโฆษณาประชาสัมพันธผานเว็บไซต 
www.posttoday.com และ Posttoday 
Facebook

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 500,000.00 บริษัท บางกอก โพสต จํากัด 
(มหาชน) 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002638 
ลว 27/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

61 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
สุขสวัสด์ิ

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002639 
ลว 27/05/2563

62 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
สตูล

1,444.50 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 1,444.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 1,444.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002640 
ลว 28/05/2563

63 จางตกแตงซุมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินี ประจําป 2563

40,339.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 40,339.00 บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 40,339.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002641 
ลว 29/05/2563

64 จางจัดทําบทอาศิรวาท พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และพระบรมราชชนนีพันป
หลวง

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 10,000.00 นางสาวสุปญญา  ชมจินดา 
10,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002642 
ลว 29/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

65 จางจัดทําบทอาศิรวาทเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  เซ็นตระกูล 5,000.00 นางสาววันเพ็ญ  เซ็นตระกูล 
5,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002643 
ลว 29/05/2563

66 จัดซื้อพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
สาขาบางใหญ

350,000.00 263,361.81 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 263,361.81 บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 263,361.81

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002645 
ลว 29/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

67 เชาพื้นท่ีสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 14,472,000.00 14,472,000.00 วิธีพิเศษ ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท 5,094,646.44

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 
โกรท 8,162,317.44

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002716 
ลว 29/05/2563

68 คาบริการสาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 วิธีพิเศษ ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
CPN รีเทล โกรท 5,094,646.44

ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพย CPN รีเทล 
โกรท 5,094,646.44

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002717 
ลว 29/05/2563

69 บริการรวมพื้นท่ีเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 
1,126,010.64

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 
(มหาชน) 1,126,010.64

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002718 
ลว 29/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ
                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

70 จางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสายงานตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นายสมภพ เตชเสนสกุล 960,000.00 นายสมภพ เตชเสนสกุล 
960,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002719 
ลว 29/05/2563

71 บริการงานระบบพื้นท่ีสาขาเซ็นทรัล
พลาซา นครราชสีมา

4,777,597.56 4,777,597.56 วิธีพิเศษ บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด 4,777,597.56 บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด 
4,777,597.56

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002721 
ลว 29/05/2563

หมายเหตุ : ราคากลางไมเกิน 100,000.00 บาท จะไมมีในระบบ ERP แตอยูในรายงานขอซื้อขอจาง ซึ่งจะไดรับอนุมัติใหความเห็นชอบเรียบรอยแลว


