
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงินทีจะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา

เหตผุลทีคดัเลือก

โดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งจดัเลียงรบัรองลกูคา้เงินฝากประเภทใบ

รบัเงินฝากประจาํ (FDR) ครงัที 2/2563

25,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท สาธร พารค์ จาํกดั 20,903.52 บรษิัท สาธร พารค์ จาํกดั 

20,903.52

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003104 ลว

 1/12/2563

2 จดัซือวสัดอุปุกรณแ์ละของใชส้ินเปลืองเขา้

หอ้งเก็บพสัด ุประจาํปี 2563 (ครงัที 2)

247,405.94 247,405.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์จาํกดั 247,405.94 บรษิัท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 247,405.94

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003105 ลว

 1/12/2563

3 จา้งจดัพิมพซ์องนดัทาํนิตกิรรม 449,400.00 449,400.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 449,400.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 449,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003106 ลว

 2/12/2563

4 จา้งจดัพิมพว์สัดเุครืองเขียนแบบพิมพ ์

(หนงัสือมอบอาํนาจทีดนิ,ขอ้ตกลงตอ่ทา้ย

สญัญาจาํนองหอ้งชดุเป็นประกนั)

87,740.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 87,740.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

87,740.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003107 ลว

 2/12/2563

5 จา้งพิมพก์ารด์ตวัอยา่ง ผูมี้อาํนาจสงัจา่ย 16,050.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 16,050.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

16,050.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003109 ลว

 2/12/2563

6 จา้งจดัพิมพห์นงัสือมอบอาํนาจจดทะเบียน

หอ้งชดุ

22,470.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 22,470.00 บรษิัท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

22,470.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003110 ลว

 2/12/2563

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

7 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher)ใบละ 500 

บาท

225,000.00 225,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

225,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 225,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003111 ลว

 2/12/2563

8 จา้งทาํนามบตัรธนาคารฯของแตล่ะฝ่าย/

สาํนกั/เขต/สาขาทีขอสงัพิมพ์

16,320.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 16,320.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 16,320.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003114 ลว

 3/12/2563

9 จดัซือผา้สีกากีสาํหรบัตดัชดุเครืองแบบสีกากี 666,998.50 666,998.50 e-bidding บรษิัท ไฟน ์อารต์ ครีเอทีฟ จาํกดั 662,522.00 บรษิัท ไฟน ์อารต์ ครีเอทีฟ จาํกดั

 662,522.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003147 ลว

 3/12/2563

10 งานเพิม งานนจา้งปรบัปรุงพืนที ฝ่าย

สนบัสนนุสาขานครหลวง ชนั 1 อาคาร 1 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

13,704.63 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 13,704.63 บรษิัท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป 

จาํกดั 13,704.63

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003148 ลว

 3/12/2563

11 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) มลูคา่ใบละ

 500 บาท

225,000.00 225,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

225,000.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 225,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003116 ลว

 4/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

12 จา้งตดัเย็บชดุเครืองแบบพนกังาน สาํหรบั

พนกังานและพนกังานสญัญาจา้งฯ ปี2564

418,540.00 418,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท พีซีอารจี์ จาํกดั 418,540.00 บรษิัท พีซีอารจี์ จาํกดั 

418,540.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003150 ลว

 4/12/2563

13 จา้งพยาบาลวิชาชีพเพือประจาํหอ้งพยาบาล

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่ 

ปี2564

360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โรงพยาบาล ปิยะเวท จาํกดั (มหาชน) 

360,000.00

บรษิัท โรงพยาบาล ปิยะเวท 

จาํกดั (มหาชน) 360,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003152 ลว

 4/12/2563

14 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารผา่นสือ

ในงาน SIAMRATH

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สยามรฐั จาํกดั 300,000.00 บรษิัท สยามรฐั จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003117 ลว

 8/12/2563

15 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

4000003118 ลว

 8/12/2563

16 จา้งทาํตรายางประเภทตา่งๆของธนาคาร 31,793.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 16,959.50 เรืองศลิป์ ตรายาง 16,959.50 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003119 ลว

 8/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

17 จา้งซอ่มแซมพืนทีและผนงัอาคาร            

(นาํรวัซมึ) อาคาร 1 และ อาคาร 2 ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

497,122.00 497,122.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 497,122.00 บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

497,122.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003120 ลว

 8/12/2563

18 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

หนงัสือ "Business+ Top 1000 companies

 2020-2021”

430,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 400,000.00 บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003121 ลว

 8/12/2563

19 จา้งทาํกระเป๋าหหูิวใบเล็ก 500,000.00 495,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป (2010) จาํกดั 

495,000.00

บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป

 (2010) จาํกดั 495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003153 ลว

 8/12/2563

20 จา้งผลิตสือโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ในโครงการ NPA

1,000,000.00 995,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 995,000.00 บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 995,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003154 ลว

 8/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

21 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวดพิมพโ์ลโก้

ธนาคารฯ

500,000.00 489,409.65 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) 

438,228.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

443,478.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003122 ลว

 9/12/2563

22 จา้งงานรือถอนแปรสภาพหรือทาํลายพสัด ุ

ATM Booth จาํนวน 11 แหง่

218,000.00 195,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท มีสตางค ์ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

195,000.00

บรษิัท มีสตางค ์ซพัพลาย แอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 195,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003123 ลว

 9/12/2563

23 จดัซือตูร้างเลือนเพือเก็บรกัษาโฉนดพรอ้ม

ตดิตงัพรอ้มตดิตงั ใหก้บัสาขาเลย

150,000.00 149,907.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท คอมแพ็คสโตเรจ็โซลชูนั จาํกดั 146,590.00 บรษิัท คอมแพ็คสโตเรจ็โซลชูนั 

จาํกดั 146,590.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003124 ลว

 9/12/2563

24 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher)ใบละ 500 

บาท

273,000.00 273,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั(สาขาพทัยา) 

273,000.00

บรษิัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั

(สาขาพทัยา) 273,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003125 ลว

 9/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

25 จา้งซอ่มบาํรุงเครืองปรบัอากาศ สาขา

หาดใหญ่

175,480.00 175,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท นิคสแ์อร ์จาํกดั 175,480.00 บรษิัท นิคสแ์อร ์จาํกดั 

175,480.00

เป็นผูเ้สนอราคาตงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003157 ลว

 9/12/2563

26 จา้งโครงการการสอบทาน (Due Diligence)

 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั (บตท.)

5,000,000.00 4,800,000.00 วิธีคดัเลือก บรษิัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

3,280,000.00

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ทีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

3,980,400.00

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

4,000,000.00

บรษิัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิส

เซส จาํกดั 3,280,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003158 ลว

 9/12/2563

27 จา้งจดัพิมพส์มดุเงินฝากออมทรพัย์ 481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 481,500.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003126 ลว

 14/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

28 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขา

ในสงักดัเขตสมทุรสาคร, ศนูยว์ิเคราะห์

สินเชือสมทุรสาคร และภาคกลางและ

ภาคใตต้อนบน

4,930,560.00 4,930,560.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,817,074.24                                                            

    บรษิัท ราชาโยค จาํกดั 3,959,740.00                      

 บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

3,990,000.00                                                            

     บรษิัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

4,058,074.07                                                            

  บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟลูฟาซิลิตี จาํกดั 

4,094,059.68                                                            

  บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ที.เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ 

จาํกดั 4,400,000.00                                                  

  บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี 

จาํกดั 4,623,568.44                                                  

 บรษิัท เค บี ออน จาํกดั 4,830,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,817,074.24

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003159 ลว

 14/12/2563

29 จา้งพิมพห์นงัสือรบัรองดอกเบียเงินกูยื้ม 

ประจาํปี 2563 พรอ้มสง่ ณ ทีทาํการ

ไปรษณีย์

1,400,000.00 1,391,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) จาํกดั 708,500.00    

  บรษิัท จนัวาณิชย ์ซีเคียวรตีิ พรนิทต์งิ จาํกดั 

754,000.00                                                               

          บรษิัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั

 1,157,000.00

บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)

 จาํกดั 708,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003160 ลว

 14/12/2563

30 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

มหาสารคาม

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

5,778.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003127 ลว

 15/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

31 ซือกระดาษบวกเลข ขนาด 2 ¼ นิว 48,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็นเตอร ์จาํกดั 45,475.00 บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็น

เตอร ์จาํกดั 45,475.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003128 ลว

 15/12/2563

32 จา้งซอ่มแซมผนงักนัรวัซมึ งานเชือมตอ่

หลงัคา และงานซอ่มฝา้เพดานพรอ้มทาสี 

รวมถึงซอ่มแซมทวัไป สาขาลาํปาง

129,000.00 129,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั พนาวสัดภุณัฑ ์129,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั พนาวสัดภุณัฑ์

 129,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003129 ลว

 15/12/2563

33 จา้งพิมพห์นงัสือใหค้วามยินยอมเปิดเผย

ขอ้มลู

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

46,652.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003130 ลว

 15/12/2563

34 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง สาขา

สมทุรสาคร

25,680.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 25,680.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

25,680.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003131 ลว

 15/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

35 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขา

ในสงักดัเขตสระบรุี และศนูยว์ิเคราะห์

สินเชืออยธุยา

4,368,000.00 4,368,000.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธรกัษก์รุ๊ป จาํกดั 

3,329,976.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั บีซี อินเตอร ์กรุ๊ป จาํกดั 

3,436,992.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ว.วฒันาเคมีคอล 3,556,800.00

บรษิัท ซีเอ็น แฟคซิลิตีเซอรว์ิสเซส จาํกดั 3,708,908.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ที.เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ 

จาํกดั 3,900,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ธารพิสทุธิ  แอนด ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 3,970,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ไฮคลาส เอสแอนดเ์อส 

เซอรว์ิส จาํกดั 4,102,800.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟลูฟาซิลิตี จาํกดั 

4,171,022.64

บรษิัท รกัษาความปลอดภยัพทุธ

รกัษก์รุ๊ป จาํกดั 3,329,976.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003161 ลว

 15/12/2563

36 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาปัตตานี

1,040,000.00 1,040,400.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นสามญั จไุรพรและสภุาภรณ ์1,040,400.00 หา้งหุน้สว่นสามญั จไุรพรและ

สภุาภรณ ์1,040,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003162 ลว

 15/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

37 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขาทุง่สง

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ นางคนงึนิต ประเสรฐิศลิป์ 1,166,400.00 นางคนงึนิต ประเสรฐิศลิป์ 

1,166,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003163 ลว

 15/12/2563

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

จาํกดั 165,850.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003132 ลว

 16/12/2563

39 ซือรถเข็นเอกสาร 7,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เจนบรรเจิด จาํกดั 5,911.75 บรษิัท เจนบรรเจิด จาํกดั 

5,911.75

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003133 ลว

 16/12/2563

40 เชา่พืนทีจดัเก็บของทีระลกึธนาคารฯ 150,000.00 110,289.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไคตคั นารติะ จาํกดั 110,289.60 บรษิัท ไคตคั นารติะ จาํกดั 

110,289.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003164 ลว

 16/12/2563

41 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher)ใบละ 500 

บาท

206,500.00 206,500.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

206,500.00

บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 206,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003134 ลว

 17/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

42 จา้งผลิตและโฆษณาธนาคาร ในรูปแบบ 2D

 Animation ผา่นสือโทรทศัน ์และสือ Social

 Media

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 500,000.00 บรษิัท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003135 ลว

 17/12/2563

43 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher)ใบละ 500 

บาท

173,500.00 173,500.00 วิธีพิเศษ บรษิัท โรบนิสนั จาํกดั (มหาชน) 173,500.00 บรษิัท โรบนิสนั จาํกดั (มหาชน) 

173,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003136 ลว

 17/12/2563

44 จา้งตกแตง่ซุม้เทศกาลปีใหม ่ประจาํปี 2564 90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์จาํกดั 87,740.00 บรษิัท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 87,740.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003138 ลว

 17/12/2563

45 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

งานดนิเนอรท์อลก์ NEAWNA FORUM ครงั

ที 3

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท แนวหนา้เน็ตเวิรค์ จาํกดั 200,000.00 บรษิัท แนวหนา้เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง

ใบสงัซือเลขที

4000003141 ลว

 21/12/2563

46 จา้งทาํเสือยืดคอกลมสาํหรบัประชาสมัพนัธ์

ผลิตภณัฑธ์นาคาร

500,000.00 495,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท พรีโม ่มีเดีย จาํกดั 495,000.00 บรษิัท พรีโม ่มีเดีย จาํกดั 

495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003142 ลว

 22/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

47 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยั ประจาํ

สาขาในสงักดัสมทุรสาครและศนูยว์ิเคราะห์

สินเชือสมทุรสาคร

9,514,440.00 9,514,440.00 e-bidding บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 9,054,768.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั 

ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั 

9,054,768.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003168 ลว

 22/12/2563

48 จา้งจดัเก็บรกัษาเอกสารและบรกิารรบัสง่

เอกสารของศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) 60,000.00 บรษิัท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 60,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003169 ลว

 22/12/2563

49 จา้งจดัอาหาร 57,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเรณ ูศรีระอดุม 55,750.00 นางสาวเรณ ูศรีระอดุม 

55,750.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003143 ลว

 23/12/2563

50 จา้งตกแตง่โต๊ะหมูบ่ชูา ชดุไทยธรรมและ

สถานที สาํหรบักิจกรรมเนืองในโอกาสขนึ

ศกัราชใหมปี่ 2564

211,700.00 211,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์211,700.00 นายธนชั ศริธรานนท ์211,700.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003145 ลว

 23/12/2563

51 จา้งพิมพใ์บเสรจ็รบัเงินชาํระหนีเงินกูด้ว้ย

ระบบ Sealer พรอ้มสง่ไปรษณีย์

4,500,000.00 4,500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) จาํกดั 2,792,700.00

บรษิัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

2,866,500.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั

 2,988,000.00

บรษิัท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)

 จาํกดั 2,792,700.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003170 ลว

 23/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

52 จา้งโครงการผลประโยชนพ์นกังานประจาํปี 

2564-2566

500,000.00 390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

390,000.00

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั 390,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003171 ลว

 23/12/2563

53 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และเช็ค

ของขวญัชนิดเลม่ ของสาขาในสงักดัฝ่าย

สาขากทม.และปรมิณฑล1

65,098.80 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 65,098.80 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

65,098.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003146 ลว

 24/12/2563

54 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัประจาํสาขา

ในสงักดัเขตประจวบคีรีขนัธ์

4,989,780.00 4,800,000.00 e-bidding กิจการรว่มคา้ พทุธรกัษที์สการด์ 3,690,000.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั

 4,688,396.57

กิจการรว่มคา้ พทุธรกัษที์สการด์ 

3,690,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003172 ลว

 24/12/2563

55 จดัซือระบบควิอตัโนมตัพิรอ้มตดิตงั สาขา

ปราจีนบรุี

150,000.00 146,429.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอรป์อเรชนั จาํกดั 

146,429.50

บรษิัท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 146,429.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003148 ลว

 25/12/2563

56 งานซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน โดยการทาสี

ใหม ่ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาปัตตานี

200,000.00 185,951.45 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน ยะลา(2003) 185,951.45 หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน ยะลา

(2003) 183,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003149 ลว

 25/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

57 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ ของสาขา

ในสงักดัฝ่ายสาขากทม.และปรมิณฑล 2

91,003.50 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 91,003.50 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

91,003.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003150 ลว

 25/12/2563

58 ซือเครืองเชือม PPR เพือใชใ้นงานทีธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

9,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เรนทมี์ดี จาํกดั 9,500.00 บรษิัท เรนทมี์ดี จาํกดั 9,500.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003152 ลว

 25/12/2563

59 จา้งจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและ

รบัรองการจดัการพลงังาน ประจาํปี2563 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

42,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บลรูบิบอน คอนซลัแทนท ์จาํกดั 42,800.00 บรษิัท บลรูบิบอน คอนซลัแทนท ์

จาํกดั 42,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003153 ลว

 25/12/2563

60 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ สาขา

นครสวรรค ์และสาขาพทัลงุ

34,668.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 34,668.00 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

34,668.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003155 ลว

 25/12/2563

61 ซือยางครอบสายไฟ เพือใชป้อ้งกนัการเดนิ

สายไฟขา้มถนนธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จาํกดั 58,261.50 บรษิัท สมารท์ เบสทบ์ายส ์จาํกดั

 58,261.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003156 ลว

 28/12/2563

62 จา้งทีปรกึษาโครงการจดัทาํรายงานการ

พฒันาความยนัยืนของธนาคารฯ ประจาํปี 

2563

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีพิเศษ สถาบนัไทยพฒันม์ลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย

ในพระบรมราชปูถมัภ ์3,000,000.00

สถาบนัไทยพฒันม์ลูนิธิบรูณะ

ชนบทแหง่ประเทศไทยในพระ

บรมราชปูถมัภ ์3,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003175 ลว

 28/12/2563

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 ธันวาคม 2563                                           แบบ สขร.๑

63 จา้งโครงการประเมินผลกระทบจากการใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

เรือง เครืองมือทางการเงิน (TFRS9)

5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีคดัเลือก บรษิัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

4,280,000.00

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

3,156,500.00

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั 

3,156,500.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็น

ผูเ้สนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003176 ลว

 28/12/2563

64 จา้งซอ่มแซมผนงักนัรวัซมึ และทาสี

ภายนอกอาคารใหม ่รวมถึงซอ่มแซมทวัไป 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาเพชรบรุี

150,000.00 145,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 145,000.00 บรษิัท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

145,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003158 ลว

 29/12/2563

65 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาและแกไ้ขซอ่มแซม

เครืองนบัธนบตัรและเครืองมดัธนบตัร

2,658,500.00 2,658,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 2,658,500.00 บรษิัท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

2,658,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003180 

ลว30/12/2563

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


