
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งปรบัปรุงบรเิวณพืนทีรบัลกูคา้ ชนั 1 

(การเงิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขา

บา้นโป่ง

500,000.00 462,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 461,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 462,000.00

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 467,126.95

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

471,618.40

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 458,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4000002825 ลว

 1/09/2563

2 จา้งปรบัปรุงพืนทีชวัคราว ฝ่ายบรหิารหนี

กทม.และปรมิณฑล บรเิวณชนั 1 อาคาร 1

350,000.00 349,529.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ธีรดล จาํกดั 349,529.00 บรษัิท ธีรดล จาํกดั 345,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002826 ลว

 2/09/2563

3 ซือเครืองใชส้าํนกังานและอปุกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 7,190.40 บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

7,190.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002827 ลว

 2/09/2563

4 จา้งงานทาํกนัสาดผา้ใบชนิดควบคมุดว้ย

มอเตอรไ์ฟฟ้า พรอ้มตดิตงับรเิวณทางเชือม 

อาคาร 1 กบัอาคาร 2(ฝังอาคารจอดรถ) 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

200,000.00 75,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แสงทองผา้ใบกนัสาด จาํกดั 74,025.00 บรษัิท แสงทองผา้ใบกนัสาด 

จาํกดั 74,025.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002828 ลว

 2/09/2563

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

5 จา้งจดัทาํสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือ กลุม่ Social Solution ไตรมาส 3 – 4

 จาํนวน 5 ผลิตภณัฑ์

300,000.00 248,110.53 วิธีพิเศษ บรษัิท มี พบัลิชชิง จาํกดั 248,110.53 บรษัิท มี พบัลิชชิง จาํกดั 

248,110.53

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002829 ลว

 2/09/2563

6 จา้งเหมาบคุคลภายนอก ดาํเนินการขนยา้ย

และกาํจดัเศษวสัดุ

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิระศกัด ิเทศกลุ 5,000.00 นายจิระศกัด ิเทศกลุ 5,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002830 ลว

 3/09/2563

7 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาเลย 470.80 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 470.80 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002831 ลว

 3/09/2563

8 ซือหนงัสือคูมื่อเตรียมสอบ CIA Part 3 8,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 8,150.00 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย 8,150.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002833 ลว

 3/09/2563

9 จา้งสาํรวจความพงึพอใจ/ไมพ่งึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารฯ

2,500,000.00 2,480,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท รีเสิรช์ อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั 1,800,000.00

บรษัิท ควอลิตี รีเสอรจ์ จาํกดั 1,984,000.00            

บรษัิท อินโฟ เสิรช์ จาํกดั 1,998,900.00

บรษัิท รีเสิรช์ อินเทลลิเจนซ ์

จาํกดั 1,800,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003050 ลว

 3/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

10 จดัซือตูร้างเลือนพรอ้มตดิตงั จาํนวน 1 ชดุ 

ใหก้บัสาขามิตรภาพขอนแก่น

150,000.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมแพ็คสโตเรจ็โซลชูนั จาํกดั 149,800.00 บรษัิท คอมแพ็คสโตเรจ็โซลชูนั 

จาํกดั 149,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002834 ลว

 8/09/2563

11 จา้งจดักิจกรรมถ่ายทอดความรู ้และ

ประสบการณก์ารทาํงานภายในองคก์ร ฝ่าย

พิธีการสินเชือ

149,600.00 149,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พรอ้มศริสิขุ จาํกดั 149,600.00 บรษัิท พรอ้มศริสิขุ จาํกดั 

149,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002835 ลว

 8/09/2563

12 จา้งทาํหนา้กากอนามยัปอ้งกนัฝุ่ นละออง

และเชือโรค

1,000,000.00 975,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไอ แอม เวิรค์ จาํกดั 975,000.00

บรษัิท สยามลาเท็คโฟม จาํกดั 1,356,225.00

บรษัิท ไอ แอม เวิรค์ จาํกดั 

970,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003051 ลว

 8/09/2563

13 จา้งจดัทาํรายการ GHB Talk 400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฮกั ครีเอทีฟ เฮา้ส ์จาํกดั 311,850.00 บรษัิท ฮกั ครีเอทีฟ เฮา้ส ์จาํกดั 

311,850.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002836 ลว

 9/09/2563

14 ทาํประตบูานสวิงบรเิวณชนั 2 (สว่นการเงิน)

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาลาํปาง

25,680.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.เทค.โปรดกัส ์แอนด ์ดีไซน ์จาํกดั 25,680.00 บรษัิท พี.เทค.โปรดกัส ์แอนด ์

ดีไซน ์จาํกดั 25,680.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002838 ลว

 9/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

15 จา้งจดัพิมพแ์ผนทีตงัสถานทีประกอบการ 39,804.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 39,804.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

39,804.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002839 ลว

 9/09/2563

16 จา้งบรษัิทภายนอกดาํเนินการจดังาน

ถ่ายทอดผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย IT Day

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 63,023.00 บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 

62,488.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002840 ลว

 9/09/2563

17 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาสวน

อตุสาหกรรมสหพฒัน ์แหลมฉบงั

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

 941.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002841 ลว

 10/09/2563

18 จา้งจดัพิมพใ์บสาํคญัจา่ยคา่นาํมนัเชือเพลิง 6,420.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 6,420.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

6,420.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002842 ลว

 10/09/2563

19 จดัซือกระดาษถ่ายเอกสาร A3 19,153.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซินเนอรจี์ จาํกดั 19,153.00 บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซิน

เนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002843 ลว

 10/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

20 ซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) สาํหรบัจดัทาํ

โปรโมชนัสง่เสรมิการขายสาํหรบังาน

มหกรรม ปี 2563

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

400,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002844 ลว

 10/09/2563

21 จา้งผลิตหมอนรองคอและหมอนผา้หม่ 250,000.00 239,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั 235,727.00 บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั

 235,727.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002845 ลว

 10/09/2563

22 เชา่อาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นสถานทีเก็บ

แฟ้มสินเชือและเอกสารทางการเงิน สาขา

กาํแพงเพชร

180,000.00 180,000.00 วิธีพิเศษ คณุเปมิกา พุม่สขุ 180,000.00 คณุเปมิกา พุม่สขุ 180,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003053 ลว

 10/09/2563

23 กลอ้งดจิิตอล 53,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ที.ที.แอนด ์ที.เทรดดงิ จาํกดั 53,400.00 บรษัิท ที.ที.แอนด ์ที.เทรดดงิ 

จาํกดั 53,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002847 ลว

 11/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

24 จา้งจดัพิมพใ์บตอ่สมดุคูฝ่าก 20,330.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 20,330.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 20,330.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002848 ลว

 11/09/2563

25 จา้งงานซอ่มแซมโครงสรา้งเสาบรเิวณชนั ๘

A อาคารจอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่ (งานก่อสรา้ง)

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยาม เรมีดี จาํกดั 52,008.42 บรษัิท สยาม เรมีดี จาํกดั 

51,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003054 ลว

 11/09/2563

26 เชา่ทีดนิราชพสัด ุเพือใชเ้ป็นทีจอดรถของ

ลกูคา้ธนาคารสาขาภเูก็ต

26,399.00 _ วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีภเูก็ต 26,399.00 สาํนกังานธนารกัษพื์นทีภเูก็ต 

26,399.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003056 ลว

 11/09/2563

27 จดัซือของสมนาคณุ (หฟัูงบลทูธู) 500,000.00 496,908.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วรรณาไลท ์จาํกดั 496,908.00

บรษัิท ไอ มิลเลียนแนรส์ จาํกดั 577,800.00

บรษัิท วรรณาไลท ์จาํกดั 

496,908.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002850 ลว

 14/09/2563

28 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

นครราชสีมา และสาขาเพชรบรูณ์

1,177.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 1,177.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 1,177.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002851 ลว

 14/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

29 เชา่พืนทีศนูยก์ารคา้ฯเพือเป็นทีทาํการสาขา

เซ็นทรลัพลาซา ศาลายา

14,300,000.00 14,300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 8,056,896.96 บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 8,056,896.96

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003059 ลว

 15/09/2563

30 บรกิารงานระบบพืนทีสาขาเซ็นทรลัพลาซา 

ศาลายา

วิธีพิเศษ บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 5,108,667.48 บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 5,108,667.48

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003060 ลว

 15/09/2563

31 บรกิารงานเชา่พืนทีสาขาเซ็นทรลัพลาซา 

ศาลายา

วิธีพิเศษ บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 1,036,342.08 บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 1,036,342.08

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003061 ลว

 15/09/2563

32 ซือพรอ้มตดิตงัเครืองปรบัอากาศใหม่

ทดแทนเครืองเดมิทีชาํรุด ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาราชบรุี

430,000.00 420,850.61 วิธีพิเศษ บรษัิท เดนกิ เทค จาํกดั 420,000.00 บรษัิท เดนกิ เทค จาํกดั 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002853 ลว

 16/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

33 ซือ Drum เครืองโทรสาร ยีหอ้ Brother รุน่ 

DR-2255

11,000.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยโอเอ บสิซิเนส จาํกดั 8,827.50 บรษัิท ไทยโอเอ บสิซิเนส จาํกดั 

8,827.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002854 ลว

 16/09/2563

34 จา้งจดัทาํของทีระลกึ (เสือกิจกรรม

กลางแจง้) โครงการสานสมัพนัธสื์อมวลชน

สญัจร (ในประเทศ) ประจาํปี 2563

20,000.00 19,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แซม ดีไซน ์ยนูิฟอรม์ แฟคทอรี จาํกดั 19,260.00 บรษัิท แซม ดีไซน ์ยนูิฟอรม์ 

แฟคทอรี จาํกดั 19,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002855 ลว

 16/09/2563

35 จา้งจดัทาํของทีระลกึ (กระเป๋าทรงกลอ่งเคส

แข็ง) โครงการสานสมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร 

(ในประเทศ) ประจาํปี 2563

20,000.00 17,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 14,980.00 บรษัิท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 

14,980.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002856 ลว

 16/09/2563

36 จา้งจดัทาํของทีระลกึ (เสือโปโล) โครงการ

สานสมัพนัธสื์อมวลชน สญัจร (ในประเทศ)

 ประจาํปี 2563

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 39,306.45 บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 39,306.45 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002857 ลว

 16/09/2563

37 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีโครงการงาน SMART 

SME EXPO 2020

100,000.00 100,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พีเอ็มจี คอรป์อเรชนั จาํกดั 100,000.00 บรษัิท พีเอ็มจี คอรป์อเรชนั จาํกดั

 100,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002858 ลว

 16/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

38 เชา่พืนทีจดัเก็บของทีระลกึธนาคาร ตงัแต่

วนัที 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564

111,000.00 111,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั 110,848.56 บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั 

110,848.56

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003062 ลว

 16/09/2563

39 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิ

1,000,000.00 783,775.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จาํกดั 783,775.00 บรษัิท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส์

 จาํกดั 783,775.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003063 ลว

 16/09/2563

40 จา้งศลิปิน โครงการสานสมัพนัธสื์อมวลชน

สญัจร (ในประเทศ) ประจาํปี 2563

300,000.00 280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชญาภา อนนัตพ์รศริ ิ280,000.00 นางสาวชญาภา อนนัตพ์รศริ ิ

280,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002859 ลว

 17/09/2563

41 จดัทาํตรายางประเภทตา่งๆ 18,719.65 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 18,719.65 เรืองศลิป์ ตรายาง 18,719.65 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002860 ลว

 17/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

42 จา้งซอ่มแซมหลงัคาอาคารสาํนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขากาฬสินธุ์

500,000.00 448,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคซี ซคัเซซ เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 420,000.00 บรษัิท เคซี ซคัเซซ เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ และ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002862 ลว

 17/09/2563

43 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) เพือใชใ้น

การสง่เสรมิการขายในงาน GHB Home 

Loan Fair @ บรุีรมัย์

120,000.00 120,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

120,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002863 ลว

 17/09/2563

44 จา้งตดิตงัดวงโคมแสงสวา่ง บรเิวณหอ้ง

ทาํงาน 701,703 และ 704 ชนั 7 อาคาร 2

9,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 8,859.60 บรษัิท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์

จาํกดั 8,859.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002865 ลว

 17/09/2563

45 จา้งทีปรกึษาดา้นการปฏิบตัติามกฎหมาย

วา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA)

5,000,000.00 4,918,200.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท เบเคอร ์แอนดแ์ม็คเคน็ซี จาํกดั 5,000,000.00

บรษัิท แชนดเ์ลอ่ร ์เอ็มเอชเอ็ม จาํกดั 9,500,000.00

บรษัิท เบเคอร ์แอนดแ์ม็คเคน็ซี 

จาํกดั 4,918,200.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003065 ลว

 17/09/2563

46 จา้งจดัทาํกระปกุ ธอส.เงินเตม็บา้นขนาด

ใหญ่พิเศษ รุน่ที 3

50,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท แปลน ครีเอชนัส ์จาํกดั 49,500.00 บรษัิท แปลน ครีเอชนัส ์จาํกดั 

49,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003068 ลว

 17/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

47 จา้งผูด้าํเนินการจดัโครงการอบรม

สือมวลชนกบัการใชข้อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์

ประจาํปี 2563

400,000.00 384,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท หนุม่สาวทวัร ์จาํกดั 360,000.00 บรษัิท หนุม่สาวทวัร ์จาํกดั 

360,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003069 ลว

 17/09/2563

48 เชา่อาคารราชพสัด ุเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาถนนจอมพล

750,394.92 750,394.92 วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีนครราชสีมา 678,684.00 สาํนกังานธนารกัษพื์นที

นครราชสีมา 678,684.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003070 ลว

 17/09/2563

49 จา้งบรกิารดแูลรกัษาตน้ไมแ้ละสวนหยอ่ม 

ธอส.สนญ.

1,800,000.00 1,727,900.00 e-bidding บรษัิท พนาทศัน ์จาํกดั 1,468,600.00

บรษัิท กรีนแคร ์โปรเฟสชนัแนล จาํกดั 1,479,536.08

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พรหม พฤกษา 1,639,900.00

บรษัิท ทรูวนั จาํกดั 1,500,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พี.ดี.คลีน แอนด ์เซอรวิ์ส 

1,690,600.00

บรษัิท พนาทศัน ์จาํกดั 

1,468,600.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003071 ลว

 17/09/2563

50 จา้งจดัทาํเข็มกลดัตดิปกเสือชดุเครืองแบบสี

กากี

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) 48,685.00 บรษัิท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั 

(มหาชน) 48,685.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002866 ลว

 18/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

51 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯ ของแตล่ะ

สาขาทีขอสงัพิมพ์

8,970.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 8,970.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 8,970.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002867 ลว

 18/09/2563

52 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯของแตล่ะฝ่าย

งานทีขอสงัพิมพ์

11,700.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 11,700.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 11,700.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002868 ลว

 18/09/2563

53 จา้งจดัทาํใบปลิวประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สลากออมทรพัย ์ธอส. รุน่ที 3 ชดุพิมานมาศ

108,819.00 108,819.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มี พบัลิชชิง จาํกดั 108,819.00 บรษัิท มี พบัลิชชิง จาํกดั 

108,819.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002869 ลว

 18/09/2563

54 จดัซือกระดาษบตัรควิ(QMS) 44,940.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินเตอรเ์ปเปอร ์โปรดกัส ์จาํกดั 44,940.00 บรษัิท อินเตอรเ์ปเปอร ์โปรดกัส ์

จาํกดั 44,940.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002871 ลว

 21/09/2563

55 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

พิษณโุลก

470.80 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 470.80 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002872 ลว

 21/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

56 จา้งงานกนักระจกชนั 2 งานสินเชือ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขาลาํพนู

215,700.00 215,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศภุกิจ คอนสตรกัชนั จาํกดั 209,185.00 บรษัิท ศภุกิจ คอนสตรกัชนั 

จาํกดั 209,185.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002873 ลว

 21/09/2563

57 จา้งจดัพิมพก์ระดาษบนัทกึขอ้ความที A4 86,670.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 86,670.00 บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 86,670.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002874 ลว

 21/09/2563

58 บตัรกาํนลั/บตัรของขวญัเครืองดืม มลูคา่

บตัรละ 300 บาท

197,000.00 185,250.00 วิธีพิเศษ บรษัิท คอฟฟี คอนเซ็ปต ์รีเทล จาํกดั 185,250.00 บรษัิท คอฟฟี คอนเซ็ปต ์รีเทล 

จาํกดั 185,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002875 ลว

 21/09/2563

59 บตัรกาํนลั/บตัรของขวญัไฮเปอรม์ารเ์ก็ต

หรือซูเปอรม์ารเ์ก็ต มลูคา่บตัรละ 200 บาท

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

400,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002876 ลว

 21/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

60 หลอดไฟแบล็คไลท ์(หลอดคู)่จาํนวน 100 

หลอด และหลอดไฟแบล็คไลท ์(หลอดเดียว)

 จาํนวน 50 หลอด

27,820.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 27,820.00 บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

27,820.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002877 ลว

 21/09/2563

61 บตัรกาํนลั/บตัรของขวญัรา้นอาหาร มลูคา่

บตัรละ 100 บาท

460,000.00 460,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เรสเทอรองตสดี์เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 460,000.00 บรษัิท เรสเทอรองตสดี์เวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 460,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002878 ลว

 21/09/2563

62 บตัรกาํนลั/บตัรของขวญัรา้นของหวาน 

มลูคา่บตัรละ 100 บาท

450,000.00 360,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โกลเดน้ โดนทั(ประเทศไทย)จาํกดั 360,000.00 บรษัิท โกลเดน้ โดนทั(ประเทศ

ไทย)จาํกดั 360,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002879 ลว

 21/09/2563

63 จดัซือระบบเครืองเสียงหอ้งประชมุวิมานเมฆ

 (301) พรอ้มตดิตงั ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

2,900,000.00 2,662,267.00 e-bidding บรษัิท ฟิวชนั ฟาร ์อีสท ์จาํกดั 2,077,335.00

บรษัิท เอวี เทค ซีสเตม็ส ์จาํกดั 2,550,000.00

บรษัิท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียรงิแอนด ์ซพัพลายส ์จาํกดั 

2,500,000.00

บรษัิท พีค ไอโอทีโซลชูนัส ์จาํกดั 2,350,000.00

บรษัิท ฟิวชนั ฟาร ์อีสท ์จาํกดั 

2,077,335.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003072 ลว

 21/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

64 จา้งขนยา้ยพรอ้มปลกูตน้ไม้ 18,725.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตน้ปาลม์ แลนดส์เคป 18,725.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั ตน้ปาลม์ 

แลนดส์เคป 18,725.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002881 ลว

 22/09/2563

65 จา้งจดัพิมพส์มดุเงินฝากออมทรพัย์ 481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 481,500.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002882 ลว

 23/09/2563

66 จา้งจดัทาํสือประชาสมัพนัธจ์ุ๊บตดิกระจก 

สาํหรบัโครงการ Smart Welfare & 

Corporate ปี 2563

199,920.00 194,740.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เกรทพรีเมียม จาํกดั 194,740.00 บรษัิท เกรทพรีเมียม จาํกดั 

194,740.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002883 ลว

 23/09/2563

67 งานเพิม-ลดปรบัปรุงและตกแตง่ สาขา

คอนแวนต์

40,875.17 _ วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั วส ุกรุ๊ป 40,875.17 หา้งหุน้สว่นจาํกดั วส ุกรุ๊ป 

40,875.17

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002884 ลว

 23/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

68 จดัซือนาํมนัเชือเพลิงชนิดดีเซลสาํหรบั

เครืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรอง อาคาร 1 และ

อาคาร 2

50,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 47,901.64 บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

47,901.64

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002885 ลว

 23/09/2563

69 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน (สาํหรบัผูม้าตดิตอ่) 

ใหก้บับรหิารหนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น ธ ขวญันคร 8,400.00 รา้น ธ ขวญันคร 8,400.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002886 ลว

 23/09/2563

70 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน (สาํหรบัผูม้าตดิตอ่) 

ใหก้บับรหิารหนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดีย เฟอรน์ิเจอร ์มอลล ์จาํกดั 10,450.00 บรษัิท ไอเดีย เฟอรน์ิเจอร ์มอลล์

 จาํกดั 10,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002887 ลว

 23/09/2563

71 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน (สาํหรบัผูม้าตดิตอ่) 

ใหก้บับรหิารหนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์ิเจอรม์อลล์(ฉะเชิงเทรา) จาํกดั 

56,400.00

บรษัิท เมเจอรเ์ฟอรน์ิเจอรม์อลล์

(ฉะเชิงเทรา) จาํกดั 56,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002888 ลว

 23/09/2563

72 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน (สาํหรบัผูม้าตดิตอ่) 

ใหก้บับรหิารหนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เตง็หนงึโฮมดีไซนเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั 31,200.00 บรษัิท เตง็หนงึโฮมดีไซนเ์ซ็นเตอร์

 จาํกดั 31,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002889 ลว

 23/09/2563

73 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน (สาํหรบัผูม้าตดิตอ่) 

ใหก้บับรหิารหนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ปิยะผล เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 7,000.00 บรษัิท ปิยะผล เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั

 7,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002890 ลว

 23/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

74 จดัจา้งทาํปา้ยสตกิเกอรร์ณรงคก์าร

ประหยดัพลงังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 สาํนกังานใหญ่

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โมบลิ ไซน ์เซ็นเตอร ์จาํกดั 3,852.00 บรษัิท โมบลิ ไซน ์เซ็นเตอร ์จาํกดั

 3,852.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002891 ลว

 23/09/2563

75 จา้งบรกิารพืนทีการออกบธูงานมหกรรม

บา้นมือสองราคาพิเศษ

450,000.00 449,287.65 วิธีพิเศษ บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 449,287.65 บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

449,287.65

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002892 ลว

 23/09/2563

76 จดัซือตูเ้ย็น และไมโครเวฟ ชนั 16 อาคาร 2 27,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

24,980.22

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 24,980.22

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002893 ลว

 23/09/2563

77 จดัซือเครืองชงกาแฟ 75,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 72,760.00 บรษัิท บอนกาแฟ (ประเทศไทย)

 จาํกดั 72,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002894 ลว

 23/09/2563

78 จา้งงานซอ่มแซมสาขาและงานซอ่มแซม

สาขาเนืองจากเหตนุาํประปาทว่มภายใน

อาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขา

ระยอง

1,802,000.00 1,785,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 1,780,000.00

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 1,784,903.86

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

1,784,719.82

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 

1,750,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003073 ลว

 23/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

79 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขา

ในสงักดัเขตอบุลราชธานี

3,500,000.00 3,500,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,554,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

2,670,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัดีเจเอ็น 2,670,132.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 2,747,460.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 

2,832,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 2,905,386.92

บรษัิท รกัษาความปลอดภยันวพิชิตร ์จาํกดั 

2,988,000.00

บรษัิท เอสเค.ซี แมเนจเมนต ์จาํกดั 3,035,760.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัอบุลคลีนนิงเซอรวิ์ส จาํกดั 

3,232,320.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พี พรหมพิรยิะ 3,518,160.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

2,584,992.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003075 ลว

 23/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

80 จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีงานมหกรรมบา้นดี 

นนทบรุี

55,000.00 _ วิธีพิเศษ สมาคมการคา้อสงัหารมิทรพัยน์นทบรุี 55,000.00 สมาคมการคา้อสงัหารมิทรพัย์

นนทบรุี 55,000.00

บรษัิทเสนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002895 ลว

 24/09/2563

81 จดัซือเครือเย็บกระดาษ และเครืองเจาะ

กระดาษ

5,210.90 _ วิธีเฉพาะเจาะจง แกรนด ์โอ.เอ.ซพัพลาย 5,210.90 แกรนด ์โอ.เอ.ซพัพลาย 5,210.90 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002896 ลว

 24/09/2563

82 รีโมทพรีเซนไรส้าย (Spotlight Presentation

 Remote)

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อี เอ็กซเ์พรสคอรป์อเรชนั จาํกดั 10,272.00 บรษัิท อี เอ็กซเ์พรสคอรป์อเรชนั 

จาํกดั 10,272.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002897 ลว

 24/09/2563

83 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

หนองแขม

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

 2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002898 ลว

 24/09/2563

84 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาระบบปรบัอากาศ 

อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่ (25 เดือน)

845,968.75 845,968.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จอหน์สนั คอนโทรลส ์อินเตอรเ์นชนัแนล 

(ประเทศไทย) จาํกดั 845,968.75

บรษัิท จอหน์สนั คอนโทรลส ์

อินเตอรเ์นชนัแนล (ประเทศไทย)

 จาํกดั 840,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003077 ลว

 24/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

85 จา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนินโครงการงานรบัสรา้ง

บา้นและวสัด ุExpo 2020 และงาน SMART

 SME EXPO 2020

700,000.00 699,673.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 699,673.00 บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 699,673.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003078 ลว

 24/09/2563

86 จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีงาน lnter Care Asia

 2020

74,900.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชินัออกาไนเซอร ์จาํกดั 

74,900.00

บรษัิท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบชินัออกา

ไนเซอร ์จาํกดั 74,900.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนดและราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002900 ลว

 25/09/2563

87 จดัซือรถเข็นพืนเหล็กชนัเดียวมือจบั 2 ขา้ง

มีคอกลอ้ม

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 5,911.75 บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

5,911.75

บรษัิทเสนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนดและราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002901 ลว

 25/09/2563

88 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีโครงการงานรบัสรา้ง

บา้นและวสัด ุExpo 2020

214,000.00 214,000.00 วิธีพิเศษ สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น 214,000.00 สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น 

214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002902 ลว

 25/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

89 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาราชบรุี 396,000.00 202,231.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ราชบรุีแตง่บา้น จาํกดั 18,000.00 บรษัิท ราชบรุีแตง่บา้น จาํกดั 

18,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002903 ลว

 28/09/2563

90 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขา

นครราชสีมา

วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 23,939.99 บรษัิท ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) 

23,939.99

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002904 ลว

 28/09/2563

91 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาหาดใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท(ไทย) จาํกดั 8,980.00 บรษัิท ออฟฟิศเมท(ไทย) จาํกดั 

8,980.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002905 ลว

 28/09/2563

92 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขากระบี วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แสงทองลีฟวิงรูม จาํกดั 15,600.00 บรษัิท แสงทองลีฟวิงรูม จาํกดั 

15,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002906 ลว

 28/09/2563

93 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัเขตพิษณโุลก

และสาขาพิษณโุลก

วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดีย เฟอรน์ิเจอร ์มอลล ์จาํกดั 19,952.00 บรษัิท ไอเดีย เฟอรน์ิเจอร ์มอลล์

 จาํกดั 19,952.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002907 ลว

 28/09/2563

94 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขา

อบุลราชธานี

วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นศรีอปุลีสานเฟอรน์ิเจอร ์11,800.00 รา้นศรีอปุลีสานเฟอรน์ิเจอร ์

11,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002908 ลว

 28/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

95 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาบรุีรมัย์ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เตง็หนงึโฮมดีไซนเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั 15,960.00 บรษัิท เตง็หนงึโฮมดีไซนเ์ซ็นเตอร์

 จาํกดั 15,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002909 ลว

 28/09/2563

96 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาพทัลงุ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท องัคณา เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 27,500.00 บรษัิท องัคณา เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั

 27,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002910 ลว

 28/09/2563

97 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาสพุรรณบรุี วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นอจัฉรา 36,000.00 รา้นอจัฉรา 36,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002911 ลว

 28/09/2563

98 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน ใหกับัสาขาตรงั วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดับกิโฮมเฟอรน์ิเจอรพ์ารค์มอลล ์

24,500.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดับกิโฮม

เฟอรน์ิเจอรพ์ารค์มอลล ์

24,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002912 ลว

 28/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

99 จา้งผลิตสือประชาสมัพนัธแ์ละอปุกรณ์

ตกแตง่สาํหรบัภาพลกัษณภ์ายในงานสมัมนา

30,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 29,960.00 บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 29,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002913 ลว

 28/09/2563

100 จา้งประชาสมัพนัธแ์ละอปุกรณต์กแตง่

สาํหรบัภาพลกัษณภ์ายในงานInter Care 

Asia 2020 และงานมหกรรมบา้นดีนนทบรุี

100,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 97,798.00 บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 97,798.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002914 ลว

 28/09/2563

101 จา้งผูใ้หบ้รกิารถ่ายทอดสดการจดัสมันา

ออนไลน ์ปี 2563

200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วีมีเดีย (ไทยแลนด)์ 

197,950.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วีมีเดีย

 (ไทยแลนด)์ 197,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003079 ลว

 28/09/2563

102 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขาสรุาษฎรธ์านี

500,000.00 445,523.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 445,523.60 บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 435,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002915 ลว

 29/09/2563

103 จา้งงานตดิตงัเครืองบนัทกึเวลาบรเิวณหนา้

โถงลิฟต ์ชนั 1 ศนูยป์ฏิบตักิาร Command 

Center  แจง้วฒันะ

20,892.82 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 20,892.82 บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 

20,892.82

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002916 ลว

 29/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

104 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงิน สาขานคร

ชยัศร(ีประเภทแคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ 

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง ตวัแลกเงิน และเช็ค

ของขวญั)

30,783.90 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 30,783.90 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 30,783.90

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002917 ลว

 29/09/2563

105 จา้งจดัพิมพค์าํขอจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรม (ท.ด.1) จาํนวน 200 รีม และ

คาํแนะนาํในการทาํนิตกิรรม จาํนวน 400 รีม

129,898.00 129,898.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 129,898.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

129,898.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002918 ลว

 29/09/2563

106 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

วิทยรุายการขา่วจราจร สวพ.FM91

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วิไลเซ็นเตอรแ์อนดซ์นัส ์จาํกดั 500,000.00 บรษัิท วิไลเซ็นเตอรแ์อนดซ์นัส ์

จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003081 ลว

 29/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

107 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํสาขา

ในสงักดัเขตอบุลราชธานี

6,336,000.00 6,336,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 4,214,088.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

4,341,600.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ขอนแก่นซิเคียว การด์ 

จาํกดั 4,348,800.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัสกายฮอรค์ จาํกดั 

4,699,440.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 4,930,545.62

บรษัิท รกัษาความปลอดภยันวพิชิตร ์จาํกดั 

5,220,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จาํกดั 

5,725,778.40

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซี

เอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

4,214,088.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003082 ลว

 29/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563                                           แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

108 ซือตูท้าํนาํรอ้น-นาํเย็น 12,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 11,128.00 บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 11,128.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002919 ลว

 30/09/2563

109 จา้งปรบัปรุงทอ่ระบายนาํฝน อาคาร 1 214,321.00 214,321.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

211,111.00

บรษัิท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์

เซอรวิ์ส จาํกดั 211,111.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002920 ลว

 30/09/2563

110 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายในพืนที ชนั 6 

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

20,000,000.00 15,427,000.00 e-bidding บรษัิท เดอะ ไวท ์เซอรเ์คลิ จาํกดั 12,800,000.00

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 13,700,000.00

บรษัิท ไอคอน สมารท์ จาํกดั 13,799,999.00

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 14,200,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 14,300,000.00

บรษัิท เดอะ ไวท ์เซอรเ์คลิ จาํกดั

 12,800,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003083 ลว

 30/09/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


