
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งซอ่มแซมผนงักระเบืองโมเสคบรเิวณ

หนา้อาคาร 2

150,000.00 142,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โอมายกู๊ดส ์จาํกดั 142,524.00 บรษิัท โอมายกู๊ดส ์จาํกดั 

132,894.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002921 

ลว1/10/2563

2 งานปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน 

งบประมาณปี 2563 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขากาํแพงเพชร

310,000.00 302,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 298,490.65 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 290,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002922 

ลว1/10/2563

3 จา้งโรงแรมทีพกั จ.สตลู โครงการสาน

สมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร (ในประเทศ) 

ประจาํปี 2563

140,000.00 85,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสชุานาฏ สะอา 85,380.00 นางสาวสชุานาฏ สะอา 

85,380.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002923 

ลว1/10/2563

4 จา้งโรงแรมทีพกั จ.สงขลา โครงการสาน

สมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร (ในประเทศ) 

ประจาํปี 2563

110,000.00 91,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัสคุนธา จาํกดั 91,500.00 บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัสคุนธา 

จาํกดั 91,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002924 

ลว1/10/2563

5 จา้งรถตูโ้ดยสาร โครงการสานสมัพนัธ์

สือมวลชนสญัจร (ในประเทศ)          

ประจาํปี 2563

110,000.00 93,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฐัพงศ ์สวนเอียด 93,600.00 นายณฐัพงศ ์สวนเอียด 

93,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002925 

ลว1/10/2563

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

6 จา้งเรือโดยสาร โครงการสานสมัพนัธ์

สือมวลชนสญัจร (ในประเทศ)          

ประจาํปี 2563

130,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทยา หมนัเหต ุ120,000.00 นายวิทยา หมนัเหต ุ120,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002926 

ลว1/10/2563

7 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) เพือทาํ

โปรโมชนัสง่เสรมิการขาย สาํหรบังาน

มหกรรม ปี 2563

550,000.00 550,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

550,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 550,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002927 

ลว1/10/2563

8 จดัจา้งทาํของทีระลกึงาน ธอส.พบ

ผูป้ระกอบการ (ชดุของขวญั)

119,700.00 119,700.00 วิธีพิเศษ บรษิัท หาญ โกลบอล จาํกดั 119,700.00 บรษิัท หาญ โกลบอล จาํกดั 

119,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002928 

ลว1/10/2563

9 จา้งจดัทาํโครงการประเมินผลความผกูพนั

ตอ่องคก์รของพนกังานประจาํปี 2563

2,000,000.00 1,960,000.00 e-bidding บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 1,856,874.79

บรษิัท อินโฟเสิรช์ จาํกดั 1,712,000.00

บรษิัท รีเสิรช์ อินเทลลิเจนซ ์จาํกดั 1,500,000.00

บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 

1,850,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003087 

ลว1/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

10 จดัซือผา้หมกึ GHB Pay Card 77,040.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แอดวานซ ์บสิซิเนส โซลชูนั แอนด ์เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั 77,040.00

บรษิัท แอดวานซ ์บสิซิเนส 

โซลชูนั แอนด ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

77,040.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002929 

ลว2/10/2563

11 จดัซือของใชส้ินเปลืองจาํนวน 2 รายการ 

(สบูเ่หลวลา้งมือ และนาํยาลา้งจาน)

84,476.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 84,476.50 บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 84,476.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002930 ลว

2/10/2563

12 จา้งจดังานพิธีเปิดสาขานครชยัศรี 160,000.00 152,500.00 วิธีพิเศษ โรส ฟลาวเวอร(์สามพราน) 152,500.00 โรส ฟลาวเวอร(์สามพราน) 

152,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002931 

ลว2/10/2563

13 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) เพือทาํ

โปรโมชนัสง่เสรมิการขาย สาํหรบังาน

มหกรรม ปี 2563

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

300,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002932 

ลว5/10/2563

14 จดัซือเครืองจดัลาํดบัควิอตัโนมตั ิสาขา

พิษณโุลก

270,000.00 218,119.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอรป์อเรชนั จาํกดั 

218,117.50

บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 218,117.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002933 

ลว5/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

15 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นรายการ "คยุขา่ว 10 โมง"      

ครงัที 2

1,000,000.00 715,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ญดาโชต ิจาํกดั 715,000.00 บรษิัท ญดาโชต ิจาํกดั 

715,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003088 

ลว5/10/2563

16 เชา่พืนทีทาํการสขาเซ็นทรลัพลาซา         

เวสตเ์กต

15,300,000.00 15,300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 8,541,661.44 บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 8,541,661.44

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003089 

ลว5/10/2563

17 คา่บรกิารพืนทีศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา 

เวสตเ์กต

วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 1,377,773.42 บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 1,377,773.42

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003090 

ลว5/10/2563

18 คา่บรกิารงานระบบเชา่พืนทีศนูยก์ารคา้

เซ็นทรลัพลาซา เวสตเ์กต

วิธีพิเศษ บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 5,300,524.10 บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 5,300,524.10

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003091 

ลว5/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

19 จา้งบรษิัทภายนอกเพือดาํเนินการจดัทาํ

การด์อิเล็กทรอนิกส(์E-Card)เทศกาลตา่งๆ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แบคอพั คอมมิวนิเคชนัสแ์อนด ์เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั 83,460.00

บรษิัท แบคอพั คอมมิวนิเคชนัส์

แอนด ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

83,460.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002935 

ลว6/10/2563

20 ปรบัปรุงศนูย ์OSS บางละมงุ 361,000.00 308,611.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 308,611.63

บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 318,681.98

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

320,903.57

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 305,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002936 

ลว6/10/2563

21 จา้งบรกิารพืนทีออกบธูงานมหกรรมบา้น

ธนาคาร 63 จ.ชลบรุี

350,000.00 349,632.13 วิธีพิเศษ บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 349,632.13 บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

349,632.13

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002937 

ลว7/10/2563

22 เชา่สญัญาณสมาชิก True Vision รายเดือน

(หมายเลข 65584861) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ สาํนกังานใหญ่

30,516.97 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรู วิชนัส ์กรุ๊ป จาํกดั 30,516.97 บรษิัท ทรู วิชนัส ์กรุ๊ป จาํกดั 

30,516.97

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002940 

ลว7/10/2563

23 จา้งปรบัปรุงหอ้งประชมุอาคาร 1 ชนั 9 100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 86,570.21 บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 86,570.21

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002942 

ลว8/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

24 จา้งทาํความสะอาดเครืองสง่ลมเย็น (AHU)

 และหวัจา่ยลม อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3,000,000.00 2,979,522.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั แอล.คลู เอ็นจิเนียรงิ 2,193,500.00

บรษิัท แฮปปีลิงคเ์อ็นจิเนียรงิ จาํกดั 2,440,000.00

บรษิัท ไอเอควิ เทคโนโลยีส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2,580,454.80

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียรงิ 2,801,795.00

บรษิัท ดีไนน ์โซลชูนัเอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 2,950,953.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั แอล.คลู เอ็นจิ

เนียรงิ 2,193,500.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003094 

ลว8/10/2563

25 จา้งอาหารเครืองดืม ถวายพระสงฆแ์ละ

รบัรองผูเ้ขา้รว่มงาน พิธีบาํเพ็ญกศุลถวาย

เป็นพระราชกศุล

53,807.63 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 53,807.63 บรษิัท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 

53,807.63

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002945 

ลว9/10/2563

26 จา้งตกแตง่สถานที สาํหรบัพิธีบาํเพ็ญกศุล

ถวายเป็นพระราชกศุล

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์180,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์180,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002946 

ลว9/10/2563

27 จา้งทดสอบอปุกรณเ์ครืองมือวดัของสว่น

ก่อสรา้งและบาํรุงรกัษา ฝ่ายบรหิาร

สาํนกังานและกิจการสาขา

17,120.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอสอารเ์อสแคลิเบรชนั เซ็นเตอร ์จาํกดั 

17,120.00

บรษิัท เอสอารเ์อสแคลิเบรชนั 

เซ็นเตอร ์จาํกดั 17,120.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002947 

ลว9/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

28 งานเปลียนแผน่ฝา้เพดานอะคสูตกิโครงที-

บาร ์บรเิวณพืนทีทาํงานฝ่ายบรหิาร NPA ชนั

 8 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

190,000.00 188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 185,000.00 บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 185,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002948 

ลว9/10/2563

29 จา้งบรกิารโกดงัจดัเก็บและขนยา้ยซุม้ถวาย

พระพรเฉลิมพระชนมพรรษาตงัแตว่นัที26

ตลุาคม2563 - 26กรกฎาคม 2564

21,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 20,463.75 บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั 

จาํกดั 20,463.75

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002949 

ลว9/10/2563

30 จา้งพิมพส์ลากออมทรพัยธ์อส.รุน่ที 4 ชดุ

เกล็ดดาว

900,000.00 850,650.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 850,650.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

850,650.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002950 

ลว9/10/2563

31 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํสาขา

ในสงักดัเขตประจวบคีรีขนัธ์

462,000.00 462,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เคพีเอ็น แอนด ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 462,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั เคพี

เอ็น แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

462,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003095 

ลว9/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

32 จา้งซกัพรมปพืูนบรเิวณทางเดนิ หอ้งประชมุ

 และชนัผูบ้รหิาร ธอส. สนญ.

299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั พชัรนิทรเ์ทรดดงิ 299,600.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั พชัรนิทรเ์ทรด

ดงิ 299,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003096 

ลว9/10/2563

33 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

นครราชสีมา

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

235.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002951 

ลว12/10/2563

34 จดัซือวสัดเุครืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุ

ของใชส้ินเปลือง

89,291.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 จาํกดั 83,888.00 บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 83,888.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002952 

ลว12/10/2563

35 จา้งตกแตง่ซุม้วนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 63,130.00 บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั 

จาํกดั 63,130.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002953 

ลว12/10/2563

36 จดัซือเครืองนบัธนบตัรตงัโต๊ะ,เครืองนบั

ธนบตัรตงัพืน

130,000.00 122,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 122,760.00 บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

122,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002954 

ลว12/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

37 เชา่พืนทีทาํการสาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต 7,776,000.00 7,776,000.00 วิธีพิเศษ กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

6,164,713.08

กองทนุรวมสิทธิการเชา่

อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

6,164,713.08

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003101 

ลว12/10/2563

38 บรกิารพืนทีเชา่สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต วิธีพิเศษ บรษิัท รงัสิตพลาซา่ จาํกดั 1,477,513.26 บรษิัท รงัสิตพลาซา่ จาํกดั 

1,477,513.26

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003102 

ลว12/10/2563

39 เชา่อปุกรณพื์นทีเชา่สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ 

รงัสิต

วิธีพิเศษ กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

83,037.40

กองทนุรวมสิทธิการเชา่

อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ 

83,037.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003103 

ลว12/10/2563

40 จดัซือเครืองจดัลาํดบัควิอตัโนมตัพิรอ้มตดิตงั

 เพือใชง้านทีสาขานครชยัศรี

350,000.00 317,469.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอรป์อเรชนั จาํกดั 

317,469.00

บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 317,469.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002955 

ลว14/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

41 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขาบา้นฉาง

397,100.00 378,723.99 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 375,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 375,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002956 

ลว14/10/2563

42 จา้งซอ่มเครืองรดักลอ่งบรรจพุสัดุ 5,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ธนัเดอรแ์พค เซอรว์ิส จาํกดั 5,800.00 บรษิัท ธนัเดอรแ์พค เซอรว์ิส 

จาํกดั 5,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002957 

ลว14/10/2563

43 จา้งซอ่มแซมหอ้งนาํ/สขุภณัฑ ์ระบบนาํรวัซมึ

 นิคมอตุสาหกรรม 304

122,740.00 110,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 107,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 107,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002958 

ลว15/10/2563

44 จา้งตดิตงัมา่นปรบัแสง สาํหรบัหอ้งปรนิเตอร์

 และหอ้งควบคมุไฟฟ้าของฝ่ายสือสารองคก์ร

16,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการชา่ง 54 13,948.52 หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการ

ชา่ง 54 13,948.52

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002959 

ลว15/10/2563

45 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาเชียงใหม่ 470.80 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 470.80 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002960 

ลว16/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

46 ซืออปุกรณท์างการแพทยเ์วชภณัฑว์สัดุ

สินเปลือง และยารกัษาโรค

43,520.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี 43,520.00 องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี 

43,520.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002961 

ลว16/10/2563

47 ซืออปุกรณท์างการแพทย ์เวชภณัฑ ์        

วสัดสุินเปลืองและยารกัษาโรค

6,403.95 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.ดี.(2013) จาํกดั 5,226.95 บรษิัท เอ็ม.ดี.(2013) จาํกดั 

5,226.95

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002962 

ลว16/10/2563

48 จา้งจดัทาํกระปกุ ธอส.เงินเตม็บา้น          

ขนาดใหญ่พิเศษ รุน่ที 4

1,000,000.00 995,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท แปลน ครีเอชนัส ์จาํกดั 995,000.00 บรษิัท แปลน ครีเอชนัส ์จาํกดั 

995,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003108 

ลว16/10/2563

49 จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร 70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 70,000.00 บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

70,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002965 

ลว19/10/2563

50 จา้งผลิตกระเป๋าผา้สาํหรบัจดัทาํของ

สมนาคณุเพือกระตุน้ยอดสินเชือในงาน

มหกรรมตา่งๆปี 2563

300,000.00 297,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวสนุิษา สมบรูณไ์พศาล 297,000.00 นางสาวสนุิษา สมบรูณไ์พศาล 

297,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002966 

ลว19/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

51 จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร 18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 15,000.00 บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

15,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002967 

ลว19/10/2563

52 จดัซือสเปรยแ์อลกอฮอล ์แบบพกพา 

พรอ้มโลโกธ้นาคาร สาํหรบัใชแ้จกในงานพิธี

การตา่งๆของธนาคาร

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 44,940.00 บรษิัท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 

44,940.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002968 

ลว20/10/2563

53 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน สาขาปลวก

แดง

122,000.00 121,081.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 117,000.00 บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

117,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002969 

ลว20/10/2563

54 จา้งผลิตของทีระลกึ เพือใชใ้นกิจกรรม

สง่เสรมิภาพลกัษณอ์งคก์ร และใชใ้นการ

ดาํเนินงานสนบัสนนุการจดัเก็บขอ้มลู

450,000.00 440,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อิมมสั ดีไซน ์จาํกดั 433,400.00 บรษิัท อิมมสั ดีไซน ์จาํกดั 

433,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003109 

ลว20/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

55 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯ ของแตล่ะฝ่าย/

สาํนกั/เขต/สาขา ทีขอสงัพิมพ์

28,120.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 27,300.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 27,300.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002970 

ลว21/10/2563

56 จดัทาํรวัลวดตาขา่ยพรอ้มตดิตงั บรเิวณ

ดา้นขา้งหอ้งเก็บขยะ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ สาํนกังานใหญ่

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 30,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 30,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002971 

ลว21/10/2563

57 จดัซือกลอ่งไปรษณีย์ 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส ซี เปเปอร-์แพ็ด จาํกดั 804.50 บรษิัท เอส ซี เปเปอร-์แพ็ด จาํกดั

 804.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002972 

ลว22/10/2563

58 จดัซือเครืองทาํนาํรอ้น-นาํเย็น 8,590.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 8,590.00 บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 8,590.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002974 

ลว22/10/2563

59 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

เซ็นทรลัพลาซา นครราชสีมา

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

470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002976 

ลว27/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

60 จา้งทาํปฏิทินอิสลาม ประจาํปี 2564 400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นสามญั เพน้ทบ์อ็กซ ์ครีเอทีฟ สตดูโิอ 

400,000.00

หา้งหุน้สว่นสามญั เพน้ทบ์อ็กซ ์

ครีเอทีฟ สตดูโิอ 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003110 

ลว27/10/2563

61 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาด ประจาํศนูย์

วิเคราะหส์ินเชือ DEC พิษณโุลก

239,760.00 239,760.00 วิธีพิเศษ บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

239,760.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 239,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003111 

ลว27/10/2563

62 จา้งพิมพห์นงัสือแจง้ขอ้มลูเครดติฯ และ

หนงัสือแจง้การเปลียนแปลงขอ้เท็จจรงิฯ 

พรอ้มสง่ไปรษณีย์

2,568,000.00 2,568,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) จาํกดั 1,584,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั

 2,358,900.00

บรษิัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

1,758,438.00

บรษิัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวรตีิ พรนิทต์งิ จาํกดั 

1,710,000.00

บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)

 จาํกดั 1,584,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003112 

ลว27/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

63 เชา่พืนทีทาํการสาขาหนองบวัลาํภู 1,711,440.00 1,711,440.00 วิธีพิเศษ นางเจียมจิต สวุอ 1,711,440.00 นางเจียมจิต สวุอ 1,711,440.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003113 

ลว27/10/2563

64 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

โทรทศันร์ายการ"หมนุตามโลก"ทางชอ่ง 5 

ครงัที 2

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เมอรทิซ ์พบับลิซิตี จาํกดั 200,000.00 บรษิัท เมอรทิซ ์พบับลิซิตี จาํกดั 

200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002979 

ลว28/10/2563

65 จา้งจดัพิมพใ์บคาํขอสินเชือ GHBloan 176,550.00 176,550.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 176,550.00 บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

176,550.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002980 

ลว28/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

66 จา้งบรกิารเครืองฆา่เชือกาํจดักลิน จาํนวน 

88 เครือง และเครืองฉีดสเปรยน์าํหอม

อตัโนมตั ิจาํนวน 99 เครือง ประจาํธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่ อาคาร1 

อาคาร2 อาคารจอดรถ และอาคารศนูย์

คอมพิวเตอรห์ลกั

230,000.00 165,186.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ซนันี ซานีทารี ซพัพลาย จาํกดั 165,186.60 บรษิัท ซนันี ซานีทารี ซพัพลาย 

จาํกดั 165,186.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003114 

ลว28/10/2563

67 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ผา่นสือโทรทศัน์

รายการ MMM Magazine Onair ครงัที 2

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท มลัต ิมีเดีย เมนเนจเมน้ จาํกดั 500,000.00 บรษิัท มลัต ิมีเดีย เมนเนจเมน้ 

จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002982 

ลว29/10/2563

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

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

68 จา้งปรบัปรุงพืนทีหอ้งประชมุพิมานมาศ 9,931,000.00 9,931,000.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

9,031,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 9,200,000.00

บรษิัท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 9,295,000.00

บรษิัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 9,180,000.00

บรษิัท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช จาํกดั 8,506,500.00

บรษิัท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช 

จาํกดั 8,506,500.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003115 

ลว29/10/2563

69 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค สาขาหาดใหญ่ 5,778.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 5,778.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

5,778.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002983 

ลว30/10/2563

70 จา้งทาํของทีระลกึใหแ้ก่ผูมี้อปุการคณุของ

ธนาคาร (สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ)

1,400,000.00 1,395,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จงึเจรญิเฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 1,395,000.00

บรษิัท แบรนดเ์นมสิคะ จาํกดั 1,412,400.00

รา้น 2553 Residence 1,403,250.00

บรษิัท จงึเจรญิเฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั

 1,275,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003116 

ลว30/10/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


