
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งบรกิารพืนทีการออกบธูงานมหกรรมบา้น

 ธอส.63 จ.พิษณโุลก

450,000.00 449,293.00 วิธีพิเศษ บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 449,293.00 บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

449,293.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002984 

ลว2/11/2563

2 จา้งจดัพิมพแ์ผน่รองนาํเสนองาน (งานทวัไป) 147,660.00 147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 147,660.00 บรษิัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

147,660.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002985 

ลว2/11/2563

3 จดัซือเครืองบนัทกึเสียง 4,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จาํกดั 3,990.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

3,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002986 

ลว2/11/2563

4 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นปา้ยโฆษณาบรเิวณราชยาน

ยนต ์ในพระบรมราชปูถมัภ์

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ ราชยานยนตส์มาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ ์สมาคมกีฬา 200,000.00

ราชยานยนตส์มาคมแหง่ประเทศ

ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

สมาคมกีฬา 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003117 ลว

2/11/2563

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

5 จา้งจดัพิมพซ์องจดหมายชนิดมีหนา้ตา่ง

เพิมเตมิจากสญัญาเลขที จพ.(สบส.)

026/2563

856,267.00 855,786.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 495,950.00 บรษิัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

495,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002987 

ลว3/11/2563

6 จา้งผลิตในรูปแบบ Viral video สลากออม

ทรพัย ์ธอส. ชดุเกล็ดดาว

200,000.00 163,525.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี เดีย (ไทยแลนด)์ 

163,525.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี เดีย 

(ไทยแลนด)์ 163,525.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002988 

ลว3/11/2563

7 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่สาขา

อา่งทอง และสาขาสงขลา

13,000.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 13,000.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

13,000.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002989 

ลว3/11/2563

8 จดัซือระบบเครืองเสียงหอ้งประชมุ พรอ้ม

ตดิตงั ชนั 16 อาคาร 2

500,000.00 499,978.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เทอรม์ินอล โซลชูนั จาํกดั 499,978.90 บรษิัท เทอรม์ินอล โซลชูนั จาํกดั 

499,978.90

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003118 

ลว3/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

9 เชา่พืนทีทาํการของสาขาบกิซี บางนา 6,984,000.00 6,984,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

5,380,929.48

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 5,380,929.48

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003119 

ลว3/11/2563

10 บรกิารพืนทีสาขาบกิซี บางนา วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

1,560,235.56

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 1,560,235.56

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003120 

ลว3/11/2563

11 จา้งปรบัปรุงหอ้งเก็บโฉนด สาขาอยธุยา 140,000.00 136,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

132,500.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด์

 พี. โปรดกัส ์132,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002990 

ลว4/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

12 จา้งผลิตกระเป๋าสาํหรบัลกูคา้ของ

ฝ่ายบราิรหนีภมูิภาค (2 รายการ)

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป (2010) จาํกดั 

500,000.00

บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป 

(2010) จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002991 

ลว4/11/2563

13 จา้งผลิตชดุของขวญั สาํหรบัลกูคา้และใช้

ในกิจกรรมเสรมิสรา้งพฒันาทีมงาน

200,000.00 199,683.40 วิธีพิเศษ บรษิัท จิง เฉิง จาํกดั 199,683.40 บรษิัท จิง เฉิง จาํกดั 199,683.40 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002992 

ลว4/11/2563

14 จา้งซอ่มแซมหอ้งเก็บโฉนด (จดัทาํผนงักนั

ไฟ) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขา

กาญจนบรุี

150,000.00 142,163.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 142,163.20 บรษิัท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 

140,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002993 

ลว4/11/2563

15 จา้งผลิตนาํดืมพิมพโ์ลโกธ้นาคารฯ ประจาํปี

 2563 (เพิมเตมิ)

39,397.50 927.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 39,397.50 บรษิัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 

39,397.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002994 

ลว4/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

16 จา้งบรกิารขอ้มลูขา่วออนไลน ์ประจาํปี 2564 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินโฟเควสท ์จาํกดั 414,090.00 บรษิัท อินโฟเควสท ์จาํกดั 

414,090.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003121 

ลว4/11/2563

17 จา้งทาํกระดานไวทบ์อรด์บรเิวณหอ้งประชมุ

 501 ชนั 5 อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

46,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 30,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 30,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002995 

ลว5/11/2563

18 ซือซองพลาสตกิใสส่มดุคูฝ่าก 64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอเดียคอส จาํกดั 64,200.00 บรษิัท ไอเดียคอส จาํกดั 

64,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000002996 

ลว5/11/2563

19 จา้งจดัพิมพใ์บเสรจ็รบัเงินคา่ธรรมเนียม 177,620.00 177,620.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 177,620.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 177,620.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002997 

ลว5/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

20 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขายะลา

200,000.00 182,389.18 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน ยะลา(2003) 180,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน ยะลา

(2003) 180,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002998 

ลว5/11/2563

21 จา้งผลิตของชาํรว่ย ของทีระลกึสาํหรบัการ

จดักิจกรรมทางการตลาดและ

ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑส์ินเชือและเงินฝาก

300,000.00 299,707.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ล็อก แอนด ์ล็อก (ประเทศไทย) จาํกดั 

299,707.00

บรษิัท ล็อก แอนด ์ล็อก (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 299,707.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000002999 

ลว5/11/2563

22 เชา่บรกิารเครืองถ่ายเอกสารมลัตฟัิงกช์นั 30,000,000.00 30,000,000.00 e-bidding บรษิัท เคียวเซรา่ ดอ็คควิเมน้ทโ์ซลชูนัส(์ประเทศไทย) 

จาํกดั 18,116,258.62                                           

บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 21,011,077.00      

บรษิัท โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จาํกดั 27,772,964.84

                                                   บรษิัทฟจูิ ซีรอ็กซ ์

(ประเทศไทย) จาํกดั  28,338,094.60                           

                                   บรษิัท แคนนอน มารเ์ก็ตตงิ 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 29,488,593.75

บรษิัท เคียวเซรา่ ดอ็คควิเมน้ท์

โซลชูนัส(์ประเทศไทย) จาํกดั 

18,116,258.62

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิ

ใบสงัซือเลขที

3000000025 

ลว6/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

23 จา้งทาํปา้ยชือตน้ไม(้ตน้พะยงู)พรอ้มตดิตงั

 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

10,700.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ต เอกณศลิป์ อลมูิเนียม จาํกดั 9,000.00 บรษิัท ต เอกณศลิป์ อลมูิเนียม 

จาํกดั 9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003000 

ลว6/11/2563

24 จา้งจดัพิมพห์นงัสือใหค้วามยินยอมเปิดเผย

ขอ้มลู

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

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003001 

ลว6/11/2563

25 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาลาํพนู 478.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 470.80 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

470.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003002 

ลว9/11/2563

26 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

เซ็นทรลัพลาซา ปินเกลา้

5,778.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 5,778.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

5,778.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003003 

ลว9/11/2563

27 จา้งบรกิารพืนทีการออกบธูงานมหกรรม

บา้นมือสองราคาพิเศษ 2563 ครงัที 2

450,000.00 449,721.00 วิธีพิเศษ บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 449,721.00 บรษิัท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

449,721.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003004 

ลว9/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

28 ซือเครืองบนัทกึเสียง 4,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 3,990.00 บรษิัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

3,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003005 

ลว9/11/2563

29 จา้งปรบัปรุงพืนทีเขตนครราชสีมา        ฝ่าย

บรหิารหนีภมูิภาค

200,000.00 198,641.61 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

197,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด์

 พี. โปรดกัส ์197,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003006 

ลว9/11/2563

30 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขาดอน

เมือง

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 7,222.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003007 

ลว9/11/2563

31 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

ปราจีนบรุี

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

2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003008 

ลว9/11/2563

32 ซือตูน้าํดืม 8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกดั 7,490.00 บรษิัท โตชิบา ไทยแลนด ์จาํกดั 

7,490.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003009 

ลว9/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

33 ซือ Flash drive 3,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร ์กรุ๊ปจาํกดั 2,700.00 บรษิัท เจ ไอ บี คอมพิวเตอร ์กรุ๊ป

จาํกดั 2,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003010 

ลว9/11/2563

34 จดัซือกลอ่งบรรจเุอกสาร 98,707.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั จาํกดั 98,707.50 บรษิัท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั 

จาํกดั 98,707.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003011 

ลว9/11/2563

35 เชา่พืนทีทาํการสาขาสาขาชมุแพ 1,047,420.00 1,047,420.00 วิธีพิเศษ นางทองสขุ อรุณเดชาชยั 1,047,420.00 นางทองสขุ อรุณเดชาชยั 

1,047,420.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003126 

ลว9/11/2563

36 จดัซือเกา้อีสาํนกังานประเภทตา่ง ๆ ใหก้บั

ฝ่ายงานในสาํนกังานใหญ่/สาขา(สป.1-สป.2)

2,714,931.00 1,874,533.00 e-bidding บรษิัท ยลีู กลาส จาํกดั 742,963.60

บรษิัท แพรคตกิา้ จาํกดั 1,566,009.20

บรษิัท เมอรร์ีแฟร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 1,097,595.30

หา้งหุน้สว่นจาํกดั แอล ไอ ซี อปุกรณ(์1999) 

1,236,114.00

บรษิัท ไทยออฟฟิศโปร จาํกดั 821,118.06

บรษิัท ยลีู กลาส จาํกดั 

742,963.60

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003127 

ลว9/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

37 ซือผา้หมกึมอนโรมว้น 17,976.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 จาํกดั 17,976.00 บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 17,976.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003012 

ลว10/11/2563

38 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญาจาํนองทีดนิเป็น

ประกนั (ทด.15)

124,120.00 124,120.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 124,120.00 บรษิัท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

124,120.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003013 

ลว10/11/2563

39 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร นิตยสาร 5,590.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อมรนิทร ์บุ๊คเซ็นเตอร ์จาํกดั 5,590.00 บรษิัท อมรนิทร ์บุ๊คเซ็นเตอร ์

จาํกดั 5,590.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003014 

ลว10/11/2563

40 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร นิตยสาร 2,340.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท มตชิน จาํกดั (มหาชน) 2,340.00 บรษิัท มตชิน จาํกดั (มหาชน) 

2,340.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003015 

ลว10/11/2563

41 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร นิตยสาร 1,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ธรรมนิต ิเพรส จาํกดั 1,920.00 บรษิัท ธรรมนิต ิเพรส จาํกดั 

1,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003016 ลว

10/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

42 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

รายการ "เมืองไทย 18 น." ครงัที 2

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท นิวส ์เมคเกอร ์จาํกดั 300,000.00 บรษิัท นิวส ์เมคเกอร ์จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003017 ลว

10/11/2563

43 จา้งเปลียนอปุกรณไ์ฟฟ้า อาคาร 1 และ

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

255,280.60 255,280.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท พีค เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 255,280.60 บรษิัท พีค เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 

253,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003018 ลว

10/11/2563

44 จดัซืออาหาร Box Set 8,000.00 _ วิธีพิเศษ นางสาวปารีณา ขทุรานนท ์8,000.00 นางสาวปารีณา ขทุรานนท ์

8,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003019 ลว

10/11/2563

45 จดัทาํ VTR, E-card และBackdrop 72,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท เพลยท์ ูจาํกดั 72,000.00 บรษิัท เพลยท์ ูจาํกดั 72,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003020 ลว

10/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

46 จา้งจดัทาํโลร่างวลัพรอ้มชอ่ดอกไมแ้ละ

จดัทาํบตัรขอบคณุ

120,000.00 120,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท แน็ป ช็อป จาํกดั 120,000.00 บรษิัท แน็ป ช็อป จาํกดั 

120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003021 

ลว10/11/2563

47 จดัซือมา่นมว้นปรบัแสงพรอ้มตดิตงั บรเิวณ

หอ้งประชมุ ชนั 21 อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

22,107.66 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการชา่ง 54 22,107.66 หา้งหุน้สว่นจาํกดั รุง่สวสัด ิการ

ชา่ง 54 22,107.66

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003022 

ลว10/11/2563

48 จา้งผลิตหมอนผา้หม่และหมอนรองคอ

พรอ้มสง่

500,000.00 498,760.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั 498,760.00 บรษิัท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั 

498,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003023 

ลว10/11/2563

49 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัซือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดุ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นายอาํนวย ศรีพนูสขุ 960,000.00 นายอาํนวย ศรีพนูสขุ 960,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003128 

ลว10/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

50 จา้งจดัทาํเข็มกลดัตดิปกเสือชดุเครืองแบบสี

กากี (เพิม)

75,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) 73,027.50 บรษิัท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั 

(มหาชน) 73,027.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003024 

ลว11/11/2563

51 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

ปา้ยจอ LED

500,000.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บรษิัท อาร ์พี เอ็ม ดีเทลรงิ จาํกดั 481,500.00 บรษิัท อาร ์พี เอ็ม ดีเทลรงิ จาํกดั

 481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003025 

ลว11/11/2563

52 จดัซือเครืองโทรสาร  BROTHER LASER 

FAX-2840

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยโอเอ บสิซิเนส จาํกดั 7,169.00 บรษิัท ไทยโอเอ บสิซิเนส จาํกดั 

7,169.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003026 

ลว12/11/2563

53 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง สาขายโสธร

25,038.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 25,038.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

25,038.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003027 

ลว12/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

54 จา้งปรบัปรุงสขุภณัฑห์อ้งพกัพนกังาน 

สาขาฉะเชิงเทรา

116,400.00 116,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 115,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 115,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003028 

ลว12/11/2563

55 จดัซือภาพวาด 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองดี ภานมุาศ 180,000.00 นายทองดี ภานมุาศ 180,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003029 

ลว12/11/2563

56 จา้งจดัทาํของทีระลกึ เพือใชใ้นกิจกรรมของ

ธนาคาร

300,000.00 292,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เกษตรเขม้แข็ง จาํกดั 292,500.00 บรษิัท เกษตรเขม้แข็ง จาํกดั 

292,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003031 

ลว12/11/2563

57 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาเชียงราย 941.60 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 941.60 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

941.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003032 

ลว12/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

58 จา้งบรษิัทภายนอกเพือดาํเนินการจดัทาํ

การด์อิเล็กทรอนิกส(์E-Card)เทศกาลตา่งๆ 

ประจาํปี 2564

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไวส้ท์ารเ์ก็ต จาํกดั 90,522.00 บรษิัท ไวส้ท์ารเ์ก็ต จาํกดั 

90,522.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003033 ลว

12/11/2563

59 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายใน สาขานคร

ชยัศรี (งานเพิม)

62,245.91 _ วิธีพิเศษ บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 62,245.91 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 62,245.91

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003129 ลว

12/11/2563

60 จดัซือชนัเก็บเอกสารระบบรางเลือนพรอ้ม

ตดิตงั ใหก้บัสาขาเบตง

300,000.00 284,727.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ชบับเ์ซฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 284,727.00 บรษิัท ชบับเ์ซฟ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 284,727.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003034 ลว

13/11/2563

61 จดัซือหนงัสือมาตรฐานการจดัการความรู ้

ISO 30401 และมาตรฐานการจดัการ

นวตักรรม ISO 56002

15,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยห์นงัสือมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15,920.00 ศนูยห์นงัสือ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003035 ลว

13/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

62 จดัซือโทรทศัน ์LED ขนาด 86 นิว และขา

แขวนแบบตดิผนงั

72,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 71,476.00 บรษิัท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

71,476.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003036 

ลว13/11/2563

63 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญากูเ้งิน 251,450.00 251,450.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 251,450.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

251,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003037 

ลว13/11/2563

64 จดัซือเกา้อีไฟฟ้า 114,910.00 114,910.00 วิธีพิเศษ บรษิัท วงษ ์อินเวนชนั จาํกดั 114,910.00 บรษิัท วงษ ์อินเวนชนั จาํกดั 

114,910.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003038 

ลว13/11/2563

65 จดัซือเครืองใชส้าํนกังาน(เครืองตีเบอร)์ 6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ออฟฟิศเวิรค์ จาํกดั 5,882.86 บรษิัท ออฟฟิศเวิรค์ จาํกดั 

5,882.86

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003041 

ลว13/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

66 จดัซือชอ่ดอกไมส้าํหรบัมอบรางวลั

รฐัวิสาหกิจดีเดน่ (SOE Award) ปี 2563

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์15,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์15,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003043 

ลว13/11/2563

67 เชา่อาคารราชพสัด ุ4 ชนั เพือเป็นทีทาํการ

สาขาสรุนิทร์

499,674.00 499,674.00 วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีสรุนิทร ์449,675.00 สาํนกังานธนารกัษพื์นทีสรุนิทร ์

449,675.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003131 

ลว13/11/2563

68 จา้งสาํรวจความคาดหวงัและความคดิเห็น

ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย CG และประเมิน

พฤตกิรรมพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัหลกั CG

500,000.00 499,247.50 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 498,000.00 บรษิัท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 

498,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003132 

ลว13/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

69 เชา่อาคารพาณิชย ์2.5 ชนั จาํนวน 2 คหูา 

สาขาบงึกาฬ

1,760,400.00 1,760,400.00 วิธีพิเศษ คณุวนิดา สวุรรณศรี 1,760,400.00 คณุวนิดา สวุรรณศรี 

1,760,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003133 

ลว13/11/2563

70 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยั ประจาํ

สาขาในสงักดัเขตนครราชสีมา

8,618,000.00 8,618,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

4,991,880.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 6,305,884.50

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 6,875,820.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 

7,279,536.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 4,991,880.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003134 

ลว13/11/2563

71 จา้งจดัพิมพใ์บเสรจ็คา่เชา่ทรพัยส์ินธนาคาร 106,465.00 106,465.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์จาํกดั 93,090.00 บรษิัท เจนเนอรลั คอมพิวเตอร ์

จาํกดั 93,090.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003042 

ลว16/11/2563

72 จดัซือถงุดาํใสข่ยะขนาด 30x40 นิว 33,170.00 0.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 33,170.00 บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 

33,170.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003045 

ลว17/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

73 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวดพรอ้มพิมพโ์ลโก้

ธนาคาร ปี 2563

313,928.55 313,928.55 วิธีพิเศษ บรษิัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 313,928.55 บรษิัท ไฮโดร ไฮจีนนิค จาํกดั 

313,928.55

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003046 

ลว17/11/2563

74 จา้งปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาเชียงใหม่

1,500,000.00 907,000.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั สมบรูณเ์อนจิเนียร(์13) 889,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอสเอ็นที รวมชา่ง 880,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปารชิาต2ิ020คอน 856,000.00

นายภาณพุงศ ์เฉลิมจิตร 21,003,908.00

บรษิัท ยนูิเทรด อินเตอร ์จาํกดั 805,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัเมืองลองวิศวกรรม 789,999.00

บรษิัท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 756,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์

7,515,000.00

บรษิัท เอ.อาร.์ที.เอ็นจิเนียรงิ คอนสตรคัชนั จาํกดั 

700,000.00

บรษิัท ซายน ์พลสั แอดเวอรไ์ทซิงจาํกดั 638,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ชยัเจรญิสนม 637,777.00

บรษิัท แปดแปดบซิซิเนส จาํกดั 634,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั บา้นโป่ง เพน้ทส์ 478,022.92

บรษิัท ทีเอ็ม ฟิวเจอรค์อนสตรคัชนั จาํกดั 430,000.00

บรษิัท ทีเอ็ม ฟิวเจอรค์อนสตรคั

ชนั จาํกดั 430,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003136 

ลว17/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

75 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

เซ็นทรลัพลาซา พระราม 9

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 7,222.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003049 

ลว18/11/2563

76 จา้งพิมพใ์บปะหนา้ธนบตัร 6,420.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 6,420.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

6,420.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003050 

ลว18/11/2563

77 จา้งจดัเลียงรบัรองลกูคา้เงินฝากประเภทใบ

รบัเงินฝากประจาํ (FDR) ครงัที1/2563

25,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ชาม อีทเทอรี จาํกดั 13,819.05 บรษิัท ชาม อีทเทอรี จาํกดั 

13,819.05

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003052 

ลว18/11/2563

78 จดัซือพรอ้มตดิตงัระบบไฟฟ้าสือสารและ

ปัมนาํ สาขาจนัทบรุี

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

จาํกดั 110,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003053 

ลว18/11/2563

79 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาพงังา 

และสาขาหาดใหญ่

423.72 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 423.72 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

423.72

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003054 

ลว18/11/2563

80 จา้งทาํกระเป๋าลอ้ลากเป็นของทีระลกึ

ธนาคาร

500,000.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 481,500.00 บรษิัท ยธิูงค ์ไอเวิรค์ จาํกดั 

481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003055 

ลว18/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

81 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง สาขากาญจนบรุี

30,013.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 30,013.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

30,013.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003056 

ลว18/11/2563

82 เชา่รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงู 27,600,000.00 21,057,600.00 วิธีคดัเลือก บรษิัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์จาํกดั 19,028,880.00

บรษิัท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 19,555,320.00

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 21,558,360.00

บรษิัท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์

จาํกดั 19,028,880.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003137 

ลว18/11/2563

83 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขา

ในสงักดัเขตนครราชสีมา และศนูยว์ิเคราะห์

 DEC นครราชสีมา

5,053,000.00 5,053,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 3,781,066.08

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,813,600.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 

3,893,232.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 3,996,506.50

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พิชิตอิเลคทรอนิคส ์4,100,000.00

บรษิัท เอสเค.ซี แมเนจเมนต ์จาํกดั 4,200,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ซี

เอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

3,781,066.08

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003138 

ลว18/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

84 จา้งจดัพิมพใ์บถอนเงินประเภทตา่งๆ 60,990.00 60,990.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 60,990.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

60,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003058 

ลว19/11/2563

85 ซือโต๊ะประชมุพรอ้มตดิตงั บรเิวณหอ้ง

ประชมุผูบ้รหิารระดบัสงู  ชนั 16 อาคาร 2

250,000.00 220,099.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 220,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 220,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003059 

ลว19/11/2563

86 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) 410,000.00 410,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

410,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 410,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003060 

ลว19/11/2563

87 จา้งทาํตรายางประเภทตา่งๆ 34,598.45 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 34,598.45 เรืองศลิป์ ตรายาง 34,598.45 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003062 

ลว19/11/2563

88 จา้งทาํหนา้กากอนามยัแบบผา้ ธอส.

สาํหรบัมอบใหสื้อมวลชน ผูป้ฏิบตังิานของ

ธนาคาร ลกูคา้

200,000.00 130,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท กิตธิญั จาํกดั 130,000.00 บรษิัท กิตธิญั จาํกดั 130,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003063 

ลว19/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

89 จดัซือปากกาธนาคารอาคารสงเคราะห์ 75,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จิง เฉิง จาํกดั 74,900.00 บรษิัท จิง เฉิง จาํกดั 74,900.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003140 

ลว19/11/2563

90 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

งาน"Wealth Forum ลงทนุอยา่งไร?…ให้

รวย”

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ฐานเศรษฐกิจ มลัตมีิเดีย จาํกดั 300,000.00 บรษิัท ฐานเศรษฐกิจ มลัตมีิเดีย 

จาํกดั 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003064 

ลว20/11/2563

91 จดัทาํแทน่สาํหรบัวางจอคอมพิวเตอร ์ฝ่าย

ลกูคา้สมัพนัธ ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

89,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 89,000.00 บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 89,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003066 

ลว23/11/2563

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

141,775.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003067 

ลว23/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

93 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง สาขา

นครสวรรค์

42,800.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 42,800.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

42,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003068 ลว

23/11/2563

94 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

สยามสแควร์

7,222.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 7,222.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

7,222.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003069 ลว

23/11/2563

95 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขา

มหาสารคาม

94.16 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 94.16 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

94.16

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003070 ลว

23/11/2563

96 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) 142,000.00 142,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

142,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 142,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003071 ลว

24/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

97 จดัซือขาตงัไมคโ์ครโฟนคอนเดนเซอรแ์บบตงั

โต๊ะและอปุกรณย์ดึไมคโ์ครโฟนแบบกนั

สะเทือน

12,040.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท มิลเลียนเฮด กรุ๊ป จาํกดั 12,040.00 บรษิัท มิลเลียนเฮด กรุ๊ป จาํกดั 

12,040.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003072 

ลว24/11/2563

98 จา้งปรบัปรุงปกูระเบืองบรเิวณพืนทีจอดรถ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาพทัยา

144,400.00 139,134.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 135,000.00 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 135,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003074 

ลว24/11/2563

99 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังานธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขารงัสิต

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั 495,000.00 บรษิัท ไอ แอม เอ็นเนอรยี์ จาํกดั 

495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003141 

ลว24/11/2563

100 จดัซือเครืองหมายอินทรธนปูระกอบ

เครืองแบบปกตขิาวของพนกังาน เกรด 9-11

3,680.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นสภุาพร 3,250.00 รา้นสภุาพร 3,250.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003076 

ลว25/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

101 จา้งบรกิารยา้ยเครืองกดบตัรควิ พรอ้มตดิตงั

ใหม่

6,634.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอรป์อเรชนั จาํกดั 6,634.00 บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 6,634.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003077 

ลว25/11/2563

102 จา้งทาํของสมนาคณุเพือใชส้าํหรบัการทาํ

กิจกรรมสง่เสรมิการขายสลากออม

ทรพัยธ์อส.

230,000.00 230,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท โซโก (ประเทศไทย) จาํกดั 230,000.00 บรษิัท โซโก (ประเทศไทย) จาํกดั 

230,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003078 

ลว25/11/2563

103 จดัซือกระเป๋าใยตาลทรงแตงโมและทรงจีบ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชมุชนแมบ่า้นเกษตรบา้นบอ่ใหม ่500,000.00 วิสาหกิจชมุชนแมบ่า้นเกษตร

บา้นบอ่ใหม ่500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003142 

ลว25/11/2563

104 จา้งผลิตของชาํรว่ย/ของทีระลกึสาํหรบัการ

จดักิจกรรมทางการตลาด การประชาสมัพนัธ์

1,430,000.00 1,430,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จีดบับลิว แบงคอ็ก จาํกดั 1,429,200.00

บรษิัท เลเธอร ์มายน ์จาํกดั 1,427,915.00

บรษิัท เจา้ขนุทองดีไซนส์ตดูโิอ จาํกดั 1,429,841.00

บรษิัท จีดบับลิว แบงคอ็ก จาํกดั 

1,429,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003143 

ลว25/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

105 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารอาคารสงเคราะห์ 20,670.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 20,670.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 20,670.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003080 

ลว26/11/2563

106 จา้งทาํโลเ่ชิดชเูกียรติ 39,643.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 39,643.50 บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

39,643.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003081 ลว

26/11/2563

107 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และตวั

แลกเงินชนิดเลม่ สาขาสิงหบ์รุี

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

2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003082 ลว

26/11/2563

108 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

โทรทศันร์ายการ UPDATE THAILAND

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท โกลเดน้ บรอดคาสท ์จาํกดั 166,666.00 บรษิัท โกลเดน้ บรอดคาสท ์จาํกดั

 166,666.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003083 ลว

26/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

109 จา้งตกแตง่ซุม้วนัคลา้ยวนัพระบรมราช

สมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร

 มหาภมูิพลอดลุยเดชฯ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 63,130.00 บรษิัท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั 

จาํกดั 63,130.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003084 ลว

26/11/2563

110 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาหวัหิน 941.60 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 941.60 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

941.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003087 ลว

26/11/2563

111 จา้งจดัอาหาร 89,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 72,449.70 บรษิัท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 

72,449.70

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003090 

ลว26/11/2563

112 จา้งจดัตกแตง่พิธีฯ 70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์70,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์70,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003091 

ลว26/11/2563

113 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง สาขาประจวบคีรีขนัธ์

30,013.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 30,013.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

30,013.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003092 

ลว26/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

114 จา้งบรษิัท Line@Agency ดาํเนินการดา้น

บรกิารใชง้าน Smart Talk Line@ ปี 2564

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซลสกิุ จาํกดั 67,537.89 บรษิัท เซลสกิุ จาํกดั 67,537.89 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003093 

ลว26/11/2563

115 เชา่พืนทีเพือเป็นทีทาํการของเคานเ์ตอร์

การเงินเดอะมอลล ์ทา่พระ

670,000.00 670,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เดอะมอลล ์ชอปปิง คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

373,448.57

บรษิัท เดอะมอลล ์ชอปปิง คอม

เพล็กซ ์จาํกดั 373,448.57

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003145 

ลว26/11/2563

116 บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

เคานเ์ตอรก์ารเงินเดอะมอลล ์ทา่พระ

วิธีพิเศษ บรษิัท เดอะมอลล ์ชอปปิง คอมเพล็กซ ์จาํกดั 

293,434.15

บรษิัท เดอะมอลล ์ชอปปิง คอม

เพล็กซ ์จาํกดั 293,434.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003146 

ลว26/11/2563

117 จา้งจดัพิมพซ์องนาํตาลเล็ก 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 214,000.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003094 

ลว27/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2563                                           แบบ สขร.๑

118 จดัซือโต๊ะทาํงานแบบพบัได้ 50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรคตกิา้ จาํกดั 48,792.00 บรษิัท แพรคตกิา้ จาํกดั 

48,792.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003095 

ลว27/11/2563

119 ซือโลค่รสิตลัเพือใชใ้นโครงการ President 

Award ประจาํปี 2563

59,064.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 59,064.00 บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

59,064.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003098 

ลว30/11/2563

120 จา้งจดัทาํผนงับรเิวณทีสแกนบตัรพนกังาน 190,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 140,000.00 บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 140,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003099 

ลว30/11/2563

121 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

หนงัสือพิมพ ์ขา่วสด มตชิน และประชาชาติ

ธุรกิจ

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ขา่วสด จาํกดั 200,000.00 บรษิัท ขา่วสด จาํกดั 200,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003100 

ลว30/11/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


