
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

1 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

7,225.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 7,222.50 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 7,222.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002646 
ลว 1/06/2563

2 จางผูตรวจสอบและวิเคราะหสภาพ
โครงสรางอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห
 สาขาปากชอง

32,100.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมผูตรวจสอบอาคาร 32,100.00 สมาคมผูตรวจสอบอาคาร 
32,100.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002647 
ลว 1/06/2563

3 จางจัดเตรียมพื้นท่ีทํางานของศูนยสํารอง
 ฝายลูกคาสัมพันธ บริเวณชั้น 2

54,463.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 54,463.00 หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 54,463.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002648 
ลว 1/06/2563

4 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร ผาน
สถานีโทรทัศน ชอง 9 MCOT HD

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 2,000,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
2,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002723 
ลว 1/06/2563

5 จัดซื้อผาประดับสีขาว เพื่อตกแตงสถานท่ี
 ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

35,952.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส.ศรีสุวรรณขายผา 
35,952.00

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอส.ศรี
สุวรรณขายผา 35,952.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002649 
ลว 2/06/2563

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

6 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
พหลโยธิน

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002650 
ลว 2/06/2563

7 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขา
ลําพูนและสาขามหาสารคาม

941.60 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 3,327.70 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 941.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002652 
ลว 2/06/2563

8 จางผูชํานาญการพิเศษดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ)

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ ศ.ดรไพรัช ธัชยพงษ 1,200,000.00 ศ.ดรไพรัช ธัชยพงษ 
1,200,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002724 
ลว 2/06/2563

9 จางจัดพิมพแบบฟอรมใบนําสงชําระหน้ี
เงินกูดวยเช็ค

90,950.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 90,950.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 90,950.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002655 
ลว 4/06/2563

10 จางจัดพิมพเช็คกระแสรายวัน สาขาถนน
มิตรภาพ ขอนแกน สาขา
พระนครศรีอยุธยา และสาขาแมสาย

4,990.48 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 4,990.48 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 4,990.48

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002656 
ลว 4/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

11 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม และ
แคชเชียรเช็คตอเน่ือง

57,245.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 57,245.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 57,245.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002657 
ลว 4/06/2563

12 จางทําตรายางประเภทตางๆ 10,716.05 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป ตรายาง 10,716.05 เรืองศิลป ตรายาง 10,716.05 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002658 
ลว 4/06/2563

13 จางปรับปรุงหองทํางานสําหรับผูบริหาร
ระดับสูง และหองประชุมบริเวณชั้น 16 
อาคาร 2

10,104,000.00 9,283,000.00 e-bidding บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 8,340,000.00
หางหุนสวนจํากัด สือเจริญ แอนด พ.ี โปรดักส 
8,562,889.00
บริษัท สหแสงทอง เฟอรนิเจอร จํากัด 8,397,999.00
หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 8,751,506.27

บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 8,340,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002726 
ลว 4/06/2563

14 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียมชนิดสไลดขึ้นลง 
เพื่อซอมแซมงานในท่ีสูง ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูชอปปง จํากัด 24,931.00 บริษัท ยูชอปปง จํากัด 
24,931.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002659 
ลว 5/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

15 จางขนยายตูเก็บเอกสาร Center-ภูมิภาค
 ชั้น 8 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห

28,248.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 28,248.00 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 28,248.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002660 
ลว 5/06/2563

16 จางทําปายอะคริลิกบอกชื่อหอง เบิกจาย
พัสดุ,หองบรรจุซองจดหมาย,หองรับ-สง
จดหมาย บริเวณชั้น G อาคาร 1 และ 
บริเวณชั้น B อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

8,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร จํากัด 8,500.00 บริษัท โมบิล ไซน เซ็นเตอร 
จํากัด 8,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002662 
ลว 5/06/2563

17 จัดซื้อจอภาพนําเสนองานแบบ Touch 
Screen เชื่อมตออุปกรณไรสาย ประจํา
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซนเนจ (ไทยแลนด) จํากัด 96,900.00 บริษัท ดีไซนเนจ (ไทยแลนด) 
จํากัด 96,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002663 
ลว
8/06/2563

18 จางผลิตและเผยแพรโฆษณา
ประชาสัมพันธ ผานแอปพลิเคชั่นไลน 
ออฟฟเชียล แอคเคานท (Line Official 
Account)

8,000,000.00 7,799,765.00 วิธีพิเศษ บริษัท แมคฟวา (ประเทศไทย) จํากัด 7,618,400.00
บริษัท ดิโทโลจี จํากัด 7,798,695.00
บริษัท แบรนดธิงค จํากัด 7,799,230.00
บริษัท ดิจิทัล แฟคตอรี่ จํากัด 7,736,100.00

บริษัท แมคฟวา (ประเทศไทย)
 จํากัด 7,597,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002727 
ลว 8/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

19 เชาพื้นท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการ สาขา
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

13,348,720.20 13,348,720.20 วิธีพิเศษ บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด 1,036,342.08 บริษัท ซีพีเอ็น โคราช จํากัด 
1,036,342.08

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002728 
ลว 8/06/2563

20 จางบํารุงรักษาระบบไฟฟาและบริภัณฑ
ไฟฟา อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ

771,940.00 771,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 771,940.00 บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
771,940.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002729 
ลว 8/06/2563

21 จัดซื้อ (อุปกรณเลนส แฟลช ขาต้ังกลอง
วีดีโอ และ จอ HDMI Recording Monitor)

253,000.00 208,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล จํากัด 208,000.00 บริษัท อีซีมอลล จํากัด 
208,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002664 
ลว 9/06/2563

22 จางเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องของเครื่องทํา
นํ้าเย็น (Chiller) ของระบบปรับอากาศ 
อาคาร 1 และ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 สํานักงานใหญ

465,389.00 465,389.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด 442,119.56

บริษัท จอหนสัน คอนโทรลส 
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 442,119.56

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002665 
ลว9/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

23 จางบริการรักษาความสะอาดประจําสาขา
ในสังกัดเขตระยอง เขตพัทยา และศูนย 
DEC ชลบุรี

9,720,000.00 9,720,000.00 e-bidding บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 8,875,008.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนน่ิง เซอรวิส
 จํากัด 9,007,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนดเอส
 เซอรวิส จํากัด 8,860,104.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ไฮคลาส เอสแอนดเอส เซอรวิส
 จํากัด 8,860,104.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002730 
ลว 9/06/2563

24 จัดซื้อพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
ภายในสํานักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขามีนบุรี

320,000.00 310,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป เอ็นจิเนียริ่ง 310,000.00 หางหุนสวนจํากัด โกร กรุป 
เอ็นจิเนียริ่ง 310,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002666 
ลว 10/06/2563

25 จางบริการรักษาความสะอาด ประจํา
สาขาในสังกัดเขตชลบุรี

5,760,000.00 5,760,000.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนดเอส
 เซอรวิส จํากัด 5,076,480.00
บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด 5,604,480.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ไฮคลาส เอสแอนดเอส เซอรวิส
 จํากัด 5,076,480.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผูได
คะแนนรวมสูงสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002733 
ลว 10/06/2563

26 จางบริการบํารุงรักษาลิฟต อาคาร 1 และ
อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
สํานักงานใหญ

1,399,560.00 1,399,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
1,399,560.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 
1,399,560.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002738 
ลว10/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

27 จางเหมาบุคคลภายนอก ดําเนินการคัด
แยกและขนยายพัสดุ

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ  ศรีจรัญ 5,000.00 นายสมบูรณ  ศรีจรัญ 5,000.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002670 
ลว 12/06/2563

28 จางงานซอมแซมอาคารสํานักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาดอนเมือง

300,000.00 256,243.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภคนิน จํากัด 254,000.00 บริษัท ภคนิน จํากัด 
254,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002671 
ลว 12/06/2563

29 จางทําหนากากอนามัย ธอส.สําหรับมอบ
สื่อมวลชน

69,250.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิติธัญ จํากัด 69,250.00 บริษัท กิติธัญ จํากัด 69,250.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002672 
ลว 12/06/2563

30 จัดซื้อกระดาษบันทึก 
CDM/ATM,CDM,LRM

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

บริษัท สุขสวัสด์ิ คอนเวิรทต้ิง
เซ็นเตอร จํากัด 261,936.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002673 
ลว 12/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

31 จางจัดพิมพใบถอนเงินประเภทตางๆ 60,990.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 60,990.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 60,990.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002674 
ลว 12/06/2563

32 จางทําบัตร ATM แบบชิปการด 1,000,000.00 909,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดีแซด การด (ไทยแลนด) จํากัด 909,500.00 บริษัท ดีแซด การด (ไทย
แลนด) จํากัด 909,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002741 
ลว 12/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

33 จางบริการรักษาความปลอดภัย ประจํา
สาขาในสังกัดเขตพิษณุโลก

5,280,000.00 4,712,160.96 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ต้ังใจรวย จํากัด 
3,423,744.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช.เซฟต้ีการด 
จํากัด 3,759,552.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ีวาย.เอ็ม. จํากัด 
4,197,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีเอสไอกรุป จํากัด 
5,241,312.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถซีเคียวริต้ี
การด จํากัด 3,456,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 
จํากัด 4,375,872.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร กรุป 
จํากัด 3,913,632.00
บริษัท รักษาความปลอดภัยจักรชัยการด จํากัด 
3,484,800.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สันติราษฎร จํากัด 
3,512,736.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ต้ังใจรวย จํากัด 3,423,744.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนดราคา
ตํ่าสุด และราคาไมเกิน
งบประมาณและ
ราคากลางท่ีกําหนดไว

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002743 
ลว 12/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

34 เชารถยนตใหกับสาขานครชัยศรี 473,796.00 473,796.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส จํากัด (มหาชน) 
473,796.00

บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด
ลีส จํากัด (มหาชน) 
473,796.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002745 
ลว
16/06/2563

35 จางทําของชํารวยสําหรับแจกผูท่ีซื้อทรัพย
ในงานมหกรรมขายทรัพยสินของธนาคาร

300,000.00 299,903.60 วิธีพิเศษ บริษัท สยามยูนิคโปรดักส จํากัด 299,903.60 บริษัท สยามยูนิคโปรดักส 
จํากัด 299,903.60

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002676 
ลว 17/06/2563

36 จางติดต้ัง Fire Compartment ชอง      
ชารประบบไฟฟาและระบบประปา อาคาร
 1 ธอส.สนญ

450,000.00 399,982.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสเทค ลิ้งค จํากัด 390,550.00 บริษัท แมสเทค ลิ้งค จํากัด 
390,550.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณราคากลาง
(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002746 
ลว 17/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

37 จางปรับปรุงพื้นท่ีทํางานฝายบริหาร
การเงิน ชั้น 12 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

4,300,000.00 3,164,000.00 e-bidding บริษัท กูด-วิล บางกอก กรุป จํากัด 2,840,000.00
บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 2,849,000.00
หางหุนสวนจํากัดเอ็มเอ็น เพ็นท 2,893,000.00
บริษัท สหแสงทอง เฟอรนิเจอร จํากัด 2,900,000.00
บริษัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,920,000.00
บริษัท ณภัทร 44 จํากัด 3,144,000.02

บริษัท กูด-วิล บางกอก กรุป 
จํากัด 2,840,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002747 
ลว 17/06/2563

38 จางออกแบบและจัดพิมพรายงานการ
พัฒนาความย่ังยืน (Sustainability 
Report) ของธนาคารอาคารสงเคราะห 
ประจําป 2562

500,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคฟาวเดอร กรุป จํากัด 428,000.00 บริษัท โคฟาวเดอร กรุป จํากัด 
411,950.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002748 
ลว 17/06/2563

39 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
สะเดา

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002677 
ลว 18/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

40 จางผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ
ธนาคาร ผานสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน
ของ Smart SME

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 500,000.00 บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น 
จํากัด 500,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002678 
ลว 18/06/2563

41 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม ฝาย
เงินฝากและพันธมิตร

58,000.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน) 57,780.00 บริษัท ทีบีเอสพี จํากัด(มหาชน)
 57,780.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002679 
ลว 19/06/2563

42 จางรักษาความปลอดภัยประจําสาขาใน
สังกัดภาคตะวันออกและศูนยวิเคราะห
สินเชื่อชลบุรี

22,328,760.00 22,328,760.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนดเอส
 เซอรวิส จํากัด 21,375,600.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด 
จํากัด 21,423,540.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอรการด
 จํากัด 21,800,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย มารีน แอซเซ็ท โปร
เท็คชั่น จํากัด 21,833,136.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟนิกซ เอส แอนด ซี 
จํากัด 22,219,319.54

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
ไฮคลาส เอสแอนดเอส เซอรวิส
 จํากัด 21,375,600.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002749 
ลว 19/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

43 จัดซื้อเครื่องคิดเลข 6,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นามทอง จํากัด 6,200.00 บริษัท นามทอง จํากัด 
6,200.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002680 
ลว 22/06/2563

44 จัดซื้อตูทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น สําหรับทดแทน
ตูเดิมท่ีชํารุด

9,897.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส จํากัด 9,897.50 บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส 
จํากัด 9,897.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002681 
ลว 22/06/2563

45 จางทําหนากากอนามัย ธอส.สําหรับมอบ
ใหพนักงานผูบริหารท่ีเขารวมกิจกรรม
ตางๆของธนาคาร

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มัสปอ จํากัด 83,460.00 บริษัท มัสปอ จํากัด 83,460.00 เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002682 
ลว 23/06/2563

46 จางบริการรักษาความปลอดภัยของสาขา
ในสังกัดเขตเชียงใหม ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

6,216,000.00 6,216,000.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัยทอป การเดียน จํากัด 
4,780,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัยท
อป การเดียน จํากัด 
4,780,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002752 
ลว 23/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

47 จางงานซอมแซมอาคารสํานักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาสุขาภิบาล
 1

450,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชครุงเรืองการชาง จํากัด 418,000.00 บริษัท โชครุงเรืองการชาง 
จํากัด 418,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002683 
ลว 24/06/2563

48 จางตรวจวัดสภาพแวดลอม ธนาคาร
อาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ ประจําป
 2563

400,000.00 393,599.50 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย) 393,599.50

สมาคมสงเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการทํางาน 
(ประเทศไทย) 393,599.50

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002684 
ลว 24/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

49 จางบริการรักษาความสะอาด ประจํา
สาขาสังกัดเขตลําปาง

2,760,000.00 2,760,000.00 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีเอช.เอช.เซฟต้ีการด 
จํากัด 2,243,760.00
หางหุนสวนจํากัด ว.วัฒนาเคมีคอล 2,383,200.00
หางหุนสวนจํากัด ทีเอพี พรอพเพอรต้ี 2,568,000.00
บริษัท สแตนดารด เซอรวิสเซส จํากัด 2,589,816.00
บริษัท เชียงใหม ธรี เซอรวิส จํากัด 2,613,600.00
หางหุนสวนจํากัด เจอีพีแอนดซัพพลาย 
2,664,000.00

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี
เอช.เอช.เซฟต้ีการด จํากัด 
2,243,760.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002753 
ลว 24/06/2563

50 เชาพื้นท่ีจอดรถลูกคาสาขาพิษณุโลก 288,000.00 288,000.00 วิธีพิเศษ นายทศพร จิตประไพกุลศาล 288,000.00 นายทศพร จิตประไพกุลศาล 
288,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002754 
ลว 24/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

51 จัดซื้อสรอยคอทองคํา สําหรับใชกิจกรรม
ทางการตลาดภายใตโครงการ GHB 
Reward (e-Loyalty)ป2563

7,300,000.00 7,227,106.04 วิธีพิเศษ บริษัท ชายนน่ิง โกลด จํากัด 7,013,141.28
บริษัท หางขายทองฮั่วเซงเฮง(ประเทศไทย) จํากัด 
7,000,815.75
หางหุนสวนจํากัด หางคาทองยูหลงกิมก่ี 
6,951,520.09

หางหุนสวนจํากัด หางคาทอง
ยูหลงกิมก่ี 6,951,520.09

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002755 
ลว 24/06/2563

52 จางทําสื่อประชาสัมพันธในนามโครงการ
 GHBank PLUS (GHBank+) ป 2563

97,384.98 _ วิธีพิเศษ บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด 97,384.98 บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศ
ไทย) จํากัด 97,384.98

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002686 
ลว 25/06/2563

53 จางงานซอมแซมอาคารสํานักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาพระราม 6

250,000.00 228,937.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภคนิน จํากัด 227,000.00 บริษัท ภคนิน จํากัด 
227,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002687 
ลว 25/06/2563

54 จางจัดพิมพซองนํ้าตาลใหญขยายขาง 312,975.00 312,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 312,975.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด 312,975.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002688 
ลว 25/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

55 จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารผาน
สื่อรถทัวรปรับอากาศ (บขส.)

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด 1,000,000.00 บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด 
1,000,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002756 
ลว 25/06/2563

56 เชาพื้นท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการเคาเตอร
การเงินอิมพีเรียลสําโรง

1,020,000.00 1,020,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด 314,982.00 บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด
 314,982.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002757 
ลว 25/06/2563

57 จางบริการพื้นท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการ
เคานเตอรการเงินอิมพีเรียลสําโรง

วิธีพิเศษ บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด 699,035.28 บริษัท อิมพีเรียล พลาซา จํากัด
 699,035.28

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002758 
ลว 25/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

58 เชาพื้นท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการเคานเตอร
การเงินบ๊ิกซี เคหะรมเกลา

4,208,400.00 4,208,400.00 วิธีพิเศษ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   จํากัด (มหาชน) 
2,488,319.99

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   
จํากัด (มหาชน) 2,488,319.99

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002759 
ลว 25/06/2563

59 บริการพื้นท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการเคารเตอร
การเงินบ๊ิกซี เคหะรมเกลา

วิธีพิเศษ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   จํากัด (มหาชน) 
1,715,988.96

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร   
จํากัด (มหาชน) 1,715,988.96

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002760 
ลว 25/06/2563

60 จัดซื้อของขวัญปใหม ประจําป 2564 
มอบแกลูกคาใบรับเงินฝากประจํา (FDR)
 และพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร

600,000.00 600,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท วีรสุ รีเทล จํากัด 587,400.00 บริษัท วีรสุ รีเทล จํากัด 
587,400.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002761 
ลว 25/06/2563

61 จางบริการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ 749,000.00 535,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด 
535,000.00
บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 749,000.00

บริษัท ฟทช เรทต้ิงส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 535,000.00

เปนผูมีคุณสมบัติและ
ขอเสนอทางดาน
เทคนิคถูกตอง
ครบถวนและเปนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002762 
ลว 25/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

62 จางจัดพิมพซองจดหมาย 272,850.00 272,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ จํากัด 272,850.00 บริษัท เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 
จํากัด 272,850.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002689 
ลว 26/06/2563

63 จางทําฐานไมแบบติดผนัง บริเวณหอง
ประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร
สงเคราะห สํานักงานใหญ

3,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เคพีเอส ไทยสไตล 3,500.00 หางหุนสวนจํากัด เคพีเอส 
ไทยสไตล 3,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002690 
ลว 26/06/2563

64 จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร และลอวัด
ระยะทาง

22,750.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด 22,750.00 บริษัท สยามวิริยะกิจ จํากัด 
22,750.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002691 
ลว 26/06/2563

65 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลสําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง อาคาร 1 และ
อาคาร 2

22,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 21,449.61 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
21,449.61

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002692 
ลว 29/06/2563

66 จางทําโตะทํางานพรอมติดต้ังบริเวณ
พื้นท่ีทํางานฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง จํากัด 29,917.83 บริษัท บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 
จํากัด 29,917.83

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002693 
ลว 29/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

67 จางผลิตนํ้าด่ืม ธอส. เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของฝายกิจกรรมเพื่อสังคม

200,000.00 199,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จํากัด 199,920.00 บริษัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จํากัด 
199,920.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002694 
ลว 29/06/2563

68 จางผลิตในรูปแบบ Viral video สมหยุด
กับธอส.

200,000.00 139,100.00 วิธีพิเศษ บริษัท แบล็คบอกซ โปรดักชั่น จํากัด 139,100.00 บริษัท แบล็คบอกซ โปรดักชั่น 
จํากัด 139,100.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002695 
ลว 29/06/2563

69 จางออกแบบและจัดทําตูบาน ธอส. 9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโซลูชั่น จํากัด 9,000.00 บริษัท บี เอส เดอะ เบสท
โซลูชั่น จํากัด 9,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002699 
ลว 29/06/2563

70 เครื่องบริโภคสําหรับใสตูบาน ธอส. ซื้อ
ขาวสาร

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพยวรรณ วินิชวงศ 9,500.00 นางทิพยวรรณ วินิชวงศ 
9,500.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002700 
ลว 29/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

71 เครื่องบริโภคสําหรับใสตูบาน ธอส. (ไขไก
แผงละ 30 ฟอง)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญศริน พรธนินทภัทร 9,900.00 นางสาวธัญญศริน พรธนินท
ภัทร 9,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002701 
ลว 29/06/2563

72 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังท่ีธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาบ๊ิกซี นวนคร

76,666.20 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 76,666.20 บริษัท เปโตร ไอที จํากัด 
76,666.20

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002793 
ลว 29/06/2563

73 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังใชงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขาฟวเจอรพารค รังสิต

52,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ตเวิรก โซลูชั่นส จํากัด 
52,800.00

บริษัท ครีเอเจอรแลบ เน็ตเวิรก 
โซลูชั่นส จํากัด 52,800.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002811 
ลว 29/06/2563

74 เชาระบบโทรทัศนวงจรปดและแจงเหตุ
ฉุกเฉินพรอมติดต้ังใชงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห สาขายอยในสังกัด ของฝาย
สาขา กทม.

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 300,000.00 บริษัท นิวศิริ วิศวการ จํากัด 
300,000.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกิน
งบประมาณและราคา
กลาง(อางอิง)

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4100002813 
ลว 29/06/2563

75 จางจัดพิมพแคชเชียรเช็คชนิดเลม สาขา
พุทธมณฑล

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

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002696 
ลว 30/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินท่ีจะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา
หรือขอตกลง

                                                            สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563                                           แบบ สขร.๑
สวนจัดหาทั่วไป ฝายจัดหาและการพัสดุ

76 จัดซื้อแฟมสันกวาง (3น้ิว) 48,792.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 48,792.00 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 
48,792.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002697 
ลว 30/06/2563

77 จัดซื้อสบูเหลวลางมือ บรรจุขวดหัวปม 
ขนาด 500 มิลลิลิตร

74,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส จํากัด 74,900.00 บริษัท สมารท แอคเซสซอรีส 
จํากัด 74,900.00

เปนผูเสนอราคาตรง
ตามขอกําหนด และ
ราคาไมเกินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขท่ี
4000002698 
ลว 30/06/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


