
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขาบิก

ซีสมทุรปราการ

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

 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002771 ลว

 4/08/2563

2 จดัซือทีดินพรอ้มอาคารพาณิชย ์              

สาขายโสธร

4,500,000.00 4,500,000.00 วิธีพิเศษ ร.ต.ต.ประมวล  ศรีสรอ้ย 4,500,000.00 ร.ต.ต.ประมวล  ศรีสรอ้ย 

4,500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003006 ลว

 4/08/2563

3 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารผา่นสือ

โทรทศันก์องทพับกช่อง 7 HD รายการเชา้นี

ทีหมอชิต

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จาํกดั 500,000.00 บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003007 ลว

 4/08/2563

4 จา้งจดัพิมพซ์องหนา้ตา่งขาวและซอง

จดหมายสีขาวพรอ้มพิมพที์อยู่สาขา

400,000.00 381,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 381,990.00 บริษัท เอม็.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

381,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002772 ลว

 5/08/2563

5 จา้งนายยรรยง ลิขิตเจริญ เป็นผูเ้ชียวชาญ

ดา้นเกณฑก์าํกบัดแูลของธปท.ของสายงาน

ตรวจสอบ

720,000.00 720,000.00 วิธีพิเศษ คณุยรรยง ลิขิตเจริญ 720,000.00 คณุยรรยง ลิขิตเจริญ 

720,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003009 ลว

 5/08/2563

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

6 จา้งผศ.ดร.ประวิตร นิลสวุรรณากลุ เป็น

ผูเ้ชียวชาญดา้นตรวจสอบภายในและ

ควบคมุภายใน ของสายงานตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ คณุประวิตร นิลสวุรรณากลุ 960,000.00 คณุประวิตร นิลสวุรรณากลุ 

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003010 ลว

 5/08/2563

7 เช่าพืนทีทาํการสาขาบิกซี รงัสิต คลอง 6 6,343,200.00 6,343,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

3,459,172.55

บริษัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 3,459,172.55

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003011 ลว

 5/08/2563

8 บริการพืนทีสาขาบิกซี รงัสิต คลอง 6 วิธีพิเศษ บริษัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

2,143,475.97

บริษัท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 2,143,475.97

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003012 ลว

 5/08/2563

9 จา้งปรบัปรุงฝ่ายสนบัสนนุสาขานครหลวง 

ชนั 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

1,771,000.00 1,756,000.00 e-bidding บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 1,500,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจริญ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

1,571,000.00

บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 1,644,000.00

บริษัท ธารามนต ์วิศวกรรม จาํกดั 1,668,200.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พลเฟอรนิ์เจอร ์1,718,279.15

บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป 

จาํกดั 1,500,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003013 ลว

 5/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

10 จา้งจดัทาํปฏิทินจีน ประจาํปี 2564 1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โรงพิมพบ์ุน้เมง้ (2002) จาํกดั 1,701,000.00 บริษัท โรงพิมพบ์ุน้เมง้ (2002) 

จาํกดั 1,701,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003014 ลว

 5/08/2563

11 จา้งเหมาบคุคลภายนอก ดาํเนินการขน

ยา้ยพสัด ุจาํนวน 98 รายการ

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ อน้ทอง 10,000.00 นายกฤษณะ อน้ทอง 10,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002773 ลว

 6/08/2563

12 จา้งตกแตง่ซุม้วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ประจาํปี

 2563

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 31,458.00 บริษัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 31,458.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002774 ลว

 6/08/2563

13 จา้งทีปรกึษาโครงการพยากรณค์วาม

ตอ้งการทีอยู่อาศยัและติดตามประเมินผล

นโยบายรฐัฯ

2,000,000.00 1,992,857.00 วิธีพิเศษ มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศไทย 

1,946,000.00

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพือการ

พฒันาประเทศไทย 

1,946,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003015 ลว

 6/08/2563

14 จา้งออกแบบก่อสรา้งหลงัคา บริเวณหนา้

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

710,000.00 697,834.67 วิธีคดัเลือก บริษัท ตน้แบบไอเดียชนัดีไซน ์จาํกดั 682,500.00

บริษัท ทรสัที แมเนจเมนท ์จาํกดั 710,000.00

บริษัท ซี กรุ๊ป อารค์ิเท็ค แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

650,000.00

บริษัท ซี กรุ๊ป อารค์ิเท็ค แอนด ์

คอนซลัแตนท ์จาํกดั 650,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003016 ลว

 6/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

15 จา้งผูใ้หบ้ริการเช่าเตน็ท ์ในการขายพสัด ุ

จาํนวน 98 รายการ

2,140.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เค คลูท ์สเปเชียล จาํกดั 4,280.00 บริษัท โอ เค คลูท ์สเปเชียล 

จาํกดั 2,140.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002775 ลว

 7/08/2563

16 จา้งปรบัปรุงพืนทีภายในธนาคารอาคาร

สงเคราะหส์าขาปราจีนบรีุ ชนั 3

144,400.00 143,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 138,000.00 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 138,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002776 ลว

 7/08/2563

17 ซ่อมรอยแตกรา้วพรอ้มทาสีผนงัอาคาร

บริเวณพืนทีใตห้ลงัคาดา้นหนา้อาคาร 2 

และอาคารจอดรถ และซ่อมแซมหลงัคา

คลมุทางเดินบริเวณดา้นหนา้อาคาร 1 

สาํนกังานใหญ่

500,000.00 447,565.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 447,565.16

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจริญ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

496,437.41

บริษัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 507,516.41

บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 447,500.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4000002777 ลว

 7/08/2563

18 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

ราชดาํเนิน

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

 7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002778 ลว

 7/08/2563

19 จา้งควบคมุงานก่อสรา้งโครงการปรบัปรุง

และตกแตง่ภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์

 สาขานครชยัศรี

315,000.00 189,823.35 วิธีพิเศษ บริษัท ทรสัที แมเนจเมนท ์จาํกดั 150,000.00 บริษัท ทรสัที แมเนจเมนท ์จาํกดั

 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002779 ลว

 7/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

20 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารของแตล่ะสาขา 21,260.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรินต ์(2000) 21,060.00 ฟิงเกอร ์พรินต ์(2000) 21,060.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002780 ลว

 11/08/2563

21 จา้งจดัทาํสือสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธ"์สลาก

ออมทรพัย ์ธอส.รุน่ที 3 "ชดุพิมานมาศ”

78,859.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท มี พบัลิชชิง จาํกดั 78,859.00 บริษัท มี พบัลิชชิง จาํกดั 

78,859.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002781 ลว

 11/08/2563

22 จา้งจดัทาํสือสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธ"์สลาก

ออมทรพัย ์ธอส.รุน่ที 3 "ชดุพิมานมาศ”

2,910.40 _ วิธีพิเศษ บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชนั จาํกดั 2,910.40 บริษัท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชนั

 จาํกดั 2,910.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002782 ลว

 11/08/2563

23 จดัซือเครืองชงกาแฟแบบหยด 200,000.00 46,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีรส ุรีเทล จาํกดั 46,000.00 บริษัท วีรส ุรีเทล จาํกดั 

46,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002783 ลว

 11/08/2563

24 จดัซือหุ่นยนตด์ดูฝุ่ น 154,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีล อิงค ์จาํกดั 154,000.00 บริษัท ดีล อิงค ์จาํกดั 

154,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002784 ลว

 11/08/2563

25 จา้งจดัทาํกลอ่งใสข่องทีระลกึเพือมอบ

ใหแ้ก่พนกังานทีครบเกษียณอายแุละ

ปฏิบตัิงานครบ  35 ปี, 30 ปี, 25 ปี, และ 20

 ปี

55,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิสญา  สนธิรกัษ์ 55,000.00 นางสาววิสญา  สนธิรกัษ์ 

55,000.00

บริษัทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002785 ลว

 11/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

26 จา้งจดัทาํสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือและเงินฝาก

200,000.00 182,328.00 วิธีพิเศษ บริษัท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์แอนด ์พรินท ์จาํกดั 

182,328.00

บริษัท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พรินท ์จาํกดั 182,328.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002786 ลว

 11/08/2563

27 เช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่งผอ.ฝ่ายหรือ

เทียบเท่า

6,480,000.00 6,240,000.00 วิธีคดัเลือก บริษัท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 5,238,720.00

บริษัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์จาํกดั 5,315,760.00

บริษัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนดลี์ส จาํกดั (มหาชน) 

5,444,160.00

บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 6,240,240.00

บริษัท ภทัรลิสซิง จาํกดั 

(มหาชน) 5,232,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003026 ลว

 11/08/2563

28 จา้งปรบัปรุงพืนทีฝ่ายบริหารความเสียง ชนั

 15 อาคาร 2 (Re-Layout) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

2,000,000.00 611,000.00 e-bidding บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 530,000.00

บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 554,000.00

บริษัท กรุงไทย รุง่เจริญ จาํกดั 1,900,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เวิรค์ วนัเดอร ์1,945,000.00

บริษัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป 

จาํกดั 530,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003027 ลว

 11/08/2563

29 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

จนัทบรีุ

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

 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002787 ลว

 13/08/2563

30 จดัซือแฟ้มสนักวา้ง (2 นิว) 24,396.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 24,396.00 บริษัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

24,396.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002788 ลว

 13/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

31 จา้งงานรือถอน ปรบัปรุงพืนทีอาคาร

สาํนกังานสาขาธญัญะช็อปปิงพารค์

150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 150,000.00 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002789 ลว

 14/08/2563

32 จา้งจดัพิมพใ์บคาํขอสินเชือ GHBloan 176,550.00 176,550.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 176,550.00 บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

176,550.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002790 ลว

 14/08/2563

33 จดัซือตูท้าํนาํรอ้น-นาํเย็น 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 9,095.00 บริษัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 9,095.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002791 ลว

 14/08/2563

34 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย FM 92.5 MHz

300,000.00 294,250.00 วิธีพิเศษ สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

ประชาสมัพนัธ ์294,250.00

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยกรมประชาสมัพนัธ ์

294,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002792 ลว

 14/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

35 จา้งผลิตสือโฆษณาประชาสมัพนัธส์ง่เสริม

ภาพลกัษณข์องธนาคาร

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอเดียกู๊ด-ดี มีเดีย จาํกดั 500,000.00 บริษัท ไอเดียกู๊ด-ดี มีเดีย จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002793 ลว

 17/08/2563

36 จา้งงานปรบัปรุงฝา้เพดานบริเวณโถงรบั

ลกูคา้ ฝ่ายพิธีการสินเชือ ชนั 1 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 491,584.75 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 480,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002794 ลว

 18/08/2563

37 จดัทาํตรายางประเภทตา่งๆของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

67,580.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศิลป์ ตรายาง 33,935.05 เรืองศิลป์ ตรายาง 33,935.05 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002795 ลว

 18/08/2563

38 ซือหนงัสือพิมพส์าํหรบัผูบ้ริหารระดบั

ผูอ้าํนวยการฝ่าย/สาํนกัขนึไป เดือน 

กนัยายน-ธนัวาคม 2563

49,700.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทาริวงศ ์49,700.00 นายสมจิตร ทาริวงศ ์49,700.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002796 ลว

 18/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

39 โครงการสานสมัพนัธที์ดีระหวา่งธนาคาร

กบัหน่วยงานสวสัดิการและโครงการจดัสรร

1,776,000.00 1,740,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท แน็ป แทรเวล จาํกดั 1,650,000.00                   

 บริษัท แคมปัส อินเตอร ์ทวัร ์จาํกดั 1,698,000.00      

 บริษัท เวิลดด์ิสคฟัเวอรี ทราเวล เซอรวิ์ส จาํกดั 

1,494,000.00

บริษัท แน็ป แทรเวล จาํกดั 

1,650,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003031 ลว

 18/08/2563

40 จา้งผลิตในรูปแบบ Viral video ธอส.และ 

สปอตโฆษณา กบัสิตางศุ ์บวัทอง

200,000.00 171,200.00 วิธีพิเศษ บริษัท แบลค็บ๊อกซ ์โปรดกัชนั จาํกดั 171,200.00 บริษัท แบลค็บ๊อกซ ์โปรดกัชนั 

จาํกดั 171,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002799 ลว

 19/08/2563

41 จา้งจดัทาํสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธ ์

ผลิตภณัฑสิ์นเชือและเงินฝาก

300,000.00 247,384.00 วิธีพิเศษ บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 247,384.00 บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

247,384.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002800 ลว

 19/08/2563

42 จา้งผลิตสือโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ในโครงการสลากธอส.ชดุพิมานมาศ เรือง

แมค่า้ขนัเทพ

1,000,000.00 985,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 985,000.00 บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 985,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003032 ลว

 19/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

43 จดัซือปัมสบูนาํเย็น พรอ้มติดตงั อาคาร 1 

และ อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

4,950,000.00 4,827,587.00 e-bidding บริษัท แอบโซลทู นอรม์ จาํกดั 3,380,023.00

บริษัท ดีไนน ์โซลชูนัเอน็จิเนียริง จาํกดั 3,670,911.00

บริษัท วีฟอรซ์ เอน็จิเนียริงแอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

3,980,982.00

บริษัท เอน็ทรสัท ์อินเตอรค์อรป์จาํกดั 4,288,888.88

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอน็จิเนียริง 4,229,175.00

บริษัท เอส.เค.เอน็.ไปป์เอน็จิเนีย แอนด ์ซพัพลาย 

จาํกดั 4,468,000.00

บริษัท พรีเมียม อิควิปเมน้ทแ์อนด ์เอน็จิเนียริง จาํกดั 

4,552,850.00

บริษัท กลอบอลซีล จาํกดั 4,827,586.76

บริษัท แอบโซลทู นอรม์ จาํกดั 

3,380,023.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003034 ลว

 20/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

44 เช่าพืนทีทาํการสาขาเซ็นทรลัพลาซา 

อดุรธานี

16,800,000.00 16,800,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 9,548,716.67 บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 

9,548,716.67

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003035 ลว

 20/08/2563

45 บริการงานระบบพืนทีเช่าสาขาเซ็นทรลั

พลาซา อดุรธานี

วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 6,054,593.64 บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 

6,054,593.64

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003036 ลว

 20/08/2563

46 บริการสว่นกลางพืนทีเช่าสาขาเซ็นทรลั

พลาซา อดุรธานี

วิธีพิเศษ บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 1,130,315.41 บริษัท เซ็นทรลัเวิลด ์จาํกดั 

1,130,315.41

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003037 ลว

 20/08/2563

47 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

โทรทศันร์ายการเวทีขา่วสดุสปัดาห ์ช่อง 5 

ทนัขา่ว และฮารด์คอรข์า่ว

500,000.00 499,500.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอน็เอส มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั 499,500.00 บริษัท เอน็เอส มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั

 499,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002801 ลว

 21/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

48 จา้งจดัทาํโครงการบริหารอตัรากาํลงัเชิง

ยทุธศาสตร์

4,000,000.00 3,700,000.00 วิธีคดัเลือก บริษัท ทริส คอรป์อเรชนั จาํกดั 3,700,000.00

บริษัท เอช อาร ์เอส เอส(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

4,012,500.00

บริษัท ฮิวแมน อินเทเลคชวล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

3,700,000.00

บริษัท ทริส คอรป์อเรชนั จาํกดั 

3,700,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003038 ลว

 21/08/2563

49 จดัซือพรอ้มเปลียนเครืองปรบัอากาศ 

ภายในสาํนกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาอตุรดิตถ์

235,600.00 230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นยทุธเซอรวิ์ส 230,000.00 รา้นยทุธเซอรวิ์ส 230,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002805 ลว

 24/08/2563

50 จา้งทาํอาคารอเนกประสงคบ์ริเวณพืนที

ลานจอดรถธนาคารฯ เพือเป็นการเตรียม

ความพรอ้มหากเกิดการระบาดของเชือไวรสั

โคโรนา (COVID-19) รอบที 2 และเพือ

รองรบัโครงการลงนามสญัญานอกสถานที 

(Smart Fast Service) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

500,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 498,000.00 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002806 ลว

 24/08/2563

51 จดัซือตูร้างเลือนพรอ้มติดตงั สาขาอตุรดิตถ์ 300,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดัประจกัษ์เฟอรนิ์เจอร ์220,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดัประจกัษ์

เฟอรนิ์เจอร ์220,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002807 ลว

 24/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

52 จา้งทาสีผนงัภายนอกพรอ้มซ่อมแซมนาํ

รวัซึม สาขาพทัยา

256,992.60 256,992.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 250,000.00 บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง 

จาํกดั 250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002808 ลว

 24/08/2563

53 จา้งปรบัปรุงซ่อมแซม สาขาสวา่งแดนดิน 400,000.00 286,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ซคัเซซ เอน็จิเนียริง จาํกดั 280,000.00 บริษัท เคซี ซคัเซซ เอน็จิเนียริง 

จาํกดั 280,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002809 ลว

 24/08/2563

54 เช่ารถยนตอ์เนกประสงคเ์พือใชป้ฎิบตัิงาน

ประจาํสาขาแมฮ่่องสอน

2,117,000.00 1,673,000.00 e-bidding บริษัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์จาํกดั 1,470,180.00

บริษัท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนดลี์ส จาํกดั (มหาชน) 

1,527,960.00

บริษัท ศรีวฒันลิ์สซิง จาํกดั 1,649,940.00

บริษัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์

 จาํกดั 1,470,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003040 ลว

 24/08/2563

55 จดัซือถงุดาํใสข่ยะ (ขนาด30x40) 33,170.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 33,170.00 บริษัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 

33,170.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002810 ลว

 25/08/2563

56 จดัซือเครืองปรบัอากาศเพือใชง้านบริเวณ

อาคารสาํนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาลาํพนู

667,800.00 642,321.00 วิธีพิเศษ รา้นไพลินการช่าง 630,000.00                                 

บริษัท ภทัรไชย เอน็ยิเนียริง จาํกดั 652,700.00

รา้นไพลินการช่าง 630,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003042 ลว

 25/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

57 จดัซือเครืองปรบัอากาศพรอ้มติดตงั บริเวณ

โถงสินเชือและหอ้งนิติกรรมชนั 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขาขอนแก่น

571,200.00 556,935.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดัขอนแก่นไทยแลนด ์491,400.00   

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สงวนแอร ์556,935.00                  

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วาย เอม็ เอน็ยิเนียริง 553,344.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัขอนแก่นไทย

แลนด ์491,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003043 ลว

 25/08/2563

58 จา้งทาํของสมนาคณุเพือใชใ้นการสาํรวจ

ความตอ้งการของลกูคา้ดา้นผลิตภณัฑเ์งิน

ฝาก (กระเป๋าผา้ลดโลกรอ้น แบบพบัเก็บได)้

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท สยามยนิูคโปรดกัส ์จาํกดั 150,000.00 บริษัท สยามยนิูคโปรดกัส ์จาํกดั

 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002811 ลว

 26/08/2563

59 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

นครราชสีมา

141.24 _ วิธีพิเศษ บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 141.24 บริษัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 141.24

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002812 ลว

 26/08/2563

60 จา้งจดัทาํสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือ

300,000.00 249,449.10 วิธีพิเศษ บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 249,449.10 บริษัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

249,449.10

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002813 ลว

 26/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

61 จดัซือสติกเกอรส์ารบรรณ 202,230.00 202,230.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส 1689 จาํกดั 202,230.00 บริษัท เคเอส 1689 จาํกดั 

202,230.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002814 ลว

 27/08/2563

62 จดัซือสายรดัธนบตัร(ชนิด 20 บาท,100 

บาท) จาํนวน 200 ห่อ (ชนิดละ 100 ห่อ)

38,948.00 _ วิธีพิเศษ บริษัท โพลีพลาสติก  จาํกดั 38,948.00 บริษัท โพลีพลาสติก  จาํกดั 

38,948.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002815 ลว

 27/08/2563

63 จา้งบริการพืนทีการออกบธูงานมหกรรม

บา้นธนาคาร 63 จ.นครปฐม

350,000.00 311,209.50 วิธีพิเศษ บริษัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 311,209.50 บริษัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

311,209.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002816 ลว

 27/08/2563

64 จดัซือแฟ้มเจาะออ่น 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 428,000.00 บริษัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

428,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002818 ลว

 27/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

65 จดัซือเครืองปรบัอากาศเพือใชง้านบริเวณ

โถงงานสินเชือชนั 2 สาขาเชียงใหม่

1,000,000.00 935,477.46 วิธีพิเศษ บริษัท เดนกิ เทค จาํกดั 884,953.13                            

 รา้นไพลิน การช่าง (สาํนกังานใหญ่) 926,898.20     

บริษัท จอหน์สนั คอนโทรลส ์อินเตอรเ์นชนัแนล 

(ประเทศไทย) จาํกดั 1,132,060.00

บริษัท เดนกิ เทค จาํกดั 

884,953.13

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003045 ลว

 27/08/2563

66 จดัซือของสมนาคณุสาํหรบัโปรโมชนั

สง่เสริมการขายและเพือขยายฐานและ

รกัษาฐานลกูคา้เงินฝากกลุม่ Size M 

(กลอ้งวงจรปิด)

400,000.00 399,645.00 วิธีพิเศษ บริษัท ไอบิส พลสั เน็ทเวอรค์ จาํกดั 399,645.00 บริษัท ไอบิส พลสั เน็ทเวอรค์ 

จาํกดั 399,645.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002819 ลว

 28/08/2563

67 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร

 ในรูปแบบ 2D Animation ผา่นสือโทรทศัน์

 สือสิงพิมพ ์และสือ Social Media

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 500,000.00 บริษัท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002820 ลว

 28/08/2563

68 จา้งผลิตหนา้กากอนามยัแบบผา้ติดโลโก้

ฝ่ายบริหาร NPA สาํหรบัประชาสมัพนัธฝ่์าย

 NPA

300,000.00 280,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เอสเคที.เอม็บรอยเดอรี จาํกดั 280,000.00 บริษัท เอสเคที.เอม็บรอยเดอรี 

จาํกดั 280,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002821 ลว

 28/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

69 ซือตวัเครืองบินโดยสาร โครงการสาน

สมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร (ในประเทศ) 

ประจาํปี 2563

500,000.00 414,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกดั (มหาชน) 414,950.00 บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 414,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002822 ลว

 28/08/2563

70 จา้งผลิตป้ายไฟ ON AIR สาํหรบัหอ้งจดั

รายการเสียงตามสายของธนาคาร

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมบิล ไซน ์เซ็นเตอร ์จาํกดั 5,000.00 บริษัท โมบิล ไซน ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั 5,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002823 ลว

 28/08/2563

71 จา้งผลิตสือโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

เพือกระตุน้การใชง้าน และชาํระเงินกูผ้า่น

แอพพลิเคชนั GHB ALL เรือง รกันีเดือนละ

ครงั ตอน ชาํระง่ายแคผ่า่นแอพ

1,000,000.00 985,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 985,000.00 บริษัท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 985,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003046 ลว

 28/08/2563

72 จดัซือกระดาษ A4 ชนิดเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม

2,664,300.00 2,664,300.00 e-market เสนอราคา บริษัท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 2,182,800.00 

บริษัท ดบัเบิล เอ ดิจิตอล ซีเนอรจี์ จาํกดั 2,182,200.00

                                                               บริษัท 

อนนัต ์แอนด ์ซนัส ์เทรดดิง จาํกดั 2,288,700.00

บริษัท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย 

จาํกดั 2,182,800.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้งครบถว้น

ใบสงัซือเลขที

3000000024 ลว

 31/08/2563

73 จา้งปรบัปรุงพืนทีและตกแตง่ภายในทีทาํ

การเขตฉะเชิงเทรา ภาคตะวนัออก

866,400.00 866,000.00 e-bidding บริษัท กรุงไทย รุง่เจริญ จาํกดั 805,200.00

บริษัท บรูณรตันเ์อนยิเนียริง จาํกดั 823,000.00

บริษัท กรุงไทย รุง่เจริญ จาํกดั 

800,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิและ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003047 ลว

 31/08/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


