
ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ตอ่เนือง สาขาโรจนะ

29,960.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 29,960.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

29,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003834 

ลว4/01/2565

2 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาลาํพนู

524.30 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 524.30

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

524.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003835 

ลว4/01/2565

3 จา้งพิมพใ์บเสรจ็รบัเงิน

ชาํระหนีเงินกูด้ว้ยระบบ 

Sealer พรอ้มสง่ไปรษณีย์

10,560,000.00 10,560,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

6,532,680.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั

 กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั

 6,532,680.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003609 

ลว5/01/2565

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

4 จดัซือ IP Phone และ

อปุกรณที์เกียวขอ้ง

341,850.00 339,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อินเตอรเ์นชนัแนล 

เน็ตเวิรค์ ซสิเตม็ จาํกดั 

339,000.00

บรษัิท อินเตอรเ์นชนัแนล 

เน็ตเวิรค์ ซสิเตม็ จาํกดั 

339,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003610 

ลว7/01/2565

5 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 

จาํนวน 2 รายการ

452,610.00 452,610.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

452,610.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

452,610.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003837 

ลว11/01/2565

6 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ สาขาคอนแวนต์

7,385.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 7,383.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

7,383.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003838 

ลว11/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

7 จดัซือหนงัสือพิมพส์าํหรบั

ผูบ้รหิารระดบัผูอ้าํนวยการ

ฝ่าย/สาํนกัขนึไป เดือน

มกราคม-มิถนุายน 2565

45,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิตกิร  พฒันครู 39,920.00 นายฐิตกิร  พฒันครู 

39,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003839 

ลว12/01/2565

8 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาศรรีาชา

3,145.80 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 3,145.80

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

3,145.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003840 

ลว12/01/2565

9 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนัชนิดเลม่ สาขาพงังา

262.15 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 262.15

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

262.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003841 

ลว12/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

10 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงินของสาขาในสงักดั

ภาคตะวนัออก (ประเภท

แคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง)

74,686.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 74,686.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

74,686.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003842 

ลว13/01/2565

11 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 

จาํนวน 3 รายการ

166,920.00 166,920.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

166,920.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

166,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003843 

ลว13/01/2565

12 จดัซือผลไมอ้บแหง้ สาํหรบั

มอบใหผู้บ้รหิารระดบัสงู

ของกระทรวงการคลงั 

สถาบนัการเงินของรฐั และ

คณะกรรมการธนาคาร

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

37,000.00

นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

37,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003844 

ลว13/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

13 จา้งทาํกระเชา้สม้ตรุษจีน 

สาํหรบัมอบใหผู้บ้รหิาร

ระดบัสงู ของ

กระทรวงการคลงั สถาบนั

การเงินของรฐั และ

คณะกรรมการธนาคาร

42,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์42,500.00 นายธนชั ศริธรานนท ์

42,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003845 

ลว13/01/2565

14 จา้งจดัทาํราบยงานผลการ

ตรวจสอบและรบัรองการ

จดัการพลงังานประจาํปี

2564 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บลรูบิบอน คอนซลัแทนท์

 จาํกดั 64,200.00

บรษัิท บลรูบิบอน คอนซลั

แทนท ์จาํกดั 64,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003846 

ลว19/01/2565

15 จดัซือสบูเ่หลวลา้งมือชนิด

เตมิ 660 แกลลอน

98,868.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรสี ์

จาํกดั 98,868.00

บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอ

รสี ์จาํกดั 98,868.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003847 

ลว19/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

16 จา้งจดัพิมพส์ายรดัธนบตัร 

(ชนิด 100 บาท)

38,948.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โพลีพลาสตกิ  จาํกดั 

38,948.00

บรษัิท โพลีพลาสตกิ  จาํกดั

 38,948.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003848 

ลว19/01/2565

17 เช่าอาคารสถานที เพือใช้

เป็นทีการสาขาเชียงราย

72,000.00 _ วิธีพิเศษ การเคหะแห่งชาต ิ72,000.00 การเคหะแห่งชาต ิ

72,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003612 

ลว19/01/2565

18 จา้งพยาบาลวิชาชีพเพือ

ประจาํหอ้งพยาบาล 

ประจาํปี 2565

360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โรงพยาบาล ปิยะเวท 

จาํกดั (มหาชน) 360,000.00

บรษัิท โรงพยาบาล ปิยะ

เวท จาํกดั (มหาชน) 

360,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003613 

ลว19/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

19 เช่าพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ขอนแก่น

18,844,225.19 18,844,225.19 วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ขอนแก่น

 จาํกดั 10,742,724.00

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา 

ขอนแก่น จาํกดั 

10,742,724.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003614 

ลว19/01/2565

20 บรกิารพืนที เพือใขเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ขอนแก่น

วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ขอนแก่น

 จาํกดั 6,765,364.80

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา 

ขอนแก่น จาํกดั 

6,765,364.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003615 

ลว19/01/2565

21 บรกิารพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ขอนแก่น

วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ขอนแก่น

 จาํกดั 1,317,384.00

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา 

ขอนแก่น จาํกดั 

1,317,384.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003616 

ลว19/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

22 (งานเพิม)ปรบัปรุงพืนทีโถง

การรบัลกูคา้ และพืนที

ทาํงานศนูยบ์รกิารสนิเชือ

นครหลวง(PSC) บรเิวณชนั

 2 อาคาร 2

184,100.35 184,100.35 วิธีพิเศษ บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 184,100.35

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 184,100.35

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003617 

ลว19/01/2565

23 งานจา้งบาํรุงรกัษา และ

ทดสอบระบบท่อก๊าซและ

อปุกรณปิ์โตรเลียมเหลว 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

53,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ผูจ้ดัการแก๊ส จาํกดั 

53,500.00

บรษัิท ผูจ้ดัการแก๊ส จาํกดั 

53,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003849 

ลว20/01/2565

24 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนัของสาขาในสงักดั

ภาคเหนือตอนลา่ง

5,452.72 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 5,452.72

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

5,452.72

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003850 

ลว20/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

25 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสือออนไลนเ์ว็บไซต์

กระปกุดอทคอม และ 

Kapook Facebook 

Fanpage 1

2,000,000.00 1,540,800.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บณัฑิต เซน็เตอร ์จาํกดั 

1,540,800.00

บรษัิท บณัฑิต เซน็เตอร ์

จาํกดั 1,540,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003618 

ลว20/01/2565

26 จา้งจดัพิมพใ์บรายการ

อปุกรณส์งิอาํนวยความ

สะดวก

46,010.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

46,010.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

46,010.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003851 

ลว21/01/2565

27 จา้งเปลียนปา้ยเครอืงรบั

ชาํระเงินกู ้LRM 19 เครอืง

246,000.00 230,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซงิ จาํกดั 230,000.00

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซงิ จาํกดั 

230,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003619 

ลว21/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

28 จา้งผลตินาํดืมประเภทขวด

พิมพโ์ลโกธ้นาคารฯ ฝ่าย

สาขากทม.และปรมิณฑ, 1 

ฝ่ายสาขากทม.และ

ปรมิณฑล 2 และสายงาน

สาขาภมูิภาค ปี 2565 (ครงึ

ปีแรก)

1,119,552.00 1,982,904.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ 

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

1,119,552.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

 (โรงงานปีคนพิการสากล) 

1,119,552.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003853 

ลว24/01/2565

29 จา้งพิมพใ์บปะหนา้มดั

ธนบตัร และใบสาํคญัจ่าย

นาํมนัเชือเพลงิ

16,050.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

16,050.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

16,050.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003854 

ลว24/01/2565

30 จดัซือสม้ สาํหรบัมอบให้

กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียของ

ธนาคาร    ในงานเทศกาล

ตรุษจีน ประจาํปี 2565

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์9,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์

9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003855 

ลว26/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

31 จา้งจดัทาํปา้ยบอกทาง

และปา้ยธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซงิ จาํกดั 75,000.00

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซงิ จาํกดั 

75,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003856 

ลว27/01/2565

32 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสือในเครอืมติ

ชน

289,000.00 289,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มตชิน จาํกดั (มหาชน) 

289,000.00

บรษัิท มตชิน จาํกดั 

(มหาชน) 289,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003857 

ลว27/01/2565

33 จา้งพิมพใ์บตอ่สมดุคูฝ่าก 40,660.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 40,660.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 40,660.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003858 

ลว27/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

34 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือของ 

MULTIMILLIONAIRE 

THAILAND

250,000.00 250,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอรเ์นชนั

แนล รซีอรส์เซส จาํกดั 

250,000.00

บรษัิท โฟกสั 1 อินเตอร์

เนชนัแนล รซีอรส์เซส จาํกดั

 250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003859 

ลว27/01/2565

35 จา้งผูใ้หบ้รกิารบรหิารสือ

สงัคมออนไลนผ์า่นสือ 

Social Media Marketing 

Management ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5,000,000.00 4,775,215.90 วิธีพิเศษ บรษัิท ไวทไ์ลนแ์อคทิเวชนั จาํกดั

 4,772,954.35

บรษัิท แอด ฮอค ครเีอทีฟ คอน

เนคท ์จาํกดั 4,653,327.34

บรษัิท ดจิิทลั แฟคตอร ีจาํกดั 

4,500,000.56

บรษัิท วินเทอรอี์เจนซี จาํกดั 

4,750,800.00

บรษัิท ดจิิทลั แฟคตอร ี

จาํกดั 4,500,000.56

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003620 

ลว27/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที 1 กุมถาพนัธ ์2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2565                         แบบ สขร.๑

36 จดัซือวสัดเุครอืงเขียนแบบ

พิมพ ์และวสัดขุองใช้

สนิเปลือง

203,546.10 203,546.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 203,546.10

บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 

1980 จาํกดั 203,546.10

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003860 

ลว28/01/2565

37 จา้งตกแตง่สถานทีเทศกาล

ตรุษจีนและวนัวาเลนไทน ์

2565 ณ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

500,000.00 499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 499,690.00

บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 499,690.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003861 

ลว31/01/2565

38 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นปา้ย LED 

บรเิวณสถานีรถไฟฟา้

พระราม 9

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

2,000,000.00

บรษัิท จนัทร ์29 จาํกดั 

2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003621 

ลว31/01/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


