
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จดัซือรถเข็นพืนเหล็กชนัเดียว 7,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจิด จาํกดั 5,911.75 บรษิัท เจนบรรเจิด จาํกดั 

5,911.75

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002702 ลว

 1/07/2563

2 จา้งจดัพิมพแ์ผนทีตงัสถานทีประกอบการ 19,902.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 19,902.00 บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

19,902.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002703 ลว

 2/07/2563

3 เชา่ระบบโทรทศันว์งจรปิดและแจง้เหตุ

ฉกุเฉินพรอ้มตดิตงัใชง้านทีธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต

52,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ครีเอเจอรแ์ลบ เน็ตเวิรก์ โซลชูนัส ์จาํกดั 

52,800.00

บรษิัท ครีเอเจอรแ์ลบ เน็ตเวิรก์ 

โซลชูนัส ์จาํกดั 52,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002704 ลว

 2/07/2563

4 จดัซือสินคา้หรือบรกิารของพนัธมิตรทาง

ธุรกิจของธนาคารเพือจดัทาํโปรโมชนั

สง่เสรมิการขาย

120,000.00 120,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท วีรส ุรีเทล จาํกดั 120,000.00 บรษิัท วีรส ุรีเทล จาํกดั 

120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002705 ลว

 2/07/2563

5 จา้งจดัพิมพบ์ตัรเงินกู ้GHB Pay Card 141,775.00 141,775.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 141,775.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

141,775.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002706 ลว

 2/07/2563

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

6 จดัซือเครืองปรบัอากาศแบบแยกสว่นพรอ้ม

ตดิตงับรเิวณหอ้งเครืองลิฟต ์อาคารจอดรถ

98,975.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

98,975.00

บรษิัท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 98,975.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002707 ลว

 2/07/2563

7 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาพทัยา

และสาขาภเูก็ต

941.60 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 941.60 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

941.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002708 ลว

3/07/2563

8 จา้งตกแตง่ซุม้วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ประจาํปี 2563

80,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 69,978.00 บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 69,978.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002709 ลว

 3/07/2563

9 จดัทาํตรายางประเภทตา่งๆ 17,237.70 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 17,237.70 เรืองศลิป์ ตรายาง 17,237.70 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002710 ลว

 3/07/2563

10 จา้งทาํกระเป๋าหนงัแท ้สาํหรบัมอบให้

สือมวลชน

300,000.00 224,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท จีดบับลิว แบงคอ็ก จาํกดั 224,700.00 บรษิัท จีดบับลิว แบงคอ็ก จาํกดั 

224,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002711 ลว

 3/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

11 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขาสขุมุวิท 11,376,000.00 11,376,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท วส ุ01 จาํกดั 3,110,400.00 บรษิัท วส ุ01 จาํกดั 

3,110,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002934 ลว

 3/07/2563

12 คา่บรกิารพืนที สาขาสขุมุวิท วิธีพิเศษ บรษิัท วส ุ01 จาํกดั 7,765,632.00 บรษิัท วส ุ01 จาํกดั 

7,765,632.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002935 ลว

 3/07/2563

13 จา้งจดัพิมพห์นงัสือใหค้วามยินยอมเปิดเผย

ขอ้มลู

46,652.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 46,652.00 บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

46,652.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002714 ลว

 8/07/2563

14 เชา่รถตู ้สาํหรบัการเดนิทางไปตรวจเยียม

สาขาภมูิภาคของคณะกรรมการตรวจสอบ

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  จนัยางาม 5,000.00 นายอรรถพล  จนัยางาม 

5,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002715 ลว

 8/07/2563

15 จา้งบรษิัท Line@Agency ดาํเนินการดา้น

บรกิารใชง้าน GHB Tollway Loan Line@

200,000.00 96,775.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ รนัเวย ์เอเจนซี จาํกดั 96,775.08 บรษิัท เดอะ รนัเวย ์เอเจนซี 

จาํกดั 96,775.08

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002716 ลว

 8/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

16 เชา่อาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นทีทาํการสาขา

นครชยัศรี

3,240,000.00 3,240,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จอมเทียน กรุ๊ป จาํกดั 3,240,000.00 บรษิัท จอมเทียน กรุ๊ป จาํกดั 

3,240,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002938 ลว

 8/07/2563

17 จา้งจดัทาํโครงการ GHB Contest 3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 2,396,800.00

บรษิัท ลกูคดิ ออรก์าไนเซอร ์จาํกดั 2,990,115.00

บรษิัท สามารถ เอ็ด เท็ค จาํกดั 2,430,000.00

บรษิัท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 2,390,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002939 ลว

 8/07/2563

18 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา            

   สรุาษฎรธ์านี

235.40 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 235.40 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

235.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002718 ลว

 9/07/2563

19 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่         

สาขาบกิซีนวนคร

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

2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002719 ลว

 9/07/2563

20 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร รายการ

 One Pic Big Dream  ชอ่ง PPTV HD

500,000.00 450,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท หนีกรุง คอนเน็ค จาํกดั 450,000.00 บรษิัท หนีกรุง คอนเน็ค จาํกดั 

450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002720 ลว

 9/07/2563

21 จดัซือตูก้ดนาํรอ้น-นาํเย็น สีขาว 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 9,095.00 บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 9,095.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002721 ลว

 9/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

22 เชา่พืนทีทาํการสาขาศรีนครนิทร์ 9,180,000.00 9,180,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 3,177,300.00 บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 

3,177,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002940 ลว

 9/07/2563

23 เชา่อปุกรณง์านระบบประกอบอาคาร วิธีพิเศษ บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 3,399,711.00 บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 

3,399,711.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002941 ลว

 9/07/2563

24 คา่บรกิารพืนทีสาขาศรีนครนิทร์ วิธีพิเศษ บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 1,334,718.00 บรษิัท พาราไดซ ์พารค์ จาํกดั 

1,334,718.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002942 ลว

 9/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

25 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํสาขา

ในสงักดัเขตประจวบคีรีขนัธ์

4,320,000.00 4,320,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ที.เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ 

จาํกดั 3,698,400.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,742,860.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเมืองใต ้จาํกดั 

3,931,200.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเซฟตีการด์ จาํกดั 

4,006,080.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัที.เอส. จาํกดั 4,078,800.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

4,185,840.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัจิณณพดั จาํกดั 

4,199,755.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั 

4,291,898.40

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟลูฟาซิลิตี จาํกดั 

4,728,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สยาม-บางกอก อินเตอร์

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ที.

เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

3,698,400.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002943 ลว

 9/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

26 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขา

ในสงักดัเขตประจวบคีรีขนัธ์

3,024,000.00 3,024,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,325,240.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

2,470,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

2,646,324.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเมืองใต ้จาํกดั 

2,656,800.00

บรษิัท สแตนดารด์ เซอรว์ิสเซส จาํกดั 2,730,240.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเซฟตีการด์ จาํกดั 

2,785,365.79

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัที.เอส. จาํกดั 2,908,440.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟลูฟาซิลิตี จาํกดั 

2,959,200.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัจิณณพดั จาํกดั 

2,979,989.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สยาม-บางกอก อินเตอร์

เซอรว์ิส จาํกดั 3,605,472.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,325,240.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002944 ลว

 9/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

27 จดัซืออปุกรณป์ระกอบการถ่ายทาํวีดีโอ 13,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บกิ คาเมรา่ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

13,200.00

บรษิัท บกิ คาเมรา่ คอรป์อเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 13,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002722 ลว

 10/07/2563

28 จดัซือแบตเตอรีขนาด 3A 10,400.40 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วรวิทย ์เพอรเ์ฟ็คชนั จาํกดั 10,400.40 บรษิัท วรวิทย ์เพอรเ์ฟ็คชนั จาํกดั

 10,400.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002723 ลว

 10/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

29 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํ

สาํนกังานเขต สาขา และศนูย ์DEC สงักดั

ภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนลา่ง           

(เขตสรุาษฎรธ์านี)

11,100,000.00 10,946,400.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,115,200.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเซฟตีการด์ จาํกดั 

3,628,228.80

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พงังาคลีนนิง แอนด ์เซอรว์ิส 

3,240,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเมืองใต ้จาํกดั 

3,528,017.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเอกพิทกัษ ์จาํกดั 

3,319,199.92

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

2,874,960.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธ

รกัษก์รุ๊ป จาํกดั 2,874,960.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002945 ลว

 10/07/2563

30 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํ

สาํนกังานเขต สาขา และศนูย ์DEC           

(เขตนครศรีธรรมราช)

e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

2,613,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,832,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเซฟตีการด์ จาํกดั 

3,203,136.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พงังาคลีนนิง แอนด ์เซอรว์ิส 

2,952,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเมืองใต ้จาํกดั 

2,949,834.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเอกพิทกัษ ์จาํกดั 

3,019,679.92

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธ

รกัษก์รุ๊ป จาํกดั 2,613,600.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002946 ลว

 10/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

31 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาด สาํนกังานเขต

 สาขา และศนูย ์DEC (เขตหาดใหญ่)

e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

3,397,680.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,525,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเมืองใต ้จาํกดั 

3,718,428.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พงังาคลีนนิง แอนด ์เซอรว์ิส 

3,909,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเอกพิทกัษ ์จาํกดั 

3,918,239.92

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัเซฟตีการด์ จาํกดั 

4,055,572.80

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธ

รกัษก์รุ๊ป จาํกดั 3,397,680.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002947 ลว

 10/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

32 จา้งจดัพิมพต์วัแลกเงินและเช็คของขวญั

ชนิดเลม่ สาขาบกิซีบางนา

1,492.65 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 1,492.65 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

1,492.65

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002724 ลว

 13/07/2563

33 จา้งผลิตสือโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ในรูปแบบ Viral Video ชือชดุ "ธอส.อยูเ่คียง

ขา้งคณุสถานการณ"์

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

(มหาชน) 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002725 ลว

 13/07/2563

34 จา้งจดัพิมพค์าํขอรบัเงินกู้ 235,400.00 235,400.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 235,400.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

235,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002726 ลว

 13/07/2563

35 จดัซือวสัดเุครืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุ

ของใชส้ินเปลือง

229,729.00 229,729.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 จาํกดั 229,729.00 บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 229,729.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002727 ลว

 13/07/2563

36 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนัและแคชเชียร์

เช็คชนิดเลม่ สาขาเพชรบรุี

3,124.40 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 3,124.40 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

3,124.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002729 ลว

 14/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

37 จา้งจดัพิมพใ์บแบง่งวดเพือปลกูสรา้งอาคาร

 แบบ 1

23,540.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 23,540.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

23,540.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002730 ลว

 14/07/2563

38 เชา่พืนทีทาํการสาขาสพุรีม คอมเพล็กซ์ 5,333,400.00 5,333,400.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สพุรีม สามเสน จาํกดั 2,889,639.50 บรษิัท สพุรีม สามเสน จาํกดั 

2,889,639.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002949 ลว

 14/07/2563

39 บรกิารพืนทีของสาขาสพุรีม คอมเพล็กซ์ วิธีพิเศษ บรษิัท ยเูซน (ไทย) จาํกดั 1,082,840.00 บรษิัท ยเูซน (ไทย) จาํกดั 

1,082,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002950 ลว

 14/07/2563

40 คา่บรกิารสารณปูโภคบรกิารเชา่พืนทีของ

สาขาสพุรีม คอมเพล็กซ์

วิธีพิเศษ บรษิัท ยเูซน (ไทย) จาํกดั 1,136,982.18 บรษิัท ยเูซน (ไทย) จาํกดั 

1,136,982.18

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002951 ลว

 14/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

41 เชา่พืนทีทาํการเพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขาบกิซี ราชดาํริ

11,196,000.00 11,196,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

5,108,161.25

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 5,108,161.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002953 ลว

 14/07/2563

42 บรกิารใชพื้นทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขาบกิซี 

ราชดาํริ

วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

3,233,267.02

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 3,233,267.02

บรกิารใชพื้นทีเพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาบกิซี 

ราชดาํริ

ใบสงัซือเลขที

4100002954 ลว

 14/07/2563

43 เชา่พืนทีทาํการสาขาเพลินนารี มอลล์ 4,176,000.00 4,176,000.00 วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วั

หลวง เค.อี. รีเทล 1,400,338.44

ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการ

เชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.

อี. รีเทล 1,400,338.44

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002958 ลว

 14/07/2563

44 บรกิารใชพื้นทีสาขาเพลินนารี มอลล์ วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วั

หลวง เค.อี. รีเทล 2,753,240.04

ทรสัตเ์พือการลงทนุในสิทธิการ

เชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.

อี. รีเทล 2,753,240.04

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002959 ลว

 14/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

45 จา้งทาํแบบแปลนอาคาร 2 และอาคารจอด

รถ(แบบงานโครงสรา้งอาคาร,งานระบบ

ปรบัอากาศ,

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สามารถ ก๊อปปี จาํกดั 9,779.80 บรษิัท สามารถ ก๊อปปี จาํกดั 

9,779.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002731 ลว

 15/07/2563

46 บรกิารสารณปูโภคเชา่พืนทีสาขาเซ็นทรลั

พลาซา เชียงราย

13,420,800.00 13,420,800.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

4,753,426.44

บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 4,753,426.44

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002960 ลว

 15/07/2563

47 บรกิารใชพื้นทีสาขาเซ็นทรลัพลาซา เขียงราย วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

1,104,938.64

บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 1,104,938.64

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002962 ลว

 15/07/2563

48 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขาเซ็นทรลั

พลาซา เชียงราย

วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

7,496,632.76

บรษิัท เซ็นทรลัพฒันาดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 7,496,632.76

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002955 ลว

 14/07/2563

49 จดัซือมา่นปรบัแสงพรอ้มตดิตงั สาํหรบัหอ้ง

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจกรรมเพือสงัคม

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการชา่ง 54 33,281.28 หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการ

ชา่ง 54 33,281.28

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002733 ลว

 16/07/2563

50 เชา่รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่กรรมการ

ผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห ์(แบบลี

สซิง)

6,480,000.00 5,472,000.00 วิธีคดัเลือก บรษิัท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 4,658,061.60

บรษิัท อมร เพรสทีจ จาํกดั 6,060,960.00

บรษิัท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน)

 4,653,216.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002968 ลว

 16/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

51 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํสาขา

ในสงักดัเขตลาํปาง

3,624,000.00 3,504,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยัทีสการด์ อินเตอรเ์นชนัแนล

 จาํกดั 2,706,960.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัจิณณพดั จาํกดั 

3,986,300.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 

3,030,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,820,960.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ตงัใจรวย จาํกดั 

2,924,400.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั สนัตริาษฎร ์จาํกดั 

3,023,760.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัท๊อป การเ์ดียน จาํกดั 

3,045,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั วีระเขลางคก์ารด์ จาํกดั 

3,123,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ขอนแก่นซิเคียว การด์ 

จาํกดั 3,348,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัที

สการด์ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

 2,706,960.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002969 ลว

 16/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

52 จา้งผลิตหนา้กากผา้มสัลิน เพือใชป้อ้งกนั

การแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา่ (โควิด-

19) และงานกิจกรรมตา่งๆ ของฝ่ายกิจกรรม

เพือสงัคม

200,000.00 199,020.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เพิมพนูอินเตอรเ์ทรด จาํกดั 199,020.00 บรษิัท เพิมพนูอินเตอรเ์ทรด 

จาํกดั 199,020.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002734 ลว

 17/07/2563

53 ซือของทีระลกึสาํหรบัพนกังานเกษียณ 

ประจาํปี 2563

180,000.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท พรีเชียส อารต์ ดีไซน ์จาํกดั 142,042.50 บรษิัท พรีเชียส อารต์ ดีไซน ์

จาํกดั 142,042.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002735 ลว

 17/07/2563

54 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

โทรทศันร์ายการ "เก็บตกจากเนชนั" ทางชอ่ง

เนชนัทีวี 22

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เนชนั บรอดแคสตงิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)

 500,000.00

บรษิัท เนชนั บรอดแคสตงิ คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002736 ลว

 17/07/2563

55 จา้งสรา้งหลงัคาทีจอดรถ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาหวัหิน

500,000.00 188,065.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 188,000.00 บรษิัท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 

188,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002737 ลว

 17/07/2563

56 จา้งทาํสเปรยแ์อลกอฮอล ์แบบพกพา 

พรอ้มโลโกธ้นาคาร สาํหรบัใชแ้จกในงานพิธี

การตา่งๆ ของธนาคาร

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอรม์า อินโนเวชนั จาํกดั 12,840.00 บรษิัท เดอรม์า อินโนเวชนั จาํกดั

 12,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002738 ลว

 17/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

57 จา้งทาํกระเป๋าผา้ ธอส. 500,000.00 490,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป(2010) จาํกดั 

469,000.00

บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป

(2010) จาํกดั 469,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002739 ลว

 17/07/2563

58 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคาร 10,140.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 10,140.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 10,140.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002740 ลว

 17/07/2563

59 จา้งจดัทาํเสือโปโลสาํหรบัผูป้ฏิบตังิานใน

งานมหกรรมทางการเงิน

500,000.00 493,750.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ไหมทอง จาํกดั 491,330.63 บรษิัท ไหมทอง จาํกดั 

491,330.63

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002741 ลว

 17/07/2563

60 จดัซือเครืองคดิเลขไฟฟ้า 5,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท นามทอง จาํกดั 5,900.00 บรษิัท นามทอง จาํกดั 5,900.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002742 ลว

 17/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

61 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขาศนูย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ

5,315,000.00 5,315,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์จาํกดั 1,925,485.92 บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์

จาํกดั 1,925,485.92

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002970 ลว

 17/07/2563

62 บรกิารพืนทีของสาขาศนูยร์าชการเฉลิมพระ

เกียรติ

วิธีพิเศษ บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์จาํกดั 2,704,104.00 บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์

จาํกดั 2,704,104.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002971 ลว

 17/07/2563

63 บรกิารสารณปูโภคเชา่พืนทีสาขาศนูย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ

วิธีพิเศษ บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์จาํกดั 660,799.80 บรษิัท ธนารกัษพ์ฒันาสินทรพัย ์

จาํกดั 660,799.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002972 ลว

 17/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

64 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายในธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขานครชยัศรี

7,000,000.00 6,101,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 5,490,000.00

บรษิัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 5,535,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

5,552,500.00

บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 5,651,000.00

บรษิัท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 5,695,000.00

บรษิัท อิง-คอน จาํกดั 5,765,445.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วส ุกรุ๊ป 5,974,705.87

บรษิัท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 6,000,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 5,490,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002973 ลว

 17/07/2563

65 จา้งปรบัปรุงซอ่มแซมพืนที Back office 

งานการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขา

เพชรบรุีตดัใหม่

500,000.00 136,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 136,960.00 บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

135,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002743 ลว

 20/07/2563

66 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

เชียงราย สาขานครสวรรคแ์ละสาขาอดุรธานี

4,001.80 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 4,001.80 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

4,001.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002744 ลว

 20/07/2563

67 จดัซือของใชส้ินเปลือง(ถงุใสผ่า้อนามยั) 8,560.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 8,560.00 บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 

8,560.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002745 ลว

 20/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

68 จา้งงานปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังาน งบประมาณประจาํปี 2563 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาเพชรบรูณ์

350,000.00 325,411.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั  310,000.00 บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั 

310,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002746 ลว

 20/07/2563

69 เชา่อาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นทีทาํการสาขา

กาญจนบรุี

2,851,200.00 2,851,200.00 วิธีพิเศษ บรษิัท โรงพยาบาลธนกาญจน ์จาํกดั 2,851,200.00 บรษิัท โรงพยาบาลธนกาญจน ์

จาํกดั 2,851,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002975 ลว

 20/07/2563

70 จา้งงานปรบัปรุงและตกแตง่ภายใน 

เคานเ์ตอรก์ารเงินบกิซี เคหะรม่เกลา้

3,500,000.00 3,144,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วส ุกรุ๊ป 2,740,000.00                    

บรษิัท อิง-คอน จาํกดั 2,884,000.00                           

 บรษิัท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 2,897,558.03 

บรษิัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 2,990,000.00 

หา้งหุน้สว่น จาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี.โปรดกัส ์

3,138,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วส ุกรุ๊ป 

2,730,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002977 ลว

 20/07/2563

71 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขาสงขลา

1,700,000.00 1,700,000.00 วิธีพิเศษ นายพลัลภ  มณีประวตั ิ1,634,514.84 นายพลัลภ  มณีประวตั ิ

1,634,514.84

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002978 ลว

 20/07/2563

72 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาพงังา 235.40 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 235.40 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั(มหาชน) 

235.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002747 ลว

 21/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

73 จดัซือบนัไดอเนกประสงค์ 3,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 1,380.30 บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 1,380.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002748 ลว

 21/07/2563

74 งานจา้งปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังาน งบประมาณประจาํปี ๒๕๖๓ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาบงึสามพนั

200,000.00 139,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั  120,000.00 บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั 

120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002749 ลว

 21/07/2563

75 จา้งจดัพิมพข์อ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาจาํนอง

เป็นประกนั

125,190.00 125,190.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 125,190.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

125,190.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002750 ลว

 21/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

76 จดัซือหนงัสือประจาํ Self-Learning Center 41,754.20 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยห์นงัสือแหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 41,754.20 ศนูยห์นงัสือแหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 41,754.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002751 ลว

 22/07/2563

77 จดัซือหนงัสือประจาํ Self-Learning Center 10,665.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สถาพร บุ๊คส ์จาํกดั 10,665.00 บรษิัท สถาพร บุ๊คส ์จาํกดั 

10,665.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002752 ลว

 22/07/2563

78 เชา่บรกิารหมายเลขโทรศพัทเ์คลือนทีแบบ

เตมิเงิน

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีคดัเลือก บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 435,000.00

บรษิัท ทรู มฟู เอชยนูิเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชนั จาํกดั 

481,500.00

บรษิัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั 

435,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002981 ลว

 22/07/2563

79 เชา่รถยนตเ์พือใชป้ฏิบตังิานประจาํ

สว่นกลาง(สาํนกังานใหญ่) และสาขา

46,672,600.00 46,672,600.00 e-bidding บรษิัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนดลี์ส จาํกดั (มหาชน) 

27,539,742.40

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 32,158,145.20

บรษิัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์จาํกดั 32,168,052.00

บรษิัท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 37,497,679.20

บรษิัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด์

ลีส จาํกดั (มหาชน) 

27,539,742.40

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002983 ลว

 22/07/2563

80 จา้งจดัทาํพืนทีสาํนกังาน สาํหรบับรษิัท

ภายนนอก

2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 1,877,000.00    

บรษิัท ภ ูคอนสตรคัชนั แอนด ์ดีไซร ์จาํกดั 

1,909,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 1,877,000.00

ป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002985 ลว

 22/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

81 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการของสาขาอาคาร

เพิรล์ แบงกค์อ็ก

7,902,000.00 7,902,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ที ซี ที จาํกดั 4,611,600.00 บรษิัท ที ซี ที จาํกดั 

4,611,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002986 ลว

 22/07/2563

82 บรกิารพืนทีเชา่เพือเป็นทีทาํการสาขาอาคาร

เพิรล์ แบงกค์อ็ก

วิธีพิเศษ บรษิัท ที ซี ที จาํกดั 3,289,608.00 บรษิัท ที ซี ที จาํกดั 

3,289,608.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002987 ลว

 22/07/2563

83 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

ปัตตานี

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

2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002753 ลว

 23/07/2563

84 จดัซือกลอ่งเอกสารมีฝาครอบ 165,850.00 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั จาํกดั 165,850.00 บรษิัท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั 

จาํกดั 165,850.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002754 ลว

 23/07/2563

85 จดัซือสตกิเกอร ์และผา้หมกึพิมพส์ตกิเกอร์ 20,745.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โอ จี เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 20,597.50 บรษิัท โอ จี เอ อินเตอรเ์นชนัแนล

 จาํกดั 20,597.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002755 ลว

 23/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

86 จา้งทาํปฏิทินธนาคารประจาํปี 2564 9,000,000.00 9,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท แปลน กราฟิค จาํกดั 8,950,000.00

บรษิัท เวิรค์ แอคชวลลี จาํกดั 8,992,280.00

บรษิัท แบคอพั คอมมิวนิเคชนัสแ์อนด ์เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั 8,774,000.00

บรษิัท อมรนิทรพ์รนิตงิ แอนด ์พบัลิชชิง จาํกดั (มหาชน)

 8,945,200.00

บรษิัท สตดูโิอ จีบาร ์จาํกดั 8,930,220.00

บรษิัท แปลน กราฟิค จาํกดั 

8,950,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002988 ลว

 23/07/2563

87 เชา่ทีจอดรถลกูคา้สาขาสโุขทยั 216,000.00 216,000.00 วิธีพิเศษ นายชวลิต อนรุกัษแ์ดนไทย 216,000.00 นายชวลิต อนรุกัษแ์ดนไทย 

216,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002989 ลว

 23/07/2563

88 จา้งจดัอาหารและเครืองดืมรวมสถานที

สาํหรบังานเลียงเกษียณอายปุระจาํปี 2563

500,000.00 379,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เลอ คองคอรด์ โฮเตล็ จาํกดั 364,000.00 บรษิัท เลอ คองคอรด์ โฮเตล็ 

จาํกดั 364,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002756 ลว

 29/07/2563

89 จดัซือชอ่ดอกไมป้ระดษิฐ์และดอกไมต้ดิ

หนา้อก มอบในงานเลียงเกษียณอาย ุปี 2563

67,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายไศลรตัน ์เครือบญุมา 39,000.00 นายไศลรตัน ์เครือบญุมา 

39,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002757 ลว

 29/07/2563

90 จดัซือพดัลมระบายอากาศ(Exhaust Fan)

พรอ้มตดิตงับรเิวณหอ้งนาํชาย ชนั 3,ชนั 15

 และชนั 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

86,991.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

85,386.00

บรษิัท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 85,386.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002758 ลว

 29/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

91 จา้งรือถอนสว่นตอ่เตมิอาคารทรพัยธ์นาคาร 250,000.00 195,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท โปรวิชนั ประเมินราคา จาํกดั 195,000.00 บรษิัท โปรวิชนั ประเมินราคา 

จาํกดั 195,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002759 ลว

 30/07/2563

92 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

วิทยรุายการ เปิดสนามขา่วเศรษฐกิจ

500,000.00 497,550.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สวา่งดี มีเดีย จาํกดั 497,550.00 บรษิัท สวา่งดี มีเดีย จาํกดั 

497,550.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002760 ลว

 30/07/2563

93 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

วิทยรุายการ Top Selection Special

220,000.00 214,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท มี แอนด ์มิวสิค จาํกดั 214,000.00 บรษิัท มี แอนด ์มิวสิค จาํกดั 

214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002761 ลว

 30/07/2563

94 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

วิทยรุายการ รูอ้อม รูล้งทนุ

250,000.00 239,252.00 วิธีพิเศษ บรษิัท วรุณนนัท ์มีเดีย จาํกดั 239,252.00 บรษิัท วรุณนนัท ์มีเดีย จาํกดั 

239,252.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002762 ลว

 30/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

95 จา้งทาํของทีระลกึธนาคารประจาํปี 2564 

(กระเป๋าผา้พบัได,้ กระเป๋าผา้แคนวาส)

9,000,000.00 9,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป(2010) จาํกดั 

4,887,500.00

บรษิัท วินเซ็นท ์มารเ์ก็ตตงิ จาํกดั 5,412,500.00

บรษิัท ทรพัยโ์ชต ิลกัเกจกรุ๊ป จาํกดั 4,625,000.00

บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป

(2010) จาํกดั 4,775,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002995 ลว

 30/07/2563

96 จา้งทาํของทีระลกึธนาคารประจาํปี 2564 

(รม่พบั 3 ตอน)

วิธีพิเศษ บรษิัท ลกักีเพนท ์จาํกดั 2,486,835.00

บรษิัท ไทยโอชียนอตุสาหกรรม จาํกดั 2,168,151.70

บรษิัท ลกักีเพนท ์จาํกดั 

2,449,993.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100002996 ลว

 30/07/2563

97 งานปรบัปรุงผนงับรเิวณทางเชือม ชนั 8 

อาคาร 2 กบัหอ้งอาหาร ชนั 11 อาคารจอด

รถ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 267,842.40 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 267,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002997 ลว

 30/07/2563

98 จา้งบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศแบบแยก

สว่นชนิดฝังฝา้กระจายลม 4 ทิศทาง สว่น

นิตกิรรม

179,760.00 178,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียรงิ 178,500.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียรงิ 178,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100002998 ลว

 30/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

99 งานเพิม จา้งงานปรบัปรุงโถงบรกิาร ฝ่าย

พิธีการสินเชือ ชนั 1 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

80,992.95 _ วิธีพิเศษ บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 80,992.95 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 80,992.95

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100002999 ลว

 30/07/2563

100 จา้งจดัพิมพใ์บนาํสง่คา่เชา่ทรพัยส์ินธนาคาร 11,770.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 11,770.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

11,770.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002763 ลว

 31/07/2563

101 จดัซือกระดาษบนัทกึเครือง MDM 5,028.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็นเตอร ์จาํกดั 5,029.00 บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็น

เตอร ์จาํกดั 5,029.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002764 ลว

 31/07/2563

102 จดัซือ Gift Voucher สาํหรบัลกูคา้ธนาคารที

รว่มตอบคาํถามในรายการ GHB Talk

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินเดก็ซ ์ลิฟวิงมอลล ์จาํกดั (มหาชน) 40,000.00 บรษิัท อินเดก็ซ ์ลิฟวิงมอลล ์

จาํกดั (มหาชน) 40,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002765 ลว

 31/07/2563

103 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการบญัชีของสายงาน

ตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นางสมุาลี โชคดีอนนัต ์960,000.00 นางสมุาลี โชคดีอนนัต ์

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003000 ลว

 31/07/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


