
ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านรายการเจาะ

ใจ ทางช่องทาง MCOT HD

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จาํกดั 500,000.00

บรษัิท เจ เอส แอล โก

ลบอล มเีดีย จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003415 

ลว 5/05/2564

2 จา้งปรบัปรุงและซอ่มแซม

อาคารสาํนกังาน 

งบประมาณ ปี 2564 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาศรสีะเกษ

300,000.00 292,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี ซคัเซส 

อินฟินิท 290,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี ซคั

เซส อนิฟินิท 285,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003416 

ลว 5/05/2564

3 จา้งจดัทาํของทรีะลกึมอบ

ใหก้บัสือมวลชนและผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสียของธนาคาร

(กระเป๋าหนงัววัแทซิ้ปรอบ)

250,000.00 192,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จีดบับลิว แบงค็อก จาํกดั

 192,000.00

บรษัิท จีดบับลิว แบงค็อก 

จาํกดั 192,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003417 

ลว 5/05/2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

4 จา้งจดัทาํสิงพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือ

170,000.00 152,831.31 วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 152,831.31

บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั 

ดีไซน ์แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 

152,831.31

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003418 

ลว 5/05/2564

5 จา้งสาํรวจความพึงพอใจ/

ไมพ่ึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

ของธนาคาร และการ

บรหิารขอ้ดอ้ยเชิง

เปรยีบเทียบ ประจาํปี 2564

3,000,000.00 2,700,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อนิโฟเสิรช์ จาํกดั 

1,990,900.00

บรษัิท คสัตอ้ม เอเชีย จาํกดั 

2,222,390.00

บรษัิท รเีสิรช์ อนิเทลลิเจนซ ์

จาํกดั 2,000,000.00

บรษัิท เดอะ บีอารเ์อส จาํกดั 

2,600,000.00

บรษัิท อนิโฟเสิรช์ จาํกดั 

1,950,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003350 

ลว 5/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

6 จา้งจดัทาํสิงพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือ

130,000.00 105,108.24 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

105,108.24

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

105,108.24

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003419 

ลว 6/05/2564

7 จา้งตกแตง่ซุม้เนืองใน

โอกาสวนัฉัตรมงคล 

ประจาํปี 2564

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 57,780.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 57,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003420 

ลว 6/05/2564

8 จา้งจดัพิมพซ์องนาํตาล

ขยายขา้ง

312,975.00 312,975.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 312,975.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 312,975.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003421 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

9 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค(สาขาชลบรุ,ี

สาขาพทัยา)

16,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั กาญจน

ประภาส 16,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั กาญจน

ประภาส 16,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003422 

ลว 7/05/2564

10 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาศรรีาชา)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศิรานนัท(์1995) จาํกดั 

6,500.00

บรษัิท ศิรานนัท(์1995) 

จาํกดั 6,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003423 

ลว

7/05/2564

11 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขา

ฉะเชิงเทรา)

16,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง อิงคอ์ารต์ 16,000.00 อิงคอ์ารต์ 16,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003424 

ลว 7/05/2564

12 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาบุญ

สมัพนัธ)์

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง M&M Deesign Maker 5,440.00 M&M Deesign Maker 

5,440.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003425 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

13 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาภเูก็ต)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อนิเด็กซ ์ลิฟวิงมอล ์

จาํกดั(มหาชน) 1,750.00

บรษัิท อนิเด็กซ ์ลิฟวิงมอล์

 จาํกดั(มหาชน) 1,750.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003426 

ลว 7/05/2564

14 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาพิษณโุลก)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั รอ้ยลา้น

โฆษณา 4,815.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั รอ้ยลา้น

โฆษณา 4,815.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003427 

ลว 7/05/2564

15 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาสระบรุ)ี

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เฮงเปง้ฮง จาํกดั 7,500.00 บรษัิท เฮงเปง้ฮง จาํกดั 

7,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003428 

ลว 7/05/2564

16 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาพะเยา)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น พี.เอส.โฆษณา 5,000.00 รา้น พี.เอส.โฆษณา 

5,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003429 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

17 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาสงขลา)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สินศิร ิซิสเต็ม แอนด ์เซอรว์ิส 

8,000.00

สินศิร ิซิสเต็ม แอนด ์

เซอรวิ์ส 8,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003430 

ลว 7/05/2564

18 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาสกลนคร)

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง วาสิตา ดีไซน ์8,000.00 วาสิตา ดีไซน ์8,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003431 

ลว 7/05/2564

19 จดัซือกระดาน

ประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค (สาขาสรุนิทร)์

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นแกว้ 8,000.00 รา้นแกว้ 8,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003432 

ลว 7/05/2564

20 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นททีาํการ

ของสาขาแม็คโคร จรญั

สนิทวงศ์

7,740,000.00 7,740,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) 3,990,240.00

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั

 (มหาชน) 3,990,240.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003358 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

21 บรกิารพืนทีเช่าสาขาแม็ค

โคร จรญัสนิทวงศ์

วิธีพิเศษ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) 3,735,862.20

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั

 (มหาชน) 3,735,862.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003360 

ลว 7/05/2564

22 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่   

อาศยัฯ โซน 1

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 700,000.00

บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

700,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003359 

ลว 7/05/2564

23 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่ 

อาศยัฯ โซน 2

1,700,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท พี วาย เอน็ ตรวจสอบ

อาคารและประเมนิราคา จาํกดั 

930,000.00

บรษัิท พี วาย เอน็ 

ตรวจสอบอาคารและ

ประเมินราคา จาํกดั 

930,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003361 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

24 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่ 

อาศยัฯ โซน 3

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั 

จาํกดั 1,080,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพร

ซลั จาํกดั 1,080,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003362 

ลว 7/05/2564

25 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่ 

อาศยัฯ โซน 4

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 700,000.00

บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

700,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003363 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

26 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยัฯ โซน 5

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,690,000.00

บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,690,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003364 

ลว 7/05/2564

27 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่ 

อาศยัฯ โซน 6

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท พี วาย เอน็ ตรวจสอบ

อาคารและประเมนิราคา จาํกดั 

1,650,000.00

บรษัิท พี วาย เอน็ 

ตรวจสอบอาคารและ

ประเมินราคา จาํกดั 

1,650,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003365 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

28 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู ่ 

อาศยัฯ โซน 7

17,000,000.00 16,500,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,690,000.00

บรษัิท ซ.ีไอ.ท.ีพรอ็พเพอรต์ี

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,690,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003366 

ลว 7/05/2564

29 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นททีาํการสาขาหวัหิน

1,946,700.00 1,946,700.00 วิธีพิเศษ นางสาวลาํยอง สกุใส 

1,946,700.00

นางสาวลาํยอง สกุใส 

1,946,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003368 

ลว 7/05/2564

30 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาด ประจาํสาขาบา้น

บึงและสาขาอมตะนคร

475,920.00 175,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไฮ

คลาส เอสแอนดเ์อส เซอรวิ์ส 

จาํกดั 475,920.00

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั ไฮคลาส เอส

แอนดเ์อส เซอรว์ิส จาํกดั 

475,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4100003369 

ลว 7/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

31 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาด ประจาํสาขาพนม

สารคาม

237,960.00 237,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไฮ

คลาส เอสแอนดเ์อส เซอรวิ์ส 

จาํกดั 237,960.00

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั ไฮคลาส เอส

แอนดเ์อส เซอรว์ิส จาํกดั 

237,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4100003370 

ลว 7/05/2564

32 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาพงังา

104.86 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 104.86

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 104.86

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003433 

ลว 10/05/2564

33 จดัซือโต๊ะทาํงาน ใหบ้รหิาร

หนีสาขา สงักดัฝ่ายบรหิาร

หนีภมูภิาค

108,605.00 108,605.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 108,605.00

บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 

108,605.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003434 

ลว 10/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

34 จา้งบาํรุงรกัษาระบบนาํ 

Cooling Tower อาคาร 1 

และ อาคาร 2 ธอส.สนญ.

309,417.25 309,417.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเ์ทรด จาํกดั 309,417.25

บรษัิท แอล เอส พี สยาม 

อินเตอรเ์ทรด จาํกดั 

309,417.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003371 

ลว 10/05/2564

35 จา้งปรบัปรุงพืนทีโถงรบั

ลกูคา้ และพืนทีทาํงาน

ศนูยบ์รกิารสินเชือนครหลวง

 (PSC) บรเิวณชนั 2 อาคาร

 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 สาํนกังานใหญ่

8,100,000.00 7,034,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 6,810,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 6,280,000.00

บรษัิท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์

จาํกดั 6,650,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์6,784,000.00

บรษัิท โชครุง่เรอืงการช่าง จาํกดั

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 6,280,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003372 

ลว 11/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

36 จา้งงานปรบัปรุงซอ่มแซม

อาคารปอ้งกนัรอยรวัซึม 

งานตอ่เติมกนัสาดบริเวณตู้

ชาํระเงิน Electronic 

รวมถึงงานปรบัปรุงทวัไป 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาลาํปาง ประจาํปี 2564

981,000.00 679,000.00 e-bidding บรษัิท ทีเอ็ม ฟิวเจอรค์อนสตรคั

ชนั จาํกดั 568,000.00             

 บริษัทกู๊ด-วิล บางกอกกรุป๊ 

จาํกดั 600,000.00                  

 หจก.สือเจรญิ แอนพี.โปรดกัส ์

624,680.00

บรษัิท ทีเอ็ม ฟิวเจอรค์อน

สตรคัชนั จาํกดั 

568,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003373 

ลว 12/05/2564

37 จา้งพิมพใ์บเสรจ็รบัเงิน

ชาํระหนีเงินกูด้ว้ยระบบ 

Sealer พรอ้มส่งไปรษณีย์

(เพิมเติม)

10,082,300.00 9,276,900.00 วิธีพิเศษ บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

6,087,360.00

บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)

 จาํกดั 6,330,120.00

บรษัิท จนัวาณิชย ์ซีเคียวริตี 

พรนิทต์งิ จาํกดั 6,732,000.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ

บรกิาร จาํกดั 

6,087,360.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003374 

ลว 12/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

38 จา้งจดัพิมพเ์ครอืงเขียน

แบบพิมพ ์(ใบคาํขอฯ)

432,170.00 432,170.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

432,170.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

432,170.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003437 

ลว 13/05/2564

39 จา้งถอนคืนพืนทีสาํนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาหวัหมาก ทาวน ์เซ็น

เตอร์

162,497.50 162,497.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 160,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 160,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003438 

ลว

13/05/2564

40 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นททีาํการของศนูยบ์รกิาร

 OSS นครนายก

952,200.00 952,200.00 วิธีพิเศษ นางธนพร ลาภปรารถนา 

952,200.00

นางธนพร ลาภปรารถนา 

952,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003375 

ลว 13/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

41 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ ของฝ่ายธุรกรรม

การเงิน

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

 481,500.00

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003439 

ลว 14/05/2564

42 จดัซือเกา้อทีาํงานสาํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสงูบรเิวณชนั

 6 อาคาร 2

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จาํกดั

 (มหาชน) 58,422.00

บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊

 จาํกดั (มหาชน) 58,422.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003442 

ลว 14/05/2564

43 จดัซือเกา้อทีาํงานสาํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัสงูบรเิวณชนั

 6 อาคาร 2

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รอ้กเวิธ จาํกดั (มหาชน) 

18,253.13

บรษัิท รอ้กเวิธ จาํกดั 

(มหาชน) 18,253.13

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003443 

ลว 14/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

44 จา้งจดัทาํสิงพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สลากออมทรพัย ์ธอส. และ

 GHB Buddy และ 

Application GHB ALL 

จาํนวน 3 ผลิตภณัฑ์

400,000.00 376,051.50 วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 376,051.50

บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั 

ดีไซน ์แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 

376,051.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003444 

ลว 14/05/2564

45 จา้งเปลียนอปุกรณเ์บรก

เกอรต์ูเ้มนไฟฟ้า (MDB 1, 

MDB 2 และ MDB 3) 

อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

2,000,000.00 1,999,937.00 e-bidding บรษัิท พีค เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 

1,640,000.00

บรษัิท บาเนีย จาํกดั 

1,448,352.00

บรษัิท โปรเฟสชนัแนล ชอ้ย 

เซอรวิ์ส จาํกดั 1,890,000.00

บรษัิท พีค เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 1,600,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003377 

ลว 14/05/2564

46 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ ของฝ่ายธุรกรรม

การเงิน

59,064.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 59,064.00

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 59,064.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003445 

ลว 17/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

47 จา้งจดัพิมพใ์บเสรจ็

คา่ธรรมเนียม

177,620.00 177,620.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 177,620.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 177,620.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003446 

ลว 17/05/2564

48 จา้งรอืถอนคืนพืนที

สาํนกังาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์เคานเ์ตอร์

การเงินเดอะมอลล ์ทา่พระ

137,441.50 137,441.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 137,441.50

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 137,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003448 

ลว 17/05/2564

49 จดัซืออาหารว่างสาํหรบั

มอบใหส้ือมวลชน (ผลไม้

อบแหง้)

12,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮชิ(ไทย)อิมพอรต์เอ็กซ์

พอรต์ จาํกดั 8,910.00

บรษัิท โฮชิ(ไทย)อิมพอรต์

เอ็กซพ์อรต์ จาํกดั 8,910.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003450 

ลว 18/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

50 จดัซืออาหารว่างสาํหรบั

มอบใหส้ือมวลชน(เมล็ด

ธญัพืช)

18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

12,000.00

นายอวิรตัน ์ประเสริฐกิจ 

12,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003451 

ลว 18/05/2564

51 จดัซือของขวญัปีใหม่ 

ประจาํปี 2565 มอบแก่

ลกูคา้ใบรบัเงินฝากประจาํปี

 (FDR) และพนัธมิตรทาง

ธุรกิจของธนาคาร

540,000.00 538,350.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อมิมสั ดีไซน ์จาํกดั 

538,350.00

บรษัิท อมิมสั ดีไซน ์จาํกดั 

538,350.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003378 

ลว 18/05/2564

52 เช่าทดีินเปล่าเพือใชเ้ป็นที

จอดรถของลกูคา้ธนาคาร

สาขาหวัหิน

778,680.00 778,680.00 วิธีพิเศษ นางสาวพเยาว ์สกุใส 

778,680.00

นางสาวพเยาว ์สกุใส 

778,680.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003379 

ลว 18/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

53 จา้งจดัพิมพใ์บนาํส่งชาํระ

หนีเงินกูด้ว้ยเช็ค

90,950.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 90,950.00

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 90,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003452 

ลว 19/05/2564

54 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญา

กูเ้งิน คุม้ครองวงเงินกู ้

(MRTA)

201,160.00 201,160.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

201,160.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

201,160.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003453 

ลว 19/05/2564

55 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านสือโทรทศัน์

รายการ หมนุตามโลก ทาง

ช่อง 5

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เมอรทิซ ์พบับลิซิตี จาํกดั

 300,000.00

บรษัิท เมอรทิซ ์พบับลิซิตี 

จาํกดั 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003454 

ลว 19/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

56 จดัซือกระดาษบตัรคิว(QMS) 39,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินเตอรเ์ปเปอร ์โปรดกัส ์

จาํกดั 39,500.00

บรษัิท อนิเตอรเ์ปเปอร ์

โปรดกัส ์จาํกดั 39,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003455 

ลว 19/05/2564

57 จา้งปรบัปรุงฝ่ายพิธีการ

สินเชือ บรเิวณชนั 1 อาคาร

 2 ธอส.สาํนกังานใหญ่

4,500,000.00 4,500,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์4,099,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ

 แอนด ์พี. โปรดกัส ์

4,099,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003380 

ลว 19/05/2564

58 จดัซือโทรทศันแ์ละขาตงั

โทรทศันแ์บบลอ้เลือน

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นสรธัญ 2008 55,898.00 รา้นสรธญั 2008 55,898.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003456 

ลว 20/05/2564

59 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาพงังา

104.86 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 104.86

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 104.86

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003458 

ลว 20/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

60 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร ใน

รูปแบบสกู๊ปข่าวผ่านทาง

สถานีโทรทศันช์่อง 9 

MCOT HD

250,000.00 250,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไวส ์วิสดอม จาํกดั 

250,000.00

บรษัิท ไวส ์วิสดอม จาํกดั 

250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003459 

ลว 21/05/2564

61 จา้งทาํของสมนาคณุเพือใช้

จดัโปรโมชนัส่งเสรมิการ

เพิมจาํนวนผูส้มคัรใชบ้รกิาร

 GHB ALL

1,000,000.00 997,200.00 วิธีพิเศษ 100 million shop 980,000.00 100 million shop 

980,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003382 

ลว 21/05/2564

62 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการ

กาํกบัการปฏิบติังาน 

(Compliance)

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวชตุิมา บญุมี 

960,000.00

นางสาวชตุิมา บญุมี 

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003383 

ลว 21/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

63 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านสือโทรทศัน์

และสือออนไลนร์ายการ

ตวัจีดปรดีข่าว

480,000.00 480,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไทย เวิลด ์มีเดีย จาํกดั 

480,000.00

บรษัิท ไทย เวิลด ์มีเดีย 

จาํกดั 480,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003462 

ลว 24/05/2564

64 จา้งจดัทาํเสือแจ็คเก็ต

ธนาคาร (สามสี) ใหก้บั

ฝ่ายบริหารหนีภมูภิาค

800,000.00 800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

800,000.00

บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003384 

ลว 24/05/2564

65 จา้งตกแตง่สถานทเีนืองใน

โอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจา้ฯ พระบรมราชินี 

ประจาํปี 2564

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 41,623.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 41,623.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003463 

ลว 25/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

66 จดัซือตน้ไมเ้ทียมพรอ้ม

ติดตงั บรเิวณ ชนั 1 อาคาร

 1(VB)ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

70,000.00 _ วิธีพิเศษ นายธนชั ศิรธรานนท ์68,400.00 นายธนชั ศิรธรานนท ์

68,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003464 

ลว 25/05/2564

67 จา้งทาํของทรีะลกึให้

พนกังานปฏิบตัิงานมานาน

 35, 30, 25, 30 ปี และ

พนกังานทีเกษียณอายปีุ

2564

10,692,002.00 8,528,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ชายนนิ์ง โกลด ์จาํกดั 

7,660,505.20

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วินเนอร ์ลคักี

 สตาร ์9,068,000.00

บรษัิท ชายนนิ์ง โกลด ์

จาํกดั 8,468,591.46

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003388 

ลว 25/05/2564

68 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารและวางแผนกล

ยทุธผ์่านสือดิจิทลั มารเ์ก็ต

ตงิ ในช่องทาง Google 

(SEM) และ Facebook

3,500,000.00 3,499,970.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทชัพอ้ยท ์กรุป๊ จาํกดั 

3,262,430.00

บรษัิท เฟิรส์คราฟทด์ิจิทลั 

โซลชูนั จาํกดั 3,383,340.00

บรษัิท เฟิรส์คราฟทด์ิจิทลั 

โซลชูนั จาํกดั 

3,237,606.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003390 

ลว 25/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

69 จา้งบรษัิทภายนอกเพือแปล

รายงานของผูส้อบบญัชี

และงบการเงินประจาํปี 

สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นฉบบัภาษาองักฤษ

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั 67,000.00

บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

67,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003465 

ลว 27/05/2564

70 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวด

พิมพโ์ลโกธ้นาคาร เพือใช้

ในการสนบัสนนุแก่

หนว่ยงานต่างๆ ทีรอ้งขอ

การสนบัสนนุ

420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสริมอาชีพคนพิการ 

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

420,000.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

 (โรงงานปีคนพิการสากล) 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003466 

ลว 28/05/2564

71 จา้งผลิตหมวกโลโก ้ธอส. 25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสนิุษา สมบูรณไ์พศาล 

22,000.00

นางสาวสนิุษา สมบรูณ์

ไพศาล 22,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณ

ใบสงัซอืเลขที

4000003467 

ลว 28/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

72 จดัซือเครอืงอปุโภคบรโิภค

บรรจุในถงุยงัชีพ ธอส.

ช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบ

การแพรร่ะบาดเชือไวรสัโค

วิด-19

250,000.00 246,547.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 246,547.00

บรษัิท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

246,547.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003469 

ลว 28/05/2564

73 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นททีาํการสาขาอมตะนคร

8,797,789.80 3,530,340.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั

 (มหาชน) 3,530,340.00

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 

3,530,340.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003393 

ลว 28/05/2564

74 บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นททีาํ

การสาขามาตะนคร

วิธีพิเศษ บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั

 (มหาชน) 5,050,549.80

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั 

จาํกดั (มหาชน) 

5,050,549.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003394 

ลว 28/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

75 จา้งซอ่มแซม สาขาพทุธ

มณฑล

200,000.00 175,188.96 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ภคนิน จาํกดั 174,000.00 บรษัิท ภคนิน จาํกดั 

174,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003470 

ลว 31/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

76 จา้งซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังาน สาขาอดุรธานี

500,000.00 494,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ฤทธิมนตร ี

เอ็นจิเนียรงิ 483,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ฤทธิ

มนตร ีเอ็นจิเนียรงิ 

483,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4000003471 

ลว 31/05/2564

77 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาดประจาํศนูย์

วิเคราะหส์ินเชือ DEC เขียง

ราย

187,000.00 187,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทีเอพี พรอพ

เพอรต์ ี187,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ทีเอพี 

พรอพเพอรตี์ 187,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไม่เกิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซอืเลขที

4100003395 

ลว 31/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

78 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาดประจาํสาํนกังาน

ใหญ่ และศนูยc์ommand 

center แจง้วฒันะ

49,680,000.00 49,680,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอม็

 พรอ็พเพอรตี์ เซอรวิ์ส จาํกดั 

40,030,020.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอม็

 เอ ไอ อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

48,371,919.07

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

42,373,800.00

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั เอ็ม พรอ็พเพอรต์ี

 เซอรวิ์ส จาํกดั 

40,030,020.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003396 

ลว 31/05/2564

บรษัิท นิวอินเตอรเ์นชนัแนล เยน

เนอรลั จาํกดั 44,391,600.00

บรษัิท 109 คอนเซ๊าท ์แอนด ์

เซอรวิ์ส จาํกดั 40,125,000.00

บรษัิท บางกอก เนตวัเย ่(ไทย

แลนด)์ จาํกดั 43,676,768.70

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ที.

เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

45,500,000.00

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีบี

เอ็ม แฟซิลิตีส ์แมนเนจเมน้ท์

(ไทยแลนด)์ 43,874,280.00

บรษัิท มดัชา เซอรวิ์ส จาํกดั 

46,800,000.00

บรษัิท ธีภพ กรุป๊ จาํกดั 

46,444,068.00

บรษัิท ไอเดีย คลีนนงิ จาํกดั 

41,717,160.00
บรษัิท เอน็.ซี.ซี.คลีนนิงแอนดซี์

เคียวรตีิการด์ เซอรวิ์ส จาํกดั 

40,041,540.00

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจีดัซือหรือจดัจา้ง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จา้ง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจา้ง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลือก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

79 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาดประจาํสาขาและ

เคานเ์ตอรก์ารเงินในสงักดั

ฝ่ายสป.1

19,380,916.21 19,299,600.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอม็

 พรอ็พเพอรตี์ เซอรวิ์ส จาํกดั 

18,761,831.50

บรษัิท นิวอินเตอรเ์นชนัแนล เยน

เนอรลั จาํกดั 18,719,964.00

บรษัิท บางกอก เนตวัเย ่(ไทย

แลนด)์ จาํกดั 115,042,204.56

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั เอ็ม พรอ็พเพอรต์ี

 เซอรวิ์ส จาํกดั 

18,680,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซอืเลขที

4100003397 

ลว 31/05/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


