
ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จดัซือแบตเตอรเีครอืง

กาํเนิดไฟฟา้สาํรอง พรอ้ม

ติดตงั

126,300.00 126,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์

 จาํกดั 126,260.00

บรษัิท สยามแบต

อิเลคทรอนิคส ์จาํกดั 

126,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003525 

ลว 1/07/2564

2 จา้งพมิพเ์ช็คกระแสรายวนั

ชนิดเล่ม สาขาพทัยา

52.43 _ วิธีพเิศษ บรษัิท ทีบีเอสพ ีจาํกดั (มหาชน)

 52.43

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 52.43

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003526 

ลว 1/07/2564

3 จดัซือซองพลาสติกใส่สมดุ

คูฝ่าก (100,000 ซอง)

64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดียคอส จาํกดั 

64,200.00

บรษัิท ไอเดียคอส จาํกดั 

64,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003527 

ลว 2/07/2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

4 จา้งทาํครสิตลัเพชร 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์จาํกดั 

16,050.00

บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์จาํกดั

 16,050.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003528 

ลว 2/07/2564

5 เช่าพนืที เพอืใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเพยีวเพลส ราช

พฤกษ์

5,598,000.00 5,598,000.00 วิธีพเิศษ ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล 

1,549,221.86

ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

อลัไล 1,549,221.86

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003435 

ลว 4/07/2564

6 เช่าบรกิารพนืที เพอืใชเ้ป็น

ทีทาํการสาขาเพยีวเพลส 

ราชพฤกษ์

วิธีพเิศษ ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์อลัไล 

3,910,586.38

ทรสัตเ์พอืการลงทนุในสทิธิ

การเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

อลัไล 3,910,586.38

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003436 

ลว 4/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

7 จา้งทาํสมดุฉีกขนาด A5 โล

โกพ้นัธกิจของธนาคาร

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.เจ.พรนิตงิ จาํกดั 

60,000.00

บรษัิท เค.เจ.พรนิตงิ จาํกดั

 59,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003529 

ลว 5/07/2564

8 จา้งพมิพน์ามบตัรธนาคารฯ

ของแต่ละฝ่าย/สาํนกั/สาขา

 ทีขอสงัพมิพ์

20,280.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

20,280.00

ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

20,280.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003530 

ลว 5/07/2564

9 จา้งจดัทาํซุม้เทิดพระเกียรต ิ

เนืองในโอกาสวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั

450,000.00 449,507.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 449,507.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 449,507.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003531 

ลว 5/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

10 จา้งจดัพมิพข์อ้ตกลง

ต่อทา้ยสญัญาจาํนองเป็น

ประกนั

203,300.00 203,300.00 วิธีพเิศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

203,300.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

203,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003533 

ลว 6/07/2564

11 จา้งจดัพมิพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเล่ม สาขาลาํพนู

5,906.40 _ วิธีพเิศษ บรษัิท ทีบีเอสพ ีจาํกดั (มหาชน)

 5,906.40

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 5,906.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003535 

ลว 6/07/2564

12 จา้งจดัพมิพส์ตกิเกอรส์าร

บรรณ

144,450.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคเอส 1689 จาํกดั 

144,450.00

บรษัิท เคเอส 1689 จาํกดั 

144,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003536 

ลว 7/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

13 จา้งทาํปฏิทินธนาคาร 

ประจาํปี 2565

9,000,000.00 8,998,165.00 วิธีพเิศษ บรษัิท เวิรค์ แอคชวลลี จาํกดั 

8,867,000.00

บรษัิท เวิรค์ แอคชวลลี 

จาํกดั 8,867,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003439 

ลว 7/07/2564

14 เช่าพนืทีทาํการของสาขา

ราชดาํเนิน

17,136,000.00 17,136,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท เทเวศประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 12,321,257.13

บรษัิท เทเวศประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

12,321,257.13

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003440 

ลว 7/07/2564

15 บรกิารพนืทีเพอืใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาราชดาํเนิน

วิธีพเิศษ บรษัิท เทเวศประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 4,791,600.00

บรษัิท เทเวศประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

4,791,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003441 

ลว 7/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

16 เช่าอาคารพาณิชย ์เพอืใช้

เป็นทีทาํการของสาขาสะเดา

1,332,000.00 1,332,000.00 วิธีพเิศษ หา้งหุน้สว่นสามญั นางปิยะนชุ 

และนายอภิชยั พทิยาเจรญิวงศ ์

1,332,000.00

หา้งหุน้ส่วนสามญั      

นางปิยะนชุ และ             

นายอภิชยั พทิยาเจรญิวงศ์

 1,332,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003442 

ลว 7/07/2564

17 จดัซือเกา้อีบารท์รงสงู ศนูย์

อาหารชนั 11

51,360.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รม่โพธิทอง บดัดี 

เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 51,360.00

บรษัิท รม่โพธิทอง บดัดี 

เฟอรน์ิเจอร ์จาํกดั 

51,360.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003537 

ลว 8/07/2564

18 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านรายการทาง

ช่อง TV (22)

500,000.00 500,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท เนชนั บรอดแคสตงิ คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

บรษัิท เนชนั บรอดแคสตงิ 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003538 

ลว 8/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

19 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวด

พมิพโ์ลโกธ้นาคารฯ 

ประจาํปี 2564 (ครงึปีหลงั)

400,000.00 339,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพกิาร 

(โรงงานปีคนพกิารสากล) 

339,780.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพกิาร

 (โรงงานปีคนพกิารสากล) 

339,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003540 

ลว 8/07/2564

20 จดัซือผลติภณัฑส์นิคา้ 

OTOP สาํหรบัมอบให้

สือมวลชน

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์

เทรดเดอร ์จาํกดั 84,798.00

บรษัิท ขอนแก่น โอทอป 

อินเตอรเ์ทรดเดอร ์จาํกดั 

84,798.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003541 

ลว 8/07/2564

21 จา้งซ่อมแซม/เปลียนตูเ้ก็บ

เอกสารหอ้ง Back Office 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาสระแกว้

140,000.00 133,437.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 133,437.11

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 132,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003542 

ลว 9/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

22 จา้งจดัแปลภาษาองักฤษ

รายงานประจาํปี 2563

300,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โคคนู แอนด ์โค จาํกดั 

82,500.00

บรษัิท โคคนู แอนด ์โค 

จาํกดั 82,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003543 

ลว 9/07/2564

23 จา้งจดัทาํเสือโปโลบา้น

ลา้นหลงั เฟส 2

500,000.00 491,250.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชนัแนล

 จาํกดั (มหาชน) 491,250.00

บรษัิท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั (มหาชน)

 491,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003544 

ลว 9/07/2564

24 เช่าอาคารพาณิชย ์เพอืใช้

เป็นทีทาํการสาขาสนัทราย

2,895,750.00 2,895,750.00 วิธีพเิศษ นางสาวกนกนชุ ลาํซาํ 

2,574,000.00

นางสาวกนกนชุ ลาํซาํ 

2,574,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003443 

ลว 9/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

25 จา้งพมิพค์ูม่ือพฒันาความรู้

 จาํนวน 60,000 แผ่น

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

32,677.80

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

32,677.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003546 

ลว12/07/2564

26 จดัซือวสัดเุครืองเขียนแบบ

พมิพ ์และวสัดขุองใช้

สนิเปลือง

61,118.40 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 61,888.80

บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 

1980 จาํกดั 61,118.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003547 

ลว12/07/2564

27 จา้งซ่อมแซมอาคาร

สาํนกังาน สาขาสระบรุี

294,000.00 265,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 264,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 264,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003548 

ลว13/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

28 เช่ารถยนตเ์พอืใช้

ปฏิบตังิานประจาํสาขาของ

ธนาคาร

36,915.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยเพรสทิจ เรน้ท ์เอ คาร ์

 จาํกดั 36,915.00

บรษัิท ไทยเพรสทิจ เรน้ท ์

เอ คาร ์จาํกดั 36,915.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003549 

ลว13/07/2564

29 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผานรายการ

โทรทศัน ์"พดูตรงประเด็น" 

และรายการวิทย ุ

"หอ้งรบัแขก" "โอเคอิงลิช" 

และ"กรููทอลค์"

499,000.00 498,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท โอเค แมส จาํกดั 

498,000.00

บรษัิท โอเค แมส จาํกดั 

498,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003550 

ลว13/07/2564

30 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านสือหนงัสือพมิพ์

 อปท.นิวส์

300,000.00 300,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท อปท.นิวส ์จาํกดั 

300,000.00

บรษัิท อปท.นิวส ์จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003551 

ลว13/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

31 จดัจา้งโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคารฯ 

ผ่านสือหนงัสือพมิพแ์ละ

เว็บไซตก์รุงเทพธุรกิจและ

ฐานเศรษฐกิจ

300,000.00 300,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท เนชนั มลัติมเีดีย กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 300,000.00

บรษัิท เนชนั มลัติมเีดีย 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003552 

ลว13/07/2564

32 จา้งจดัพมิพใ์บคาํขอสินเชือ

 GHBloan

435,490.00 435,490.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

435,490.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

435,490.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003553 

ลว13/07/2564

33 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านสือของสถานี

รถไฟฟา้ใตด้นิ

1,000,000.00 989,750.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟา้

กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

989,750.00

บรษัิท ทางด่วนและ

รถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 989,750.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003444 

ลว13/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

34 จา้งพมิพว์สัดเุครืองเขียน

แบบพมิพ์

228,445.00 228,445.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

228,445.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

228,445.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003554 

ลว14/07/2564

35 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ  ผ่านสือในเครือ

สยามรฐั

3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท สยามรฐั จาํกัด 

3,000,000.00

บรษัิท สยามรฐั จาํกดั 

3,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003445 

ลว14/07/2564

36 จดัซือแผ่นกรองฟิวเตอร์

,คารบ์อน และชดุผลิต

ประจลุบ สาํหรบัเครือง

ฟอกอากาศ ศนูยพ์ระราม 9

43,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอกลกัษณ ์เซอรว์ิส แอนด์

 ซพัพลายส ์จาํกดั 43,800.00

บรษัิท เอกลกัษณ ์เซอรว์ิส 

แอนด ์ซพัพลายส ์จาํกดั 

43,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003555 

ลว15/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

37 งานพมิเตมิ โครการ

ปรบัปรุงพนืทีทาํงานฝ่าย

ธุรกรรมการเงนิชนั 17 

อาคาร 2

12,311.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 12,311.60

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิ

เนียรงิ จาํกดั 12,311.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003446 

ลว15/07/2564

38 จา้งปรบัปรุงพนืที

สาํนกังานบรเิวณชนั 20 

อาคาร 2 เพอืรองรบัการ

ทาํงานของฝ่ายตดิตามหนี

และบรหิารสนิเชือ และฝ่าย

สนบัสนนุบรหิารตลาดรอง

สินเชือทีอยู่อาศยั

170,000.00 170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 168,739.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 168,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003556 

ลว16/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

39 จดัซือเครอืงปรบัอกาศพร้

อมตดิตงั

677,800.00 666,011.14 วิธีพเิศษ บรษัิท เดนกิ เทค จาํกดั 

665,000.00

บรษัิท เดนกิ เทค จาํกัด 

665,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003448 

ลว16/07/2564

40 จา้งทีปรกึษาโครงการ

จดัทาํมาตรฐานระบบการ

จดัการสงิแวดลอ้ม 

ISO14001 และ ISO45001

450,000.00 213,794.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอแมพ จาํกัด 

211,860.00

บรษัิท ไอแมพ จาํกดั 

211,860.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003449 

ลว19/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

41 จา้งงานรอืถอนพรอ้ม

ปรบัปรุงคืนพืนที ชนั 21 

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล 

เซ็นเตอร ์(พนืทีสาํนกังาน

เดิม บตท.)

3,540,000.00 3,460,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 3,375,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการช่าง จาํกดั

 3,390,000.00

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 3,410,000.00

บรษัิท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 

3,460,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 3,360,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003451 

ลว19/07/2564

42 จดัซือแผ่นกรองอากาศ 8,748.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แสงชยัแอรค์วอลิตี จาํกดั

 8,748.00

บรษัิท แสงชยัแอรค์วอลิตี 

จาํกดั 8,748.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003557 

ลว20/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

43 จา้งจดัทาํสงิพมิพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์

สินเชือและเงนิฝาก

600,000.00 588,104.10 วิธีพเิศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

588,104.10

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

588,104.10

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003453 

ลว20/07/2564

44 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผ่านสถานีโทรทศัน์

ช่อง 9 MCOT HD

1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) 

1,500,000.00

บรษัิท อสมท จาํกดั 

(มหาชน) 1,500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003454 

ลว20/07/2564

45 เช่ารถยนต ์จาํนวน 7 คนั 305,592.00 305,592.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร ์

 จาํกดั 305,592.00

บรษัิท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ

 คาร ์จาํกดั 305,592.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003558 

ลว21/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

46 จา้งจดัทาํปฏิทินอิสลาม 

ประจาํปี 2565

500,000.00 497,550.00 วิธีพเิศษ หา้งหุน้สว่นสามญั เพน้ทบ์็อกซ ์

ครีเอทีฟ สตดูโิอ 497,550.00

หา้งหุน้ส่วนสามญั เพน้ท์

บ็อกซ ์ครีเอทีฟ สตดูโิอ 

497,550.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003455 

ลว21/07/2564

47 เช่าทีดินเพอืเป็นทีจอดรถ

ลกูคา้ธนาคาร สาขา

นครสวรรค์

336,000.00 336,000.00 วิธีพเิศษ นายสรุชยั วิสทุธากลุ 

336,000.00

นายสรุชยั วิสทุธากลุ 

336,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003456 

ลว21/07/2564

48 จา้งจดัพมิพข์อ้ตกลง

ต่อทา้ยสญัญาจาํนองหอ้ง

ชุดเป็นประกนั

85,600.00 _ วิธีพเิศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

85,600.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

85,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003560 

ลว22/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

49 จดัซือเครอืงจดัควิอตัโนมตั ิ

สาขากาฬสินธุ ์

151,244.50 151,244.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร ์

ปอเรชนั จาํกดั 151,244.50

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

151,244.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003561 

ลว22/07/2564

50 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) สาํหรบังาน

มหกรรม ปี 2564 ของ

ภาคเหนือตอนล่าง

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 1,200,000.00

บรษัิท บิกซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003562 

ลว22/07/2564

51 จา้งผลิตนาํดืมพมิพโ์ลโก้

ธนาคารฯ

420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพกิาร 

(โรงงานปีคนพกิารสากล) 

420,000.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพกิาร

 (โรงงานปีคนพกิารสากล) 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003563 

ลว27/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

52 จา้งจดัพมิพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาหาดใหญ่

104.86 _ วิธีพเิศษ บรษัิท ทีบีเอสพ ีจาํกดั (มหาชน)

 104.86

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 104.86

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003564 

ลว27/07/2564

53 จา้งปรบัปรุงผนงัทางเดิน 

ชนั G อาคาร 1 สนญ.

500,000.00 337,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 336,000.00

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิ

เนียรงิ จาํกดั 336,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003565 

ลว29/07/2564

54 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านนิตยสาร 

Bangkok

160,500.00 160,500.00 วิธีพเิศษ บรษัิท แบ็งคอก เวลท ์แอนด ์บิซ

 จาํกดั 160,500.00

บรษัิท แบ็งคอก เวลท ์

แอนด ์บิซ จาํกดั 

160,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003567 

ลว29/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

55 จา้งจดัทาํเสือแจ็คเก็ต

ธนาคาร (สามสี) กลุม่งาน

สาขา

800,000.00 768,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

768,000.00

บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

768,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003457 

ลว29/07/2564

56 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผ่านสือของ

นิตยสาร Business+ และ 

เว็บไซตT์echhub

800,000.00 800,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท เออารไ์อพ ีจาํกดั 

(มหาชน) 800,000.00

บรษัิท เออารไ์อพี จาํกัด 

(มหาชน) 800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003458 

ลว29/07/2564

57 จา้งบรกิารจดัอนัดบัเครดิต

ภายในประเทศ

856,000.00 535,000.00 วิธีพเิศษ บรษัิท ทรสิเรทตงิ จาํกดั 

363,800.00

บรษัิท ฟิทช ์เรทตงิส ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 535,000.00

บรษัิท ทรสิเรทตงิ จาํกดั 

321,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003459 

ลว29/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

58 จดัซือเครอืงทาํลายกระดาษ 15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั

 14,962.51

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั 14,962.51

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003568 

ลว30/07/2564

59 จดัซือกระดานไวทบ์อรด์

ชนิดติดแมเ่หลก็พรอ้มโครง

ลอ้เลือน 2 หนา้

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท คอมพวิเตอร ์เพอรเิฟอรลั

 แอนด ์ซพัพลายส ์จาํกดั 

8,025.00

บรษัิท คอมพวิเตอร ์เพอริ

เฟอรลั แอนด ์ซพัพลายส ์

จาํกดั 8,025.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003569 

ลว30/07/2564

60 จดัซือรถเข็นเอกสาร 30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

21,362.55

บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

21,362.55

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003597 

ลว30/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทจัีดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชอืผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลอืกและ

ราคา

เหตุผลทคีัดเลอืก

โดยสงัเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                            สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564                         แบบ สขร.๑

61 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาดประจาํสาขาและ

เคานเ์ตอรก์ารเงินในสงักดั

ฝ่ายสป.1

19,380,915.72 19,299,600.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอ็ม

 พรอ็พเพอรตี์ เซอรว์ิส จาํกดั 

18,270,764.50

บรษัิท นิวอินเตอรเ์นชนัแนล เยน

เนอรลั จาํกดั 18,719,964.00

บรษัิท บางกอก เนตวัเย่ (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 115,042,204.56

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั เอ็ม พรอ็พเพอรตี์

 เซอรว์ิส จาํกดั 

18,680,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003491 

ลว30/07/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


