
ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

1 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 

จาํนวน 2 รายการ

(แบบฟอรม์หนงัสือสญัญา

จาํนองทีดนิ ท.ด.15 และ

แบบฟอรม์คาํแนะนาํใน

การทาํนิตกิรรม ฉบบัปรบ

ปรุงใหม)่

202,872.00 202,872.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

202,872.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

202,872.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003863 

ลว1/02/2565

2 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

960.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จาํกดั 960.00

บรษัิท มีเดีย แอสโซซเิอต

เตด็ จาํกดั 960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003865 

ลว1/02/2565

3 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

684.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอกเบีย จาํกดั 684.00 บรษัิท ดอกเบีย จาํกดั 

684.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003866 

ลว1/02/2565

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

4 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

1,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ธรรมนิต ิเพรส จาํกดั 

1,920.00

บรษัิท ธรรมนิต ิเพรส จาํกดั

 1,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003867 

ลว1/02/2565

5 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิตศิาสตรจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 900.00

คณะนิตศิาสตร์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003868 

ลว1/02/2565

6 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน์

และสือออนไลนร์ายการ

ตวัจีดปรดีขา่ว

500,000.00 480,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไทย เวิลด ์มีเดีย จาํกดั 

480,000.00

บรษัิท ไทย เวิลด ์มีเดีย 

จาํกดั 480,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003869 

ลว1/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

7 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

1,980.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วิรยิะธุรกิจ จาํกดั 

1,980.00

บรษัิท วิรยิะธุรกิจ จาํกดั 

1,980.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003870 

ลว1/02/2565

8 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

6,420.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อมรนิทร ์บุ๊คเซน็เตอร ์

จาํกดั 6,420.00

บรษัิท อมรนิทร ์บุ๊คเซน็

เตอร ์จาํกดั 6,420.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003871 

ลว1/02/2565

9 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

2,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐิตกิร  พฒันครู 2,600.00 นายฐิตกิร  พฒันครู 

2,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003872 

ลว1/02/2565

10 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

7,080.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอก โพสต ์จาํกดั 

(มหาชน) 7,080.00

บรษัิท บางกอก โพสต ์

จาํกดั (มหาชน) 7,080.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003873 

ลว1/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

11 จดัซือสมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ์

1,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แบรนดเ์อจ มารเ์ก็ตตงิ รี

ซอรส์เซส จาํกดั 1,000.00

บรษัิท แบรนดเ์อจ มารเ์ก็ต

ตงิ รซีอรส์เซส จาํกดั 

1,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003885 

ลว1/02/2565

12 เช่าอาคารราชพสัด ุเพือใช้

เป็นทีทาํการสาขา

อาํนาจเจรญิ

216,130.00 228,472.00 วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นที

อาํนาจเจรญิ 216,130.00

สาํนกังานธนารกัษพื์นที

อาํนาจเจรญิ 216,130.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003622 

ลว1/02/2565

13 จา้งทาํเสือสทูลาํลอง 

(Blazer) สีสม้

400,000.00 314,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

314,580.00

บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

314,580.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003874 

ลว2/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

14 จา้งผลติคลปิวิดีโอโครงการ

 GHBank Employee 

Branding (Season 2)

2,500,000.00 2,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เพนนี เฮา้ส ์จาํกดั 

2,200,000.00

บรษัิท เพนนี เฮา้ส ์จาํกดั 

2,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003626 

ลว2/02/2565

15 จา้งคา่ขนสง่ขนมเคก้สม้

มงคล มอบใหส้ือมวลชน

เนืองในโอกาสเทศกาล

ตรุษจีน ประจาํปี 2565 

(ครงัที 1)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

7,500.00

นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

7,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003875 

ลว3/02/2565

16 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ สาขาชยัภมูิ

1,771.92 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,771.92

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

1,771.92

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003877 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

17 จดัซือขนมเคก้สม้มงคล 

มอบใหส้ือมวลชนเนืองใน

โอกาสเทศกาลตรุษจีน 

ประจาํปี 2565 (ครงัที 1)

30,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศริมิ เบเกอร ์จาํกดั 

27,000.00

บรษัิท ศริมิ เบเกอร ์จาํกดั 

27,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003878 

ลว3/02/2565

18 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงินของสาขาในสงักดั

ภาคตะวนัตกและภาคใต้

ตอนลา่ง

97,412.80 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 97,412.80

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

97,412.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003879 

ลว3/02/2565

19 จา้งจดัพิมพห์นงัสือให้

ความยินยอมในการ

เปิดเผยขอ้มลู

91,592.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

91,592.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

91,592.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003880 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

20 จา้งจดัพิมพส์มดุเงินฝาก

ออมทรพัย์

481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 481,500.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003881 

ลว3/02/2565

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน ์

รายการคนหลงัขา่ว

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มารค์อม ลงิค ์จาํกดั 

1,800,000.00

บรษัิท มารค์อม ลงิค ์จาํกดั

 1,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003627 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

22 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 1 กรุงเทพฯ-

ตะวนัออก

23,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

2,100,000.00

บรษัิท พี วาย เอ็น ตรวจสอบ

อาคารและประเมินราคา จาํกดั 

2,200,000.00

บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

2,095,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003628 

ลว3/02/2565

23 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 2 กรุงเทพฯ-

ตะวนัตก

23,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท พี วาย เอ็น ตรวจสอบ

อาคารและประเมินราคา จาํกดั 

1,880,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั 

จาํกดั 1,600,000.00

บรษัิท เวิลด ์แวลเูอชนั จาํกดั 

1,995,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพร

ซลั จาํกดั 1,600,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003629 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

24 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 3 นนทบรุ-ี

ปทมุธานี

23,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั 

จาํกดั 1,930,000.00

บรษัิท เวิลด ์แวลเูอชนั จาํกดั 

1,897,000.00

บรษัิท เวิลด ์แวลเูอชนั 

จาํกดั 1,890,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003630 

ลว3/02/2565

25 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 4 นครปฐม-

สมทุรปราการ-สมทุรสาคร

23,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,360,000.00

บรษัิท เวิลด ์แวลเูอชนั จาํกดั 

1,847,000.00

บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

1,355,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003631 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

26 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 5 ภาคเหนือ-

ภาคกลาง

16,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 1,680,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั

 1,550,000.00

บรษัิท โมเดอรน์ พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแตนท ์จาํกดั 1,549,000.00

บรษัิท โมเดอรน์ พรอ็พ

เพอรตี์ คอนซลัแตนท ์จาํกดั

 1,540,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003632 

ลว3/02/2565

27 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 6 ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

16,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์ คอนซลัแทนส์

 จาํกดั 2,100,000.00

บรษัิท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและ

ประเมินราคา จาํกดั 1,660,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั 

1,490,000.00

บรษัิท เวิลด ์แวลเูอชนั จาํกดั 

1,497,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพร

ซลั จาํกดั 1,490,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003633 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

28 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 7 ภาคตะวนัออก

23,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

2,720,000.00

บรษัิท โมเดอรน์ พรอ็พเพอรตี์ 

คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

4,450,000.00

บรษัิท ซี.ไอ.ที.พรอ็พเพอรตี์

 คอนซลัแทนส ์จาํกดั 

2,720,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003634 

ลว3/02/2565

29 จา้งสาํรวจโครงการทีอยู่

อาศยั โซน 8 ภาค

ตะวนัตก-ภาคใต้

16,000,000.00 20,900,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ซี.ไอ.ท.ีพรอ็พเพอรตี์ คอนซลั

แทนส ์จาํกดั 2,270,000.00

บรษัิท พี วาย เอ็น ตรวจสอบอาคารและ

ประเมินราคา จาํกดั 2,200,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพรซลั จาํกดั 

2,100,000.00

บรษัิท โมเดอรน์ พรอ็พเพอรตี์ คอนซลั

แตนท ์จาํกดั 2,940,000.00

บรษัิท โปรสเปค แอพเพร

ซลั จาํกดั 2,100,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003635 

ลว3/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

30 เช่าอาคารสถานที เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาพล

1,422,000.00 1,422,000.00 วิธีพิเศษ นางเกษราพร วงษก์มลชณุห ์

1,422,000.00

นางเกษราพร วงษก์มล

ชณุห ์1,422,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003636 

ลว3/02/2565

31 จา้งจดัพิมพซ์องนาํตาลเลก็ 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

214,000.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003882 

ลว4/02/2565

32 จา้งปรบัปรุงบรเิวณผนงั

กระจก ฝ่าย สน.

270,000.00 268,580.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 268,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 268,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003883 

ลว4/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

33 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั 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

4000003884 

ลว4/02/2565

34 จดัซือกระดาษถ่ายเอกสาร 

A3

19,153.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซนิ

เนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล 

ซนิเนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003886 

ลว8/02/2565

35 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงินของสาขาใน

สงักดัสป.2

8,859.60 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 8,859.60

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

8,859.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003887 

ลว10/02/2565

36 จดัซือเครอืงไฟ Black Light 22,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

22,000.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 22,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003888 

ลว11/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

37 จา้งผลติซองหนงับรรจุ

แอลกอฮอล ์แบบพกพาของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ฝ่ายบรหิารหนีภมูิภาค

110,000.00 110,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เจา้ขนุทองดีไซนส์ตดูโิอ 

จาํกดั 110,000.00

บรษัิท เจา้ขนุทองดีไซน์

สตดูโิอ จาํกดั 110,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003889 

ลว11/02/2565

38 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือเว็บไซต ์

www.WealthPlusToday.co

m และเพจ Wealth Plus 

Today

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์จาํกดั 

200,000.00

บรษัิท เวลทพ์ลสั ทเูดย ์

จาํกดั 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003890 

ลว11/02/2565

39 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน ์

รายการสดุหลา้ฟา้เขียว ชดุ

มหศัจรรยถ์าํไทย

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอเรยีส เทเลวิชนั จาํกดั 

500,000.00

บรษัิท เอเรยีส เทเลวิชนั 

จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003891 

ลว11/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

40 จา้งจดัพิมพว์ารสารศนูย์

ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์โดย

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

"GHB - REIC" ฉบบัที 19-22

1,000,000.00 997,240.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อมรนิทรพ์รนิตงิ แอนด ์

พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) 

939,460.00

บรษัิท อมรนิทรพ์รนิตงิ 

แอนด ์พบัลชิชิง จาํกดั 

(มหาชน) 939,460.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003637 

ลว11/02/2565

41 จดัซือเทียนหอม มอบให้

สือมวลชนเนืองในโอกาส

เทศกาลวนัวาเลนไทน ์

ประจาํปี 2565 (ครงัที 2)

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง JASMALI 57,940.00 JASMALI 57,940.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003892 

ลว14/02/2565

42 จดัซือของสมนาคณุเพือใช้

สาํหรบัการทาํกิจกรรม

สง่เสรมิการขายเงินฝาก

และสลากออมทรพัย ์ธอส.

138,000.00 138,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไซโก (ประเทศไทย) จาํกดั

 138,000.00

บรษัิท ไซโก (ประเทศไทย) 

จาํกดั 138,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003893 

ลว14/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

43 เช่าอาคารสถานที เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขานครพนม

1,980,000.00 1,980,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ดษินนัทพ์ฒันา (2007) 

จาํกดั 1,980,000.00

บรษัิท ดษินนัทพ์ฒันา 

(2007) จาํกดั 

1,980,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003638 

ลว14/02/2565

44 จดัซือวสัดเุครอืงเขียนแบบ

พิมพ์

14,637.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 14,637.60

บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 

1980 จาํกดั 14,637.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003894 

ลว15/02/2565

45 จดัซือ SMART TV LED 

ขนาด 65 นิว(5เครอืง 

พรอ้มขาแขวน 3 ชดุ ขา

แขวนแบบมีลอ้ลาก 2 ชดุ)

180,000.00 159,280.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

159,280.20

บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั 159,280.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003897 

ลว17/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

46 จา้งบาํรุงรกัษา

เครอืงปรบัอากาศ

241,500.00 241,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุป๊ เอ็นจิ

เนียรงิ 241,500.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุป๊ 

เอ็นจิเนียรงิ 241,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003640 

ลว17/02/2565

47 จา้งผูใ้หบ้รกิารจดักิจกรรม

มหกรรมผลติภณัฑแ์ละ

บรกิาร GH Bank Online 

Virtual Event : 2565

3,000,000.00 2,985,300.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เค ท ูเอ็กซบิทิ จาํกดั 

2,850,000.00

บรษัิท เค ท ูเอ็กซบิทิ จาํกดั

 2,850,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003644 

ลว21/02/2565

48 จดัซือ Magic Tape810  

และอปุกรณด์งึลกูแมกซ์

8,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั

 11,780.16

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั 8,217.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003902 

ลว22/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

49 จดัซือกระดาษเช็ดมือ 344,400.00 344,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บลิเลียน มิลเลียน เทรด

ดงิ จาํกดั 344,400.00

บรษัิท บลิเลียน มิลเลียน 

เทรดดงิ จาํกดั 344,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003905 

ลว22/02/2565

50 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการ Take

 Me Out (Thailand)

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ครเีอทิส มีเดีย จาํกดั 

2,000,000.00

บรษัิท ครเีอทิส มีเดีย จาํกดั

 2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003647 

ลว22/02/2565

51 จดัซือของใชส้นิเปลือง (ถงุ

ดาํใสข่ยะ)

72,760.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เทพเทวา รุง่เรอืง จาํกดั 

72,760.00

บรษัิท เทพเทวา รุง่เรอืง 

จาํกดั 72,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003907 

ลว24/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

52 จา้งบรษัิทภายนอกเพือแปล

รายงานของผูส้อบบญัชี

และงบการเงินประจาํปี

สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นฉบบัภาษาองักฤษ

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชย

ยศ สอบบญัชี จาํกดั 67,000.00

บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 

67,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003908 

ลว24/02/2565

53 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ สาขาฟิวเจอรพ์ารค์

 รงัสติ

7,800.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 7,757.50

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

7,757.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003909 

ลว24/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

54 จา้งจดัทาํโลร่างวลั ITA 

Awards

1,000,000.00 994,966.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยาม อวอรด์ จาํกดั 

994,966.25

บรษัิท สยาม อวอรด์ จาํกดั

 994,966.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003650 

ลว24/02/2565

55 จา้งออกแบบและจดัพิมพ์

รายงานประจาํปี 2565

1,500,000.00 880,580.04 วิธีคดัเลือก บรษัิท ชอท เทล จาํกดั 

879,540.00                          

บรษัิท ไสตล ์ครเีอทีฟ เฮา้ส ์

จาํกดั 1,177,000.00

บรษัิท ชอท เทล จาํกดั 

879,540.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003651ลว

24/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคาทตีกลงซอืหรือจ้าง

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

ในการซอืหรือ

จ้าง

วันที 2 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพนัธ ์2565                         แบบ สขร.๑

56 จา้งจดัทาํรม่สนามขนาด 50

 นิว พรอ้มขาตงั

500,000.00 468,125.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ลกักีเพนท ์จาํกดั 

468,125.00

บรษัิท ลกักีเพนท ์จาํกดั 

468,125.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003652 

ลว25/02/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


