
ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 4

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

1 0105546051875 บริษัท เซ็นทรัล บริดจ์ จ ำกัด จัดท ำป้ำยไฟ Topper จ ำนวน 2 ชุด ติดต้ัง ณ สวน
จิตรลดำ และโรงพยำบำลวิมุต

39,590.00                1 ต.ค. 64 903 6

2 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 4 แห่ง

92,683.40                4 ต.ค. 64 908 6

3 0105554096769 บริษัท ฟอร์เบ็สท ครีเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

17,120.00                4 ต.ค. 64 910 6

4 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และติดต้ังกันสำด
รูปแบบเจำะผนัง จ ำนวน 6 แห่ง

129,149.00              6 ต.ค. 64 926 6

5 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 5 แห่ง

102,865.52              5 ต.ค. 64 915 6

6 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 7 แห่ง

172,321.80              7 ต.ค. 64 937 6

7 0105499001439 บริษัท ประชุมช่ำง จ ำกัด จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับช ำระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน (สช.
3)

120,800.00              7 ต.ค. 64 พด.บ.(บ) 077/64 
ลว. 4 ตุลำคม 64

6

8 0103546002350 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรช่ัน เดินระบบไฟฟ้ำจุดติดต้ังเคร่ือง ATM และติดต้ังป้ำยไฟ

ประชำสัมพันธ์แบบย่ืน จ ำนวน 3 แห่ง

27,200.00                8 ต.ค. 64 947 6

9 0103546002350 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรช่ัน จัดท ำป้ำยไฟติดผนังเคร่ือง ATM ขนำดพิเศษพร้อมติดต้ัง

และติดต้ังป้ำยไฟTopper จ ำนวน 11 แห่ง
97,130.00                11 ต.ค. 64 952 6

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)
เอกสารอ้างอิง

1  จำก  15



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 4

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)
เอกสารอ้างอิง

10 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 1 แห่ง

7,832.40                 12 ต.ค. 64 961 6

11 PT STAMP & GRAPHIC PT STAMP & GRAPHIC ค่ำสต๊ิกเกอร์ติดลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษร 1,400.00                 1 ส.ค. 64 ปอ.ป.1171/2564 1

12 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 2 เม.ย. 64 ปอ.ป.591/2564 1

13 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 7 พ.ค. 64 ปอ.ป.711/2564 1

14 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 2 มิ.ย. 64 ปอ.ป.855/2564 1

15 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 5 ก.ค. 64 ปอ.ป.1041/2564 1

16 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 16 ส.ค. 64 ปอ.ป.1235/2564 1

17 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 1 ก.ย. 64 ปอ.ป.1338/2564 1

18 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก
ออมสินพิเศษ

9,630.00                 1 ต.ค. 64 ปอ.ป.1483/2564 1

19 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

20,886.40                4 ต.ค. 64 910 6

2  จำก  15



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 4

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)
เอกสารอ้างอิง

20 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) เคล่ือนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

119,519.00              13 ต.ค. 64 967 6

21 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ืองปรับสมุดเงินฝำกอัตโนมัติ (Passbook 

Update) พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง จ ำนวน 2 แห่ง
31,244.00                15 ต.ค. 64 969 6

22 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 7 แห่ง

195,810.00              18 ต.ค. 64 984 6

23 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 4 แห่ง

187,324.90              19 ต.ค. 64 1016 6

24 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 4 แห่ง

183,408.70              20 ต.ค. 64 1022 6

25 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

131,845.40              21 ต.ค. 64 1030 6

26 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

71,690.00                25 ต.ค. 64 1038 6

27 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน จัดซ้ือล ำโพง 12,037.50                26 ต.ค. 64 ปอ.ป.1619/2564 1

32 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

172,312.80              25 ต.ค. 64 1037 6

33 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

198,420.80              25 ต.ค. 64 1049 6

3  จำก  15



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 4

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)
เอกสารอ้างอิง

34 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

197,768.10              27 ต.ค. 64 1062 6

35 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) ขนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ

ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

130,158.36              26 ต.ค. 64 1052 6

36 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 ติดต้ังกันสำดรูปแบบเจำะ และติดต้ังป้ำยไฟติดผนัง 
จ ำนวน 7 แห่ง

119,626.00              29 ต.ค. 64 1070 6

37 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง

49,605.20                28 ต.ค. 64 1063 6

38 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 4 แห่ง

172,965.50              1 พ.ย. 64 1074 6

39 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด เคล่ือนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถำนท่ี จ ำนวน 1 แห่ง

20,233.70                2 พ.ย. 64 1080 6

40 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) เคล่ือนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 1 แห่ง

18,725.00                3 พ.ย. 64 1095 6

41 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ำกัด เคล่ือนย้ำยเคร่ืองปรับสมุดเงินฝำกอัตโนมัติ (Passbook
 Update) พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 
1 แห่ง

24,610.00                3 พ.ย. 64 1096 6

4  จำก  15



ประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจ าไตรมาสท่ี 4

วัน/เดือน/ปี เลขท่ี

เหตุผล
สนับสนุน

ล าดับ
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวม

ท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง (บาท)
เอกสารอ้างอิง

42 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 7 แห่ง

163,044.46              4 พ.ย. 64 1098 6

43 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และจัดท ำกันสำด

พร้อมติดต้ังป้ำยไฟประชำสัมพันธ์แบบย่ืน จ ำนวน 4 แห่ง

58,743.00                8 พ.ย. 64 1104 6

44 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง

31,982.30                5 พ.ย. 64 1103 6

45 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง

84,328.84                9 พ.ย. 64 1110 6

46 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 4 แห่ง

77,254.00                10 พ.ย. 64 1116 6

47 0103546002350 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรช่ัน ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 2 แห่ง

44,648.00                12 พ.ย. 64 1140 6

48 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ำกัด ต้ังเสำพร้อมติดต้ังป้ำยไฟประชำสัมพันธ์แบบย่ืน และ
จัดท ำแท่นเคร่ือง ADM Recycle จ ำนวน 2 แห่ง (จ้ำง

เพ่ิมเติม)

34,240.00                10 พ.ย. 64 1121 6

49 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

131,714.86              15 พ.ย. 64 1142 6

5  จำก  15
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50 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

98,557.70                16 พ.ย. 64 1159 6

51 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 2 แห่ง

31,030.00                17 พ.ย. 64 1181 6

52 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

171,007.40              18 พ.ย. 64 1193 6

53 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) ขนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

75,571.96                19 พ.ย. 64 1201 6

54 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 4 แห่ง

177,534.40              22 พ.ย. 64 1202 6

55 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 4 แห่ง

101,222.00              23 พ.ย. 64 1220 6

56 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 3 แห่ง

174,289.20              23 พ.ย. 64 1219 6

57 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) ขนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ

ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

119,578.92              24 พ.ย. 64 1240 6

58 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

185,627.88              25 พ.ย. 64 1252 6
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59 0123547003546 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.พี. เฟอร์นิเจอร์ จัดท ำต้นแบบกันสำดส ำหรับเคร่ือง Self Service 
รูปแบบ TOPPER  พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 แห่ง

28,462.00                26 พ.ย. 64 1271 6

60 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 6 แห่ง

143,071.84              26 พ.ย. 64 1270 6

61 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 8 แห่ง

143,332.92              29 พ.ย. 64 1284 6

62 0735556000798 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง Self Service พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 4 แห่ง

96,492.60                29 พ.ย. 64 1286 6

63 0103546002350 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรช่ัน ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 4 แห่ง

51,800.00                1 ธ.ค. 64 1326 6

64 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 7 แห่ง

128,320.82              30 พ.ย. 64 1313 6

65 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

178,839.80              2 ธ.ค. 64 1333 6

66 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 5 แห่ง

132,787.00              7 ธ.ค. 64 1367 6

67 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

179,492.50              3 ธ.ค. 64 1343 6
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68 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

197,115.40              7 ธ.ค. 64 1366 6

69 3179900036127 นำงสำวทิพำภรณ์ จ ำนงนำรถ จ้ำงบุคคลภำยนอกจัดส่ง GSB Magazine  ฉบับเดือน

พฤศจิกำยน ปี 2564

1,200.00                 8 พ.ย. 64 สอ.อ.194/2564 1

70 0994000164891 บริษัท โคคูน แอนด์ โค จ ำกัด จ้ำงออกแแบบและจัดท ำเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ GSB 
Magazine  งวดท่ี1

30,000.00                20 ต.ค. 64 สอ.อ.182/2564 1

71 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

124,143.54              8 ธ.ค. 64 1377 6

72 0125551000230 บริษัท ทองเมธำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และติดต้ังป้ำยไฟ

ประชำสัมพันธ์ 2 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

25,145.00                8 ธ.ค. 64 1378 6

73 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

123,229.76              9 ธ.ค. 64 1419 6

74 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 5 แห่ง

98,557.70                13 ธ.ค. 64 1451 6

75 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 1 แห่ง (กรณีเร่งด่วน) 5,221.60                 13 ธ.ค. 64 1452 6

76 0103546002350 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรช่ัน ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 4 แห่ง

42,500.00                9 ธ.ค. 64 1420 6

77 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 8 แห่ง

149,468.30              14 ธ.ค. 64 1466 6
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78 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 6 แห่ง

139,677.80              15 ธ.ค. 64 1470 6

79 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 1 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

49,605.20                15 ธ.ค. 64 1471 6

80 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และจัดท ำกันสำด
รูปแบบเจำะผนัง จ ำนวน 5 แห่ง

55,212.00                16 ธ.ค. 64 1482 6

81 5400400008162 และ 
3100900068136

ร้ำนฟีนิกซ์กำรพิมพ์ และ ร้ำนหมวย
ตรำยำง

ค่ำเคร่ืองเขียนและวัสดุส ำนักงำน 465.00                    20 ธ.ค. 64 กต.ส.1106/2564 3

82 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 7 แห่ง

162,261.22              17 ธ.ค. 64 1488 6

83 0107537002001 บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด (มหำชน) ขนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

105,412.12              20 ธ.ค. 64 1495 6

84 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด เคล่ือนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

147,379.66              20 ธ.ค. 64 1496 6

85 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี

 จ ำนวน 4 แห่ง

195,157.30              21 ธ.ค. 64 1513 6

86 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 3 แห่ง

31,832.50                22 ธ.ค. 64 1516 6

87 3100900068136 ร้ำนหมวยตรำยำง ค่ำเคร่ืองเขีนรและวัสดุส ำนักงำน 410.00                    26 มี.ค. 64 กต.ส. 298-1/2564 3
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88 0105523009350 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ำกัด ค่ำเคร่ืองเขียน และวัสดุ 1,647.00                 7 ธ.ค. 64 ลธ.ต.69/2564 3

89 3179900036127 นำงสำวทิพำภรณ์ จ ำนงนำรถ จ้ำงบุคคลภำยนอกจัดส่ง GSB Magazine  ปี 2564 
ฉบับเดือน ธ.ค. 64

1,200.00                 4 พ.ย. 64 สอ.อ.192/2564 1

90 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด เคล่ือนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุง
สถำนท่ี จ ำนวน 1 แห่ง (กรณีเร่งด่วน)

13,540.00                22 ธ.ค. 64 1517 6

91 0107537002001 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง Self Service พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 3 แห่ง

19,688.00                23 ธ.ค. 64 1521 6

92 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 1 แห่ง

11,748.60                27 ธ.ค. 64 1527 6

93 0103557019097 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนันพัชร์ เซอร์วิส ปรับปรุงเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 แห่ง 
(งำนจ้ำงเพ่ิมเติม)

9,630.00                 28 ธ.ค. 64 1534 6

94 0105547146896 บริษัท แพลท เนรำ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ATM พร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงสถำนท่ี
 จ ำนวน 1 แห่ง

30,024.20                29 ธ.ค. 64 1545 6

95 0105554096769 บริษัท ฟอร์เบ็สท ครีเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

ปรับปรุงสถำนท่ีส ำหรับเคร่ือง ATM จ ำนวน 17 แห่ง 
(งำนจ้ำงเพ่ิมเติม)

146,162.00              29 ธ.ค. 64 1546 6

96 0735556000798 บริษัท กรีน คอนแทร็คท์ จ ำกัด ขนย้ำยเคร่ือง ADM Recycle พร้อมอุปกรณ์ และ
ปรับปรุงสถำนท่ี จ ำนวน 2 แห่ง (งำนจ้ำงเพ่ิมเติม)

17,120.00                30 ธ.ค. 64 1547 6

97 0125551000230 บริษัท ทองเมธำ จ ำกัด ปรับปรุงสถำนท่ีติดต้ังเคร่ือง ATM จ ำนวน 8 แห่ง (งำน
จ้ำงเพ่ิมเติม)

58,315.00                30 ธ.ค. 64 1549 6
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98 0895034781 ร้ำน PT STAMP & GRAPHIC ค่ำสต๊ิกเกอร์ติดลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษร 2,886.00                 1 พ.ย. 64 ปอ.ป.1643/2564 1

99 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก 9,630.00                 4 พ.ย. 64 ปอ.ป.1672/2564 1

100 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำจัดซ้ือแบตเตอร่ี UPS ส ำหรับเคร่ืองส ำรองไฟของ

เคร่ืองออกรำงวัลแบบไฟฟ้ำ

86,670.00                18 ส.ค. 64 ปอ.ป.1256/2564 1

101 0105534031963 บริษัท สุรศิริ จ ำกัด จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ ใบน ำส่งส่ิงของทำงไปรษณีย์โดย
ช ำระค่ำบริกำรเป็นเงินเช่ือ

14,500.00                25 พ.ย. 64 พด.บ.(บ) 
095/2564

1

102 0105560089558 newyonghua ค่ำเคร่ืองช่ังน้ ำหนักดิจิตอล 2,114.00                 30 พ.ย. 64 ปอ.ป.1835/2564 1

103 0994000164891 บริษัท มอริสัน เทคโนโลยี จ ำกัด ค่ำข้อต่อและท่อลมของเคร่ืองออกเลขสลำกอัตโนมัติ 4,500.00                 3 ธ.ค. 64 ปอ.ป.1871/2564 1

104 0103549004256 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไอพีวิช่ัน ค่ำบ ำรุงรักษำป้ำยไฟว่ิงแสดงผลกำรออกรำงวัลสลำก

ออมสินพิเศษ

9,630.00                 3 ธ.ค. 64 ปอ.ป.1860/2564 1

105 0994000164891 บจ. สหพำณิชย์พลำสติกไทย ค่ำจ้ำงท ำลูกบอลพลำสติก 27,820.00                5 พ.ย. 64 ปอ.ป.1700/2564 1

106 0105561207899 บริษัท ชูกำร์ เลค จ ำกัด จัดจ้ำงท ำโล่ประกำศเกียรติคุณ โครงกำร GSB Awards
 2020 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

34,454 บำท 10 พ.ย. 64 สด.พ.1874/2564 4

107 0105539132067 บจ. เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี ค่ำเคร่ืองอ่ำนบัตรสมำร์ทกำร์ด 1,580.00                 26 ต.ค. 64 ปอ.ป.1614/2564 1

108 0105538091146 บจ. โบ๊ทบุคส์  ออฟฟิศเซ็นเตอร์ เคร่ืองเขียนและวัสดุ 1,411.33                 20 ธ.ค. 64อส.20 เลขท่ี0134292 ลว.20 ธ.ค. 642

109 0105559165068 บริษัท เอส เอ ไอ ดี จ ำกัด ค่ำซองผ้ำไหมใส่สลำกและกรอบรูปใส่ภำพถ่ำย
กรรมกำรออกรำงวัล

82,000.00                28 ต.ค. 64 ปอ.ป.1630/2564 1

110 0105562135191 บริษัท ซีทรูเทรดด้ิง จ ำกัด (ส ำนัก
งำนใหญ๋)

จ้ำงจัดท ำพัดพับได้พร้อมสกรีนสีโลโก้ และข้อควำมส่ือ
ประชำสันพันธ์ โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกรพำณิชย์

162,533.00 บำท 7 ธ.ค. 64 บธ.1718/2564 4
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111 0105532122309 บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด เคร่ืองเขียนและวัสดุ 1,020.00 บำท 22 ธ.ค. 64 อส.20 # 0134288 2

112 0105538032743 บริษัท บีทูเอส จ ำกัด สำขำเมเจอร์
รัชโยธิน สำขำท่ี 00128

จัดซ้ือเคร่ืองเขียนและวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

2,325.00                 21 ธ.ค. 64พลส.871/2564 ลว.21 ธ.ค. 64 2

113 0105532122309 บริษัท ตำกอรุณสิน จ ำกัด เคร่ืองเขียนและวัสดุ 1,020.00 บำท 22 ธ.ค. 64อส.20 เลขท่ี 0134288  ลว. 22 ธ.ค. 25642

114 ร้ำนหนังสือนำยต้น ร้ำนหนังสือนำยต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน
มิถุนำยน 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,465.00                 30 มิ.ย. 64 สอ.ป. 150/64 1

115 ร้ำนหนังสือนำยต้น ร้ำนหนังสือนำยต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน
กรกฎำคม 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,480.00                 30 มิ.ย. 64 สอ.ป. 187/2564 1

116 ร้ำนหนังสือนำยต้น ร้ำนหนังสือนำยต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน

สิงหำคม 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,460.00                 30 ก.ค. 64 สอ.ป. 223/2564 1

117 ร้ำนหนังสือต้น ร้ำนหนังสือต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน
กันยำยน 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,265.00                 26 ส.ค. 64 สอ.ป. 240/2564 1

118 ร้ำนหนังสือต้น ร้ำนหนังสือต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน
ตุลำคม 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,320.00                 30 ก.ย. 64 สอ.ป. 272 /2564 1

119 ร้ำนหนังสือต้น ร้ำนหนังสือต้น ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือน
พฤศจิกำยน 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,260.00                 25 ต.ค. 64 สอ.ป. 294/2564 1

120 3100500998314 นำงวไลพร วำสิกะสิน ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือพวงหรีดงำน
ฌำปนกิจคุณฐำกูร บุนปำน

1,500.00                 19 ม.ค. 64 สอ.ป. 17/64 1

121 3100500998314 นำงวไลพร วำสิกะสิน ขอควำมเห็นชอบจัดซ้ือพวงหรีดงำนฌำปนกิจคุณพ่อสำ
นิตย์ นนทฤทธ์ิ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,500.00                 4 ส.ค. 64 สอ.ป. 220/64 1
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122 0505563006331 บริษัท แจ่ม คอมพำนี 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

 ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือพวงหรีดงำน
ฌำปนกิจคุณสุธน สิงหรำโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,605.00                 25 ส.ค. 64 สอ.ป. 231/64 1

123 ร้ำนพวงหรีด "พวงหรีด

ธรรมะ"

ร้ำนพวงหรีด "พวงหรีดธรรมะ" ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือพวงหรีดงำน

ฌำปนกิจคุณแม่มำลำ ชนม์ทวี

1,600.00                 14 ก.ย. 64 สอ.ป. 255/64 1

124 ร้ำนดอกไม้บัวหลวง ร้ำนดอกไม้บัวหลวง ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือพวงหรีดงำน
ฌำปนกิจคุณแม่เต่ียะมุ้ย แซ่โง้ว

1,500.00                 14 ก.ย. 64 สอ.ป. 256/64 1

125 0105546137559 บริษัท แคนด้ีส์ แดนด้ี จ ำกัด ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือ เคร่ืองฆ่ำเช้ือยูวี 
Xiaomi FIVE Multifunctional Sterilizing Box UV 
With Wireless Charger โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำร

พำณิชย์

199,020.00              23 พ.ย. 64 สอ.ป. 337/64 6

126 นำยสมพิศ มงคลเกตุ (กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนสำมบัณฑิต

พัฒนำ)

นำยสมพิศ มงคลเกตุ (กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนสำมบัณฑิตพัฒนำ)

ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี โดย
วิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

9,750.00                 15 พ.ย. 64 สอ.ป. 314/64 6

127 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำรุกิตต์ิ
 พิบูลนฤดม (ข้ำวใจใส)

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จำรุกิตต์ิ 
พิบูลนฤดม (ข้ำวใจใส)

ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือข้ำวหอมมะลิ โดยวิธี
ตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

7,350.00                 10 พ.ย. 64 สอ.ป. 315/64 6

128 0105558178964 บริษัท ไทยภัณฑ์ โปรดักส์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ Home 
Isolation โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

67,410.00                20 ส.ค. 64 สอ.ป. 299/64 6
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129 วัดรำชบพิตรสถิต
มหำสีมำรำม

วัดรำชบพิตรสถิตมหำสีมำรำม ขอควำมเห็นชอบด ำเนินกำรบูชำพระผงพระรูปเหมือน 
สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ (อมฺพรมหำเถร)  สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยก

59,700.00                29 มิ.ย. 64 สอ.ป. 184/64 1

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,403,988.11          
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หมายเหตุ เหตุผลสนับสนุน

1) วิธีเฉพำะเจำะจง ไม่เกิน 1 แสน

2) ลดรูปตำมตำรำง 1

3) จัดซ้ือจัดจ้ำง ส ำหรับกำรป้องกัน ควบคุม หรือรักษำโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ หรือโรคโควิด (Covid-19)

4) กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง กับผู้ประกอยกำร SMEs

5) จ ำเป็นเร่งด่วน ไม่อำจคำดหมำย ตำมระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

6) อ่ืน ๆ นอกเหนือจำก 1) - 5)


