
ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

1 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด 255,195.00 255,195.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 255,195.00 บรษิัท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

255,195.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003199   

ลว 2/02/2564

2 จา้งทาํโลป่ระกาศเกียรตคิณุ Risk 

Management  Award ประจาํปี 2020

8,025.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 8,025.00 บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

8,025.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003201   

ลว 2/02/2564

3 จา้งจดัซุม้เทศกาลตรุษจีน 2564 100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เพลยท์ ูจาํกดั 99,510.00 บรษิัท เพลยท์ ูจาํกดั 99,510.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003202   

ลว 2/02/2564

4 จดัซือวสัดเุครืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดขุอง

ใชส้ินเปลือง

495,709.60 495,709.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 จาํกดั 485,352.00 บรษิัท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 485,352.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003203   

ลว3/02/2564

5 เชา่รถยนต ์Toyota Altis 1.6G 101,475.00 101,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท ที.เค.วาย.ลีสซิง จาํกดั 101,475.00 บรษิัท ที.เค.วาย.ลีสซิง จาํกดั 

101,475.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003204   

ลว 3/02/2564

6 จดัซือถงุกระดาษใสธ่นบตัร 98,976.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท พี.เค.คอนเวิทตงิ จาํกดั 98,976.00 บรษิัท พี.เค.คอนเวิทตงิ จาํกดั 

98,976.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003205   

ลว 3/02/2564

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

7 จา้งทาํตูพ้รอ้มผนงัตกแตง่ สาํหรบัการจดัวาง

ถว้ยรางวลั บรเิวณชนั G อาคาร 1

300,000.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 215,009.24

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 217,577.24

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์225,281.24

บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 

213,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003206   

ลว3/02/2564

8 จา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยั ของ

สาขาในสงักดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 3 เดือน

1,871,580.00 1,871,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ขอนแก่นซิเคียว การด์ จาํกดั 

1,871,580.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั 

ขอนแก่นซิเคียว การด์ จาํกดั 

1,871,580.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003214   

ลว 3/02/2564

9 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาดประจาํสาขาใน

สงักดัภาคตะวนัออกเฉียงตอนบน 3 เดือน

1,028,565.00 1,028,565.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั 

1,028,565.00

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั ฟีนิกซ ์

เอส แอนด ์ซี จาํกดั 1,028,565.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003215   

ลว 3/02/2564

10 จดัซือผงหมกึเครืองโรเนียว 24,075.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 24,075.00 บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

24,075.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003207   

ลว 4/02/2564

11 จดัซือกระดาษบนัทกึ CDM/ATM,CDM,LRM 346,680.00 346,680.00 วิธีพิเศษ บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็นเตอร ์จาํกดั 346,680.00 บรษิัท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็น

เตอร ์จาํกดั 346,680.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003208   

ลว 4/02/2564

12 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีโครงการงานมหกรรม

การเงิน ประจาํปี 2564 (MONEY EXPO 2021)

3,891,310.00 3,891,310.00 วิธีพิเศษ บรษิัท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั 3,891,310.00 บรษิัท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ จาํกดั

 3,891,310.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003216   

ลว 4/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

13 จา้งพิมพซ์องจดหมายชนิดมีชอ่งหนา้ตา่ง 1,728,000.00 1,540,800.00 วิธีพิเศษ บรษิัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 1,440,000.00 บรษิัท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

1,440,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003217   

ลว 4/02/2564

14 เชา่บรกิารเครืองถ่ายเอกสารระบบมลัตฟัิงกช์นั

 เพือใชง้านประจาํชนั 12 อาคาร 2

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

70,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003218   

ลว 4/02/2564

15 จดัซือตระกรา้แดงเทศกาลตรุษจีนตกแตง่

ดอกไม ้พรอ้มสม้ ประจาํปี 2564

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์25,400.00 นายธนชั ศริธรานนท ์25,400.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003210   

ลว 5/02/2564

16 จา้งปรบัปรุงพืนทีชวัคราว ชนั 20 อาคาร 2 500,000.00 482,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 478,000.00 บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 

478,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003211   

ลว 8/02/2564

17 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift Voucher) สาํหรบั

โครงการ Friend get Friend

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 500,000.00 บรษิัท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  จาํกดั

 (มหาชน) 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003212   

ลว 8/02/2564

18 จา้งจดัทาํผนงัตกแตง่พรอ้มตดิตงัตน้ไมเ้ทียม 

บรเิวณรวัดา้นขา้งรา้นกาแฟ อเมซอน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

500,000.00 498,229.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 498,229.45 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 

498,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003213   

ลว 8/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

19 จดัซืออปุกรณท์างการแพทย ์เวชภณัฑ ์วสัดุ

สินเปลืองและยารกัษาโรค

47,759.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี 47,759.00 องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี 

47,759.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003215   

ลว 9/02/2564

20 งานเพิมเตมิโครงการปรบัปรุงหอ้งทาํงาน

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูและหอ้งประชมุ

บรเิวณชนั 16 อาคาร 2

625,651.77 625,651.77 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 625,651.77 บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 

625,651.77

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003221   

ลว 9/02/2564

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารผา่นปา้ย 

LED บรเิวณรถไฟฟ้าใตด้นิ MRT สถานี

พระราม 9

2,200,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท จนัทร ์29 จาํกดั 2,000,000.00 บรษิัท จนัทร ์29 จาํกดั 

2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003222   

ลว 9/02/2564

22 จดัซืออปุกรณท์างการแพทย ์เวชภณัฑ ์วสัดุ

สินเปลืองและยารกัษาโรค

1,091.40 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอ็ม.ดี.(2013) จาํกดั 

1,091.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003216   

ลว 10/02/2564

23 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั สาขาศาลายา 

พทุธมณฑลสาย 4

209.72 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 209.72 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

209.72

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003217   

ลว 10/02/2564

24 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขา

อตุรดติถ์

1,254,620.52 1,254,620.52 วิธีพิเศษ นางปราณี ทรงวฒุิ 1,254,620.52 นางปราณี ทรงวฒุิ 1,254,620.52 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003223   

ลว 10/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

25 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการของ

สาขาถลาง

2,088,000.00 2,088,000.00 วิธีพิเศษ คณุศรญิดา เตียววฒันกลุ 2,088,000.00 คณุศรญิดา เตียววฒันกลุ 

2,088,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003224   

ลว 10/02/2564

26 จา้งตดิตงัระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV)

 ภายในศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แม็กซี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั 69,710.50 บรษิัท แม็กซี พาวเวอร ์พลสั จาํกดั

 69,710.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003227   

ลว 10/02/2564

27 จา้งพิมพใ์บตอ่สมดุคูฝ่าก 20,330.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 20,330.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั

 20,330.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003218   

ลว 11/02/2564

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

 77,040.00

บรษิัท แอดวานซ ์บสิซิเนส โซลชูนั 

แอนด ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 77,040.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003219   

ลว 11/02/2564

29 จดัซือกระดาน WHITEBOARD แบบลอ้เลือน 

สาํหรบัรองรบัการใชง้านในหอ้งประชมุ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

128,000.00 112,927.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรคตกิา้ จาํกดั 112,927.80 บรษิัท แพรคตกิา้ จาํกดั 

104,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003220   

ลว 11/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

30 จา้งปรบัปรุงหอ้งประชมุระบบปฏิบตักิาร

ทางไกลเสมือนจรงิ (Telepresence) อาคาร

ปฏิบตักิารคอมพิวเตอร ์(DC) ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

6,200,000.00 5,473,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์5,470,000.00

บรษิัท อิง-คอน จาํกดั 5,450,000.00

บรษิัท สหแสงทอง เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 5,400,000.00

บรษิัท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั 5,144,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 4,964,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 

4,964,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003231   

ลว 11/02/2564

31 จา้งก่อสรา้งหลงัคา หนา้อาคาร 2 4,460,000.00 4,460,000.00 e-bidding บรษิัท ปกรณชนก จาํกดั 3,825,000.00

บรษิัท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ จาํกดั 4,224,000.00

บรษิัท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช จาํกดั 4,350,000.00

บรษิัท อมฤต จาํกดั 4,400,000.00

บรษิัท หลงัคา 99 จาํกดั 4,170,000.00

บรษิัท กลุชยัการโยธา จาํกดั 4,190,000.00

บรษิัท ปกรณชนก จาํกดั 

3,825,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัแิละ

ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003232   

ลว 15/02/2564

32 จดัซือหมอ้ทอดไรน้าํมนั เพือมอบแก่ลกูคา้

สินเชือ

400,000.00 398,519.06 วิธีพิเศษ บรษิัท ล็อก แอนด ์ล็อก (ประเทศไทย) จาํกดั 397,440.00 บรษิัท ล็อก แอนด ์ล็อก (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 397,440.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003221   

ลว 16/02/2564

33 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขา

พิจิตร

1,782,000.00 1,782,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท พิจิตร พรอ็พเพอรตี์ แอนด ์เรียลเอสเตท จาํกดั 

1,782,000.00

บรษิัท พิจิตร พรอ็พเพอรตี์ แอนด ์

เรียลเอสเตท จาํกดั 1,782,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003236   

ลว 16/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

34 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นทีทาํการสาขา

อทุยัธานี

1,197,900.00 1,197,900.00 วิธีพิเศษ นายพิเชษฐ รกักิจศริ ิ1,197,900.00 นายพิเชษฐ รกักิจศริ ิ1,197,900.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003237   

ลว 16/02/2564

35 จา้งจดัพิมพก์ระดาษบนัทกึขอ้ความ A4 86,670.00 _ วิธีพิเศษ บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 86,670.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั

 86,670.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003222   

ลว 17/02/2564

36 จา้งซอ่มแซม อาคารสาํนกังาน สาขาระยอง 111,860.33 111,860.33 วิธีพิเศษ บรษิัท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 111,860.33 บรษิัท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั 

111,860.33

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003238   

ลว 17/02/2564

37 จา้งบาํรุงรกัษาเครืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองอาคาร

 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

192,386.00 192,386.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท คมัมินส ์ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั 192,386.00 บรษิัท คมัมินส ์ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จาํกดั 192,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003239   

ลว 17/02/2564

38 จา้งทาํเข็มกลดัวิมานเมฆตดิปกเสือชดุ

เครืองแบบสีกากี

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั (มหาชน) 499,893.30 บรษิัท แพรนดา้ จิวเวลรี จาํกดั 

(มหาชน) 499,893.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003223   

ลว18/02/2564

39 จา้งผลิตโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารเพือ

สง่เสรมิดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิงแวดลอ้ม (CSR)

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ไอเดียกู๊ด-ดี มีเดีย จาํกดั 500,000.00 บรษิัท ไอเดียกู๊ด-ดี มีเดีย จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003224   

ลว 18/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

40 จา้งซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาสิงหบ์รุี

153,815.54 153,500.92 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์พี. โปรดกัส ์153,500.92 หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด ์

พี. โปรดกัส ์150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003225   

ลว 18/02/2564

41 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายในพืนทีชนั 6 

อาคาร 2 ธอส. สนญ. (งานเพิมเตมิ)

1,512,224.95 1,512,224.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ ไวท ์เซอรเ์คลิ จาํกดั 1,512,224.95 บรษิัท เดอะ ไวท ์เซอรเ์คลิ จาํกดั 

1,512,224.95

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003240   

ลว 18/02/2564

42 จา้งตดิตงัแผงบงัเครืองคอมเพรสเซอรข์อง

เครืองปรบัอากาศบรเิวณระเบียงชนั6,ชนั12

และชนั16

180,000.00 151,405.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท พลงัพล เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 151,405.00 บรษิัท พลงัพล เอ็นเตอรไ์พรส ์

จาํกดั 151,405.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003226   

ลว 19/02/2564

43 จดัซือเครืองทาํนาํรอ้น-นาํเย็น ใหก้บัฝ่ายงาน

ในสาํนกังานใหญ่และสาขา(สป.1-สป.2)

104,000.00 104,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วี.เอส.เทคโนโลยี ซพัพลาย จาํกดั 95,230.00 บรษิัท วี.เอส.เทคโนโลยี ซพัพลาย 

จาํกดั 95,230.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003227   

ลว 19/02/2564

44 จา้งผลิตโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

งาน Chiang Mai Blooms 2021

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ สมาคมโรงแรมไทย 300,000.00 สมาคมโรงแรมไทย 300,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003228   

ลว 19/02/2564

45 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

ออนไลนบ์นเว็บไซตส์าํนกัขา่วไทยพบัลิกา้ 

www.thaipublica.org

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ไทยพบัลิกา้ จาํกดั 300,000.00 บรษิัท ไทยพบัลิกา้ จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003229   

ลว 19/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

46 จา้งจดัทาํกระเป๋าหหูิวผา้กระสอบ 500,000.00 480,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป (2010) จาํกดั 480,000.00 บรษิัท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป 

(2010) จาํกดั 480,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003242   

ลว 19/02/2564

47 จา้งบรกิารตกักากสิงปฏิกลู 330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุเลิศ มรสมุ 330,000.00 นายบญุเลิศ มรสมุ 330,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003244   

ลว 19/02/2564

48 จา้งดาํเนินการใหบ้รกิาร GHB Self-Learning

 Center Line@

42,693.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เดอะ รนัเวย ์เอเจนซี จาํกดั 42,693.00 บรษิัท เดอะ รนัเวย ์เอเจนซี จาํกดั 

42,693.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003230   

ลว 22/02/2564

49 จา้งจดัพิมพซ์องนาํตาลใหญ่ 246,100.00 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั 246,100.00 บรษิัท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ จาํกดั

 246,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003231   

ลว 22/02/2564

50 จา้งทาสีภายนอก อาคารปฏิบตักิารคอมฯ (DC) 400,000.00 249,524.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท โอมายกู๊ดส ์จาํกดั 240,000.00 บรษิัท โอมายกู๊ดส ์จาํกดั 

240,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003232   

ลว 23/02/2564

51 จดัซือของใชส้ินเปลืองถงุดาํใสข่ยะขนาด 

18x20 นิว ,ถงุดาํใสข่ยะขนาด 30x40 นิว และ

 ถงุดาํใสข่ยะขนาด 36x45 นิว)

82,925.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 82,925.00 บรษิัท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 

82,925.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003233   

ลว 23/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

52 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

ออนไลนท์างเว็บไซต ์www.AEC10NEWS.com

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท วรุณนนัท ์มีเดีย จาํกดั 300,000.00 บรษิัท วรุณนนัท ์มีเดีย จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003235   

ลว 23/02/2564

53 จา้งทาํกรอบรูปรชักาลที 9 และ

พระบรมราชินีนาถ,รูปรชักาลที 10 และพระ

ราชินี สาํหรบัตดิในหอ้งประชมุของธนาคาร

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นแกว้แกลเลอรี 14,400.00 รา้นแกว้แกลเลอรี 14,400.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003236   

ลว 23/02/2564

54 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคารใน

รูปแบบสกู๊ปสนั ผา่นสถานีโทรทศันสี์

กองทพับกชอ่ง 7HD รายการ หนทางพารวย

1,000,000.00 963,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท ณิลาวรรณ จาํกดั 963,000.00 บรษิัท ณิลาวรรณ จาํกดั 

963,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003246   

ลว 23/02/2564

55 จา้งจดัพิมเช็คกระแสรายวนั สาขาพทัยา 262.15 _ วิธีพิเศษ บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 262.15 บรษิัท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

262.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003237   

ลว 24/02/2564

56 จดัซือเครืองทาํนาํรอ้น-นาํเย็น 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท วี.เอส.เทคโนโลยี ซพัพลาย จาํกดั 9,416.00 บรษิัท วี.เอส.เทคโนโลยี ซพัพลาย 

จาํกดั 9,416.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003238   

ลว 24/02/2564

57 จา้งผลิตและโฆษณาประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสือออนไลนเ์ว็บไซตก์ระปกุดอทคอม และ 

kapook Facebook Fanpage

2,000,000.00 1,284,000.00 วิธีพิเศษ บรษิัท บณัฑิต เซ็นเตอร ์จาํกดั 1,284,000.00 บรษิัท บณัฑิต เซ็นเตอร ์จาํกดั 

1,284,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003247   

ลว 24/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทีจดัซือหรือจดัจา้ง วงเงินทีจะซือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซือหรือจา้ง รายชือผูเ้สนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกและราคา เหตผุลทีคดัเลือกโดยสงัเขป

เลขทีและวนัที

ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลง

วันท ี 12  มีนาคม  2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564                                แบบ สขร.๑

58 จา้งจดัทาํคลิปวีดีโอรายการถ่ายทอดทิศ

ทางการดาํเนินงานธนาคาร และแนวทางการ

ปฏิบตังิาน ในรูปแบบออนไลน์

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อสมท จาํกดั (มหาชน) 321,000.00 บรษิัท อสมท จาํกดั (มหาชน) 

321,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003239   

ลว 25/02/2564

59 เชา่เครืองพิมพส์าํเนาระบบดจิิตอล 30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 30,000.00 บรษิัท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

30,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003241   

ลว 25/02/2564

60 จา้งจดัทาํครสิตลัเพชร (ยิงเลเซอร)์ 40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 37,450.00 บรษิัท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

37,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003242   

ลว 25/02/2564

61 เชา่อาคารพาณิชยฺ ์3 ชนั จาํนวน 2 คหูา เพือ

เป็นทีทาํการสาขาอาํนาจเจรญิ

792,000.00 792,000.00 วิธีพิเศษ นางวรญัญา บตุรยศ 792,000.00 นางวรญัญา บตุรยศ 792,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคาไม่

เกินงบประมาณและราคา

กลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003250   

ลว 25/02/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัใิหค้วามเห็นชอบเรียบรอ้ยแลว้


