
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งจดัทาํสือสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธส์ลากออม

ทรพัย ์ธอส.รุน่ที 4 เกล็ดดาว

210,000.00 178,912.52 วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 175,640.50 บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์แอนด์

 พรนิท ์จาํกดั 175,640.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003159   

ลว 5/01/2564

2 จา้งจดัทาํสือสิงพิมพป์ระชาสมัพนัธส์ลากออก

ทรพัย ์ธอส.รุน่ที 4 เกล็ดดาว

8,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชนั จาํกดั 3,272.02 บรษัิท เจ.ดบับลิว.คอมมิวนิเคชนั 

จาํกดั 3,272.02

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003160   

ลว 5/01/2564

3 จดัซือเครืองถ่ายระดบัเลเซอร ์เพือใชว้ดัพืนที

ตา่งๆ ในงานปรบัปรุงซอ่มแซม ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสอารเ์อสแคลิเบรชนั เซ็นเตอร ์จาํกดั 12,840.00 บรษัิท เอสอารเ์อสแคลิเบรชนั เซ็น

เตอร ์จาํกดั 12,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003161   

ลว 6/01/2564

4 จดัซือหนงัสือพิมพส์าํหรบัผูบ้รหิารระดบั

ผูอ้าํนวยการฝ่าย/สาํนกัขนึไป เดือนมกราคม-

มิถนุายน 2564

59,720.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทารวิงศ ์59,720.00 นายสมจิตร ทารวิงศ ์59,720.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003162   

ลว 6/01/2564

5 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการบรหิารความเสียงทาง

การตลาดและสภาพคลอ่ง

420,000.00 420,000.00 วิธีพิเศษ ดร.สธีุ โมกขะเวส 420,000.00 ดร.สธีุ โมกขะเวส 420,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003182   

ลว 6/01/2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

6 จา้งจดัทาํกนัซมึพืนดาดฟ้าบรเิวณหอ้งประชมุ 

301 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

500,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 450,000.00 บรษัิท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003163   

ลว 8/01/2564

7 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวดพิมพโ์ลโกธ้นาคารฯ

 ปี 2564

1,000,000.00 999,600.00 วิธีพิเศษ ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) 

999,600.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

999,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003164   

ลว 8/01/2564

8 จา้งจดัทาํพืนทีสาํนกังาน สาํหรบับรษัิท

ภายนอก Out Source

445,442.36 445,442.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 445,442.36 บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 

445,442.36

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003183   

ลว 11/01/2564

9 จา้งทาํเสือแจ็กเก็ต ธอส. (สีสม้) 200,000.00 199,999.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 199,983.00 บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 199,983.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003165   

ลว 12/01/2564

10 จา้งซอ่มแซมเครืองสง่ลม 162,640.00 162,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พีดบับลิวเค เซอรวิ์ส จาํกดั 162,640.00 บรษัิท พีดบับลิวเค เซอรวิ์ส จาํกดั 

162,640.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003166   

ลว 12/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

11 จา้งพิมพใ์บสาํคญัจา่ย คา่นาํมนัเชือเพลิง 6,420.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 6,420.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 6,420.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

400000316     

ลว 12/01/2564

12 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คตอ่เนืองของฝ่ายพิธี

การสินเชือ

299,600.00 299,600.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 299,600.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

299,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003168   

ลว 13/01/2564

13 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขาเบตง

1,260,000.00 1,260,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวนดัตา  ตณัฑปตุตะ 1,260,000.00 นางสาวนดัตา  ตณัฑปตุตะ 

1,260,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003186   

ลว 14/01/2564

14 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขานราธิวาส

1,300,000.00 1,300,000.00 วิธีพิเศษ นางเรวดี ไชยชาํนาญ 1,249,200.00 นางเรวดี ไชยชาํนาญ 

1,249,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003187   

ลว 14/01/2564

15 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

ศนูยวิ์เคราะหส์ินเชือ DEC หาดใหญ่ และ

สาํนกังานภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนลา่ง

1,728,000.00 1,728,000.00 วิธีพิเศษ นางลินจง วงศเ์สาวภาคยก์ลุ 1,728,000.00 นางลินจง วงศเ์สาวภาคยก์ลุ 

1,728,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003188   

ลว 14/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

16 จดัซือกระดาษบวกเลข ขนาด 2 ¼ นิว 19,153.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซินเนอรจี์ จาํกดั 19,153.00 บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซินเนอรจี์

 จาํกดั 19,153.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003169   

ลว 15/01/2564

17 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ในการ

ถ่ายทอดสดการออกรางวลัสลากออมทรพัย ์

ธอส. ผา่นชอ่งทาง Facebook Fanpage ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1,284,000.00 1,284,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) 1,284,000.00 บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) 

1,284,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003189   

ลว 15/01/2564

18 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

ของวารสารการเงินธนาคาร

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั 500,000.00 บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั

 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003170   

ลว 19/01/2564

19 จา้งจดัพิมพข์อ้ตกลงตอ่ทา้ยสญัญาจาํนอง

ประกนั

203,300.00 203,300.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 203,300.00 บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

203,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003171   

ลว 19/01/2564

20 จา้งผูใ้หบ้รกิารบรหิารสือสงัคมออนไลนผ์า่นสือ

 Social Media Marketing Management ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5,500,000.00 5,427,489.40 วิธีพิเศษ บรษัิท ดจิิทลั แฟคตอรี จาํกดั 4,793,600.00

บรษัิท ไอ แพลน ดจิิตอล จาํกดั 4,996,900.00

บรษัิท อปัเปอรค์ซั ครีเอทีฟ จาํกดั 5,418,480.00

บรษัิท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 5,422,760.00

บรษัิท ทชัพอ้ยท ์กรุ๊ป จาํกดั 4,194,400.00

บรษัิท คอนเวิรท์ เคก้ จาํกดั 5,500,000.00

บรษัิท ดจิิทลั แฟคตอรี จาํกดั 

4,793,600.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003190   

ลว 19/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

21 จา้งผลิตกระเป๋าลอ้ลากพรอ้มคา่ขนสง่ 499,380.00 499,380.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั 499,380.00 บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั 

499,380.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003173   

ลว 20/01/2564

22 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

สงักดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง

(ประเภทแคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และแคชเชียร์

เช็คตอ่เนือง)

87,151.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 87,151.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

87,151.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003174   

ลว 20/01/2564

23 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

สงักดัภาคตะวนัตกและภาคใตต้อนลา่ง

(แคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และแคชเชียรเ์ช็ค

ตอ่เนือง)

55,854.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 55,854.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

55,854.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003175   

ลว 20/01/2564

24 จา้งทาํบธู LRM/CDM/ATM/PBM ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขาลาํพนู

732,000.00 553,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 546,378.04

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 553,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์535,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์

พี. โปรดกัส ์535,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003191   

ลว 20/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

25 เชา่ทีดนิเปลา่เป็นทีจอดรถลกูคา้สาขาชลบรุี 432,000.00 432,000.00 วิธีพิเศษ นายศภุกิจ เวชพานิช 432,000.00 นายศภุกิจ เวชพานิช 432,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003192   

ลว 20/01/2564

26 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาเครืองปรบัอากาศแบบ

แยกสว่นฝังฝา้กระจายลม 4 ทิศทาง (Cassette

 Type) อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

234,731.25 234,731.25 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียรงิ 234,000.00 หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียรงิ 234,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003193     

ลว 20/01/2564

27 เชา่บรกิารเครืองถ่ายเอกสาร เพือใชง้าน

ประจาํชนั 16 อาคาร 2 (โซนผูบ้รหิาร)

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 70,000.00 บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

70,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003194   

ลว 20/01/2564

28 จดัซือแฟ้มสนักวา้ง (2 นิว) 24,396.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 24,396.00 บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

24,396.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003178   

ลว 21/01/2564

29 จา้งปรบัปรุงและซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาขาเชียงใหม่

2,295,000.00 2,295,000.00 e-bidding บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั 2,295,000.00        หา้ง

หุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์1,996,650.00     

                                                                 บรษัิท ทีเอ็ม ฟิว

เจอรค์อนสตรคัชนั จาํกดั 2,150,000.00 บรษัิท บรูณรตัน์

เอนยิเนียรงิ จาํกดั 2,175,500

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป จาํกดั

 1,980,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003197   

ลว21/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

30 เชา่พืนทีสาขาบกิซี นวนคร 5,580,000.00 5,580,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 3,960,529.14 บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั

 (มหาชน) 3,960,529.14

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003198   

ลว 22/01/2564

31 บรกิารพืนทีสาขาบกิซี นวนคร วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 1,443,322.34 บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั

 (มหาชน) 1,443,322.34

 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003199   

ลว 22/01/2564

32 จดัซือแพ็กเกจของ Official LINE ในนาม

โครงการ GHBank PLUS (GHBank+)ตอ่เนือง

255,426.12 255,991.08 วิธีพิเศษ บรษัิท จีเอ็มโอ-แซด คอม(ไทยแลนด)์ จาํกดั 255,426.12 บรษัิท จีเอ็มโอ-แซด คอม(ไทย

แลนด)์ จาํกดั 255,426.12

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003200   

ลว 22/01/2564

33 จา้งจดัพิมพใ์บฝากเงินประเภทตา่งๆ 60,990.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 60,990.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

60,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003180   

ลว 26/01/2564

34 จา้งจดัพิมพซ์องหนา้ตา่งขาว 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 128,400.00 บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

128,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003181   

ลว 26/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

35 จดัซือพดัลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) 

พรอ้มตดิตงั บรเิวณ บอ่พกัไขมนั ชนั B อาคาร

 2

30,602.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 30,602.00 บรษัิท วีฟอรซ์ เอ็นจิเนียรงิแอนด ์

เซอรวิ์ส จาํกดั 30,602.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003183   

ลว 27/01/2564

36 จา้งจดัพิมพแ์ฟ้มเจาะออ่น 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 428,000.00 บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

428,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003184   

ลว 27/01/2564

37 จดัซือเครืองพบักระดาษอตัโนมตั ิเพือใชง้านที

สาขาสระบรุี

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เฮงเปง้ฮง จาํกดั 19,900.00 บรษัิท เฮงเปง้ฮง จาํกดั 19,900.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003185   

ลว 27/01/2564

38 เชา่บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการเคานเ์ตอร์

การเงินบกิซี นวนคร

3,312,000.00 3,312,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 2,017,119.82 บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั

 (มหาชน) 2,017,119.82

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003202    

ลว 27/01/2564

39 บรกิารพืนทีเคานเ์ตอรก์ารเงินบกิซี ออ่นนชุ 1,259,024.04 1,259,024.04 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 1,259,024.04 บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั

 (มหาชน) 1,259,024.04

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003203   

ลว 27/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

40 จา้งปรบัปรุงพืนทีบรเิวณ ชนั 16 อาคาร 2 เพือ

ใชเ้ป็นพืนทีรองรบัการปฏิบตังิานของพนกังาน

500,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 490,000.00 บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 

490,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003186   

ลว 28/01/2564

41 เชา่ทีดนิเพือใชเ้ป็นทางเขา้ออกอาคารทีเก็บ

เอกสารและอปุกรณข์องสาขาหวัหิน

34,538.00 _ วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีประจวบคีรีขนัธ ์34,538.00 สาํนกังานธนารกัษพื์นที

ประจวบคีรีขนัธ ์34,538.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003204   

ลว 28/01/2564

42 เชา่อาคารพาณิชยเ์ป็นทีทาํการศนูยวิ์เคราะห์

สินเชือ DEC พิษณโุลกและสาํนกังาน

ภาคเหนือตอนลา่ง

666,000.00 666,000.00 วิธีพิเศษ นายวิบลูย ์วชิราศรีศริกิลุ 666,000.00 นายวิบลูย ์วชิราศรีศริกิลุ 

666,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003205   

ลว 28/01/2564

43 เชา่พืนทีสาขาเซ็นทรลัพลาซา นครศรีธรรมราช 4,555,839.18 4,555,839.18 วิธีพิเศษ บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) 4,555,839.18 บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั 

(มหาชน) 4,555,839.18

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003206   

ลว 28/01/2564

44 จา้งจดัพิมพเช็คกระแสรายวนั สาขา

พระนครศรีอยธุยา

1,412.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 5,745.90 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

1,412.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003187   

ลว 29/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

45 จา้งออกแบบและจดัทาํซองพลาสตกิใสเพือ

บรรจสุลากออมทรพัย ์ธอส

200,000.00 171,200.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอ็นเค โฟน จาํกดั 171,200.00 บรษัิท เอ็นเค โฟน จาํกดั 

171,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003188   

ลว 29/01/2564

46 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

เว็บไซต ์www.WealthPlusToday.com และ

เพจ WealthPlusToday

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์จาํกดั 200,000.00 บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์จาํกดั 

200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003189   

ลว 29/01/2564

47 จา้งจดัพิมพใ์บรบัฝากประจาํ ,INWARD 

VOUCHER SLIP และ OUTWARD 

VOUCHER SLIP เพือใชใ้นการปฏิบตังิาน

ประจาํวนัเกียวกบัใบรบัฝากเงินประจาํ 

ประเภทละ

87,740.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 87,740.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

87,740.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003190   

ลว 29/01/2564

48 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

สงักดัภาคเหนือตอนบน(ประเภทแคชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่)

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

2,889.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003191   

ลว 29/01/2564

49 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขานางรอง 235.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 235.40 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

235.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003192   

ลว 29/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564                                                 แบบ สขร.๑

วันท ี 15 กุมภาพันธ ์2564

50 จา้งปรบัปรุงผนงัหอ้งประชมุ บรเิวณชนั 21 

อาคาร 2 ธอส.สนญ.

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 48,000.00 บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 

48,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003193   

ลว 29/01/2564

51 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

สงักดัภาคกลางและภาคใตต้อนบน(แคชเชียร์

เช็คชนิดเลม่ ตวัแลกเงินชนิดเลม่ และแคชเชียร์

เช็คตอ่เนือง)

117,111.50 117,111.50 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 117,111.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

117,111.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003194   

ลว 29/01/2564

52 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

สงักดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

33,705.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 33,705.00 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

33,705.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003195   

ลว 29/01/2564

53 จา้งจดัพิมพต์ราสารทางการเงินของสาขาใน

ภาคตะวนัออก(แคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ ,ตวัแลก

เงินชนิดเลม่ ,แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง)

367,745.50 367,745.50 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 367,705.50 บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

367,705.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003196   

ลว 29/01/2564

54 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง

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

30,013.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003197   

ลว 29/01/2564

55 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารผา่น

นิตยสาร MULTIMILLIONAIRE THAILAND

400,000.00 338,100.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอรเ์นชนัแนล รีซอรส์เซส จาํกดั 

338,100.00

บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอรเ์นชนัแนล 

รีซอรส์เซส จาํกดั 338,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003198   

ลว29/01/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


