
ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จดัซือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 

ชนิดเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม

2,108,970.00 2,108,970.00 e-market เสนอราคา บรษัิท ดบัเบิล เอ ดิจิตอล ซิน

เนอรจี์ จาํกดั 1,834,515.00

บรษัิท ดบัเบิล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี์ 

จาํกดั 1,834,515.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

3000000026   

 ลว 1/03/2564

2 จดัซือรถเข็นเหลก็ชนัเดียว และ

รถเข็นพืนเหลก็ 2 ชนั

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

8,867.63

บรษัิท เจนบรรเจิด 

จาํกดั 8,867.63

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003243   

 ลว 1/03/2564

3 จดัซือแฟม้สนักวา้ง ขนาด 3 นิว 48,792.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

48,792.00

บรษัิท ชยัมนัคง 

(1995) จาํกดั 

48,792.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003244   

 ลว 1/03/2564

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
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หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

4 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน์

รายการ MMM Magazine 

Onair ทางช่อง 5

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มลัติ มีเดีย เมนเนจเมน้ 

จาํกดั 500,000.00

บรษัิท มลัติ มีเดีย 

เมนเนจเมน้ จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003245   

 ลว 1/03/2564

5 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีโครงการ

งานรบัสรา้งบา้น Focus 2021

107,000.00 107,000.00 วิธีพิเศษ สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น 

107,000.00

สมาคมธุรกิจรบัสรา้ง

บา้น 107,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003246   

 ลว 1/03/2564

6 จา้งจดัพิมพห์นงัสือใหค้วาม

ยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลู 

และใบคาํขอสนิเชือ GHBloan 

ชนิดละ

268,140.00 268,140.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

268,140.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 268,140.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003247   

 ลว 1/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

7 จดัซือเครอืงคาํนวณเลข ใหก้บั

ฝ่ายงานในสาํนกังานใหญ่,สาขา

(สป.1-สป.2)และฝ่ายบรหิาร

หนีภมิูภาค

422,700.00 422,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นามทอง จาํกดั 

359,650.00

บรษัิท นามทอง 

จาํกดั 359,650.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003248   

 ลว 1/03/2564

8 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการ "คนหลงั

ข่าว"

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

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003252   

 ลว 1/03/2564

9 จา้งดาํเนินการกิจกรรมวิเทศ

สมัพนัธแ์ละการสือสาร

ภาษาตา่งประเทศ ประจาํปี 

2564

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แพธฟายเดอร ์เอเซีย 

จาํกดั 1,200,000.00

บรษัิท แพธฟายเดอร ์

เอเซีย จาํกดั 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003253   

 ลว 1/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

10 จา้งพิมพแ์ผนทีตงัสถาน

ประกอบการ

39,804.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 39,804.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 39,804.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003249   

 ลว 2/03/2564

11 จา้งจดัทาํสงิพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑส์นิเชือ

 กลุม่ Business Solution ไตร

มาส 1/2564 จาํนวน 9 

ผลติภณัฑ์

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

380,770.20

บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 380,770.20

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003250   

 ลว 2/03/2564

12 จา้งทาํหลงัคากนัแดดบรเิวณ

ลานจอดรถและงานปรบัปรุงจดุ

ติดตงัเครอืงบรกิารอตัโนมติั

ATM CDM LRM สาขาอดุรธานี

800,000.00 701,000.00 e-bidding บรษัิท คอนเซพท ์บี. จาํกดั 

594,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด์

 พี. โปรดกัส ์595,850.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ปาเทค 3303 

700,000.00

บรษัิท คอนเซพท ์บี. 

จาํกดั 594,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003254   

 ลว 2/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

13 จา้งผูต้รวจสอบอาคาร ปี64 160,000.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอซเซท็ เพอฟอรแ์มนซ ์

โซลชูนั จาํกดั 154,080.00

บรษัิท แอซเซท็ เพอ

ฟอรแ์มนซ ์โซลชูนั 

จาํกดั 154,080.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003257   

 ลว 2/03/2564

14 จา้งปรบัปรุงพืนทีทาํงาน อาคาร

 1 ชนั 7 (งานเพิม )

302,149.03 302,149.03 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั พลเฟอรนิ์เจอร์

 302,149.03

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พล

เฟอรนิ์เจอร ์

302,149.03

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003258   

 ลว 2/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

15 จา้งจดัพิมพใ์บแบง่งวดเพือ

ปลกูสรา้งอาคาร แบบ 1

23,540.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

23,540.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง 

จาํกดั 23,540.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003251   

 ลว 3/03/2564

16 จดัซือผงหมกึเครอืงโทรสาร 

Brother TN-2280

96,300.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยโอเอ บิสซิเนส จาํกดั 

96,300.00

บรษัิท ไทยโอเอ บิส

ซิเนส จาํกดั 

96,300.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003252   

 ลว 3/03/2564

17 จา้งจดัทาํกระเป๋าหหูิวสาํหรบั

งาน KM-Inno Monthly 2021

18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุป๊ 

(2010) จาํกดั 18,000.00

บรษัิท ทรพัยไ์พศาล

อินเตอร ์กรุป๊ (2010)

 จาํกดั 18,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003253   

 ลว 3/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

18 เช่ารถตู ้สาํหรบัการเดินทางไป

ตรวจเยียมสาขาภมิูภาคของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

9,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายประวิทย ์ชะนีวงค ์9,600.00 นายประวิทย ์ชะนี

วงค ์9,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003254   

 ลว 3/03/2564

19 จดัซือนาํดืมบรรจถุงัใส ขนาด 

18.9 ลติร ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

2,112,000.00 2,033,856.00 e-bidding บรษัิท เอม็.วอเตอร ์จาํกดั 

1,977,360.00

บรษัิท เอม็.วอเตอร ์

จาํกดั 1,977,360.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003260   

 ลว 3/03/2564

20 จา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนินโครงการ

งานรบัสรา้งบา้น Focus 2021 

และงาน SMART SME EXPO 

2021

700,000.00 696,249.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั 

จาํกดั 690,000.00

บรษัิท บี เอส เดอะ 

เบสทโ์ซลชูนั จาํกดั 

690,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003261   

 ลว 3/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นวิทยรุายการข่าว

จราจร

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วิไลเซน็เตอรแ์อนดซ์นัส ์

จาํกดั 1,200,000.00

บรษัิท วิไลเซน็เตอร์

แอนดซ์นัส ์จาํกดั 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003262   

 ลว 3/03/2564

22 จา้งทาํรายงานประจาํปี 2563 1,200,000.00 933,147.00 e-bidding บรษัิท ชอท เทล จาํกดั 

780,000.00

บรษัิท ฟิกเกอร ์เบรน จาํกดั 

953,370.00

บรษัิท อมรนิทรพ์รนิติง แอนด ์

พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) 

798,220.00

บรษัิท ชอท เทล 

จาํกดั 780,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนน

รวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003263   

 ลว 3/03/2564

23 จา้งจดัทาํสแตนปา้ยโลโก้

ธนาคาร สาํหรบังานแถลงข่าว 

และงานพิธีการ

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท กราเวียร ์เทค จาํกดั 

33,491.00

บรษัิท กราเวียร ์เทค 

จาํกดั 33,491.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003255   

 ลว 4/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

24 จดัซือเครอืงโทรสาร BROTHER

 MFC-L2700D

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยโอเอ บิสซิเนส จาํกดั 

5,243.00

บรษัิท ไทยโอเอ บิส

ซิเนส จาํกดั 5,243.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003256   

 ลว 4/03/2564

25 จา้งพิมพส์ลากออมทรพัยธ์อส.

รุน่ที 5 ชดุตอ่เงินตอ่ทอง

500,000.00 315,650.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

315,650.00

บรษัิท ทีบีเอสพี 

จาํกดั (มหาชน) 

315,650.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003257   

 ลว 4/03/2564

26 จดัซือเครอืงฟอกอากาศแบบ

พกพาสาํหรบังาน KM-Inno 

Monthly 2021

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แน็ป ช็อป จาํกดั 

49,947.60

บรษัิท แน็ป ช็อป 

จาํกดั 49,947.60

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003258   

 ลว 4/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

27 จดัซือวสัดขุองใชส้นิเปลือง 

จาํนวน 2 รายการ (แบตเตอรี

ขนาด 2A และ 3A)

49,921.92 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วรวิทย ์เพอรเ์ฟ็คชนั จาํกดั

 49,921.92

บรษัิท วรวิทย ์เพอร์

เฟ็คชนั จาํกดั 

49,921.92

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003259   

 ลว 4/03/2564

28 จา้ง Organizer ดาํเนินการจดั

งาน KM-Inno Monthly 2021

300,000.00 251,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 246,100.00 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

246,100.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003260   

 ลว 4/03/2564

29 จดัซือรถจกัรยานยนต ์ยีหอ้ 

HONDA WAVE 125I

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดส์ปีด เซลส ์แอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 55,500.00

บรษัิท เวิลดส์ปีด 

เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 55,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003261   

 ลว 4/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

30 จดัซือเครอืงบนัทกึเสียงยีหอ้ 

Olympus รุน่ VN-541PC

3,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

2,728.50

บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิส

เตม็ส ์จาํกดั 2,728.50

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003262   

 ลว 4/03/2564

31 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคารผา่น

รายการ The People Show

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ญดาโชติ จาํกดั 

2,000,000.00

บรษัิท ญดาโชติ 

จาํกดั 2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003264   

 ลว 4/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

32 เช่าพืนทีทาํการสาขาเซน็ทรลั

พลาซา เชียงใหม ่แอรพ์อรต์

17,150,400.00 17,150,400.00 วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล 

โกรท 9,444,627.55

ทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN

 รเีทล โกรท 

9,444,627.55

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003265   

 ลว 4/03/2564

33 บรกิารพืนทีเช่าสาขาเซน็ทรลั

พลาซา เชียงใหม ่แอรพ์อรต์

วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล 

โกรท 5,988,593.40

ทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN

 รเีทล โกรท 

5,988,593.40

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003266   

 ลว 4/03/2564

34 คา่บรกิารสว่นกลางพืนทีเช่า

สาขาเซน็ทรลัพลาซา เชียงใหม ่

แอรพ์อรต์

วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล 

โกรท 1,591,995.60

ทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัย ์CPN

 รเีทล โกรท 

1,591,995.60

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003267   

 ลว 4/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

35 จา้งบรษัิทภายนอกเพือ

ดาํเนินการสง่จดหมายข่าว

อิเลก็ทรอนิกสผ์า่นช่องทาง 

E-Mail

300,000.00 299,172.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไวส้ท์ารเ์ก็ต จาํกดั 

299,172.00

บรษัิท ไวส้ท์ารเ์ก็ต 

จาํกดั 299,172.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003263   

 ลว 5/03/2564

36 จา้งทาํหนา้กากอนามยัทาง

การแพทย ์ธอส.

420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซีเจที เมดิคลั ดีไวเซส 

จาํกดั 420,000.00

บรษัิท ซีเจที เมดิคลั 

ดีไวเซส จาํกดั 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003264   

 ลว 5/03/2564

37 เช่าใชบ้รกิารหมายเลข

โทรศพัทเ์คลือนที(SIM) จาํนวน 

1 หมายเลข เพือใชง้านกบั

รถยนตป์ระจาํตาํแหน่งประธาน

กรรมการธนาคารอาคาร

สงเคราะห(์นายปรญิญา พฒัน

ภกัดี)

18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ท

เวอรค์ จาํกดั 15,408.00

บรษัิท แอดวานซ ์ไวร์

เลส เน็ทเวอรค์ จาํกดั

 15,408.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003265   

 ลว 5/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

38 จา้งปรบัปรุงพืนทีหอ้งกระจก ชนั

 1 อาคาร 1

3,000,000.00 2,960,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรอืงการช่าง จาํกดั 

2,700,000.00

บรษัิท โชครุง่เรอืง

การช่าง จาํกดั 

2,700,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003268   

 ลว 5/03/2564

39 จา้งจดัทาํตรายางประเภทตา่งๆ 19,298.35 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรอืงศิลป์ ตรายาง 19,298.35 เรอืงศิลป์ ตรายาง 

18,698.25

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003266   

 ลว 8/03/2564

40 จา้งจดัทาํสงิพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑส์นิเชือ

 กลุม่ Business Solution และ 

Social Solution ไตรมาส 1/2564

300,000.00 266,861.21 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

266,861.21

บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 266,861.21

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003267   

 ลว 8/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

41 จา้งผลติโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารในรูปแบบสารคดีสนั 

ผา่นโครงการปันรกั ปันสขุ สู่

ชมุชน ของรายการ ปันรกั ปันสขุ

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส แอนด ์เอส มีเดีย 

จาํกดั 1,000,000.00

บรษัิท เอส แอนด ์เอส

 มีเดีย จาํกดั 

1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003269   

 ลว 8/03/2564

42 เช่าบรกิารหมายเลขโทรศพัท์

แบบเติมเงิน     ปี64 จาํนวน 

125 หมายเลข

1,000,000.00 856,000.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ทรู มฟู เอชยนิูเวอรแ์ซล 

คอมมิวนิเคชนั จาํกดั 

331,700.00                               

                                           

บรษัิท ดีแทค็ ไตรเน็ต จาํกดั 

374,500.00

บรษัิท ทรู มฟู เอชยนิู

เวอรแ์ซล คอมมิวนิ

เคชนั จาํกดั 

331,700.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003270   

 ลว 8/03/2564

43 จดัซือชดุเครอืงเสียงสาํหรบัใช้

ภายนอกอาคาร (Outdoor) เพือ

ใชใ้นกิจกรรมตา่ง ๆ ของ

ธนาคารฯ

700,000.00 669,929.43 e-bidding บรษัิท ฟิวชนั ฟาร ์อีสท ์จาํกดั 

622,120.00

บรษัิท เทอรมิ์นอล โซลชูนั จาํกดั 

623,120.00

บรษัิท มิวสคิ สเปซ จาํกดั 

689,508.00

บรษัิท ทีเอสเคซาวด ์จาํกดั 

594,278.00

บรษัิท ทีเอสเคซาวด ์

จาํกดั 590,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003271   

 ลว 8/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

44 จดัซือวสัดเุครอืงแบบพิมพแ์ละ

วสัดขุองใชส้นิเปลือง

145,787.50 145,787.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดิง 1980 

จาํกดั 145,787.50

บรษัิท วฒันากร เท

รดดิง 1980 จาํกดั 

145,787.50

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003268   

 ลว 9/03/2564

45 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาสมัมากร เพลส รามคาํแหง

 110

7,776,000.00 7,776,000.00 วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.

 รเีทล 2,438,489.01

ทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยบ์วั

หลวง เค.อี. รเีทล 

2,438,489.01

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003272   

 ลว 9/03/2564

46 คา่บรกิารสว่นกลางเช่าพืนที

สาขาสมัมากร เพลส รามคาํแหง

 110

วิธีพิเศษ ทรสัตเ์พือการลงทนุในสทิธิการ

เช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.

 รเีทล 5,327,082.36

ทรสัตเ์พือการลงทนุ

ในสทิธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยบ์วั

หลวง เค.อี. รเีทล 

5,327,082.36

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003273   

 ลว 9/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

47 จา้งจดัเก็บเอกสารและรบัสง่

เอกสารสนง.ใหญ่

11,000,000.00 11,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั 

(มหาชน) 11,000,000.00

บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย 

จาํกดั (มหาชน) 

11,000,000.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคา

 ไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง

(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

3000000027   

 ลว 10/03/2564

48 จา้งบาํรุงรกัษาเครอืงฟอก

อากาศ บรเิวณหอ้งทาํงาน

ประธานกรรมการธนาคาร ชนั 

11 อาคาร 1  ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

15,836.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อี.เอส.ที.เทรดดิง จาํกดั 

15,836.00

บรษัิท อี.เอส.ที.เทรด

ดิง จาํกดั 15,836.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003269   

 ลว 10/03/2564

49 จดัซือเครอืงฉายภาพ [เครอืง

วิชวลไลเซอร(์Visualizer)]

22,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โปรเจคเตอร ์108 จาํกดั 

18,800.00

บรษัิท โปรเจคเตอร ์

108 จาํกดั 18,800.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003270   

 ลว 10/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

50 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

โทรทศันร์ายการ Her Day วนั

ของเธอ ช่อง 9 MCOT HD

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ดรมี ทีม เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

300,000.00

บรษัิท ดรมี ทีม 

เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003272   

 ลว 10/03/2564

51 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขารอ้ยเอด็

889,350.00 889,350.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วรญัญาเรยีลเอสเตท 

จาํกดั 889,350.00

บรษัิท วรญัญาเรยีล

เอสเตท จาํกดั 

889,350.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003275   

 ลว 10/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

52 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาวงศส์วา่งทาวน ์เซน็เตอร์

625,500.00 625,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จาํกดั

 328,831.44

บรษัิท สรรพสนิคา้

เซน็ทรลั จาํกดั 

328,831.44

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003276   

 ลว 11/03/2564

53 คา่บรกิารพืนทีเช่าสาขาวงศ์

สวา่ง ทาวน ์เซน็เตอร์

วิธีพิเศษ บรษัิท สรรพสนิคา้เซน็ทรลั จาํกดั

 286,259.45

บรษัิท สรรพสนิคา้

เซน็ทรลั จาํกดั 

286,259.45

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003277   

 ลว 11/03/2564

54 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาเจรญินคร

6,516,000.00 6,516,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เจา้พระยา รซีอรท์ จาํกดั 

6,291,276.48

บรษัิท เจา้พระยา รี

ซอรท์ จาํกดั 

6,291,276.48

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003278   

 ลว 11/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

55 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯของ

แตล่ะฝ่าย/สาํนกั/เขต/สาขาที

ขอสงัพิมพ์

31,320.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 31,140.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์

(2000) 31,140.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003273   

 ลว 12/03/2564

56 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั 

สาขาขอนแก่น

52.43 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

52.43

บรษัิท ทีบีเอสพี 

จาํกดั (มหาชน) 52.43

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003274   

 ลว 12/03/2564

57 เช่าอาคารพาณิชย ์2 คหูา 3 ชนั

ครงึเพือเป็นทีทาํการสาขาตราด

2,146,140.00 2,146,140.00 วิธีพิเศษ นางดวงจิตต ์วิบลูยธ์นภณัฑ ์

2,094,840.00

นางดวงจิตต ์วิบลูย์

ธนภณัฑ ์

2,094,840.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003280   

 ลว 12/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

58 จา้งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น

บรรณารกัษศ์าสตรเ์พือ

ปฏิบติังานที Self-Learning 

Center

240,000.00 240,000.00 วิธีพิเศษ นางอาร ีบญุพิพฒัน ์240,000.00 นางอาร ีบญุพิพฒัน ์

240,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003281   

 ลว 12/03/2564

59 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขามีนบรุี

1,080,000.00 1,080,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เสียงสมบรูณ ์จาํกดั 

1,045,440.00

บรษัิท เสียงสมบรูณ ์

จาํกดั 1,045,440.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003283   

 ลว 12/03/2564

60 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

การเงินธนาคาร

760.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มีเดีย แอสโซซิเอตเตด็ 

จาํกดั 760.00

บรษัิท มีเดีย แอสโซซิ

เอตเตด็ จาํกดั 760.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003275   

 ลว 15/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

61 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

ดอกเบีย

684.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดอกเบีย จาํกดั 684.00 บรษัิท ดอกเบีย จาํกดั

 684.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003276   

 ลว 15/03/2564

62 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

กฎหมาย จฬุาฯ

500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง คณะนิติศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 500.00

คณะนิติศาสตร์

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003277   

 ลว 15/03/2564

63 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

เอกสารภาษีอากร

2,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สาํนกัพฒันาการบรหิาร

ธรรมนิติ จาํกดั 2,000.00

บรษัิท สาํนกั

พฒันาการบรหิาร

ธรรมนิติ จาํกดั 

2,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003278   

 ลว15/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

64 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

บรหิารธุรกิจ มธ.

350.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์350.00 มหาวิทยาลยัธรรมศา

สตร ์350.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003279   

 ลว15/03/2564

65 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์อสท.

960.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง การทอ่งเทียวแหง่ประเทศไทย 

960.00

การทอ่งเทียวแหง่

ประเทศไทย 960.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003280   

 ลว 15/03/2564

66 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์Hello

1,440.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ทารวิงศ ์1,440.00 นายสมจิตร ทารวิงศ ์

1,440.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003281   

 ลว 15/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

67 จา้งตอ่อายสุมาชิกวารสาร 

นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์

หนงัสือพิมพ ์กรุงเทพธุรกิจ

3,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เนชนั มลัติมีเดีย กรุป๊ 

จาํกดั (มหาชน) 3,920.00

บรษัิท เนชนั 

มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั

 (มหาชน) 3,920.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003282   

 ลว 15/03/2564

68 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน์

รายการ เจาะลกึทวัไทย lnside 

Thailand ช่อง 9 MCOT HD

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เบสท ์โฟร ์มีเดีย จาํกดั 

300,000.00

บรษัิท เบสท ์โฟร ์

มีเดีย จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003283   

 ลว 15/03/2564

69 จา้งพิมพว์ารสารศนูยข์อ้มลู

อสงัหารมิทรพัย ์ฉบบั 15-18

1,000,000.00 992,960.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อมรนิทรพ์รนิติง แอนด ์

พบัลชิชิง จาํกดั (มหาชน) 

939,460.00

บรษัิท อมรนิทรพ์รนิ

ติง แอนด ์พบัลชิชิง 

จาํกดั (มหาชน) 

939,460.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003285   

 ลว 15/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

70 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนทีโครงการ

งาน SMART SME EXPO 2021

100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พีเอม็จี คอรป์อเรชนั จาํกดั

 100,000.00

บรษัิท พีเอม็จี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 

100,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003284   

 ลว 16/03/2564

71 จดัซือเครอืงทาํลายเอกสาร 18,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

17,500.00

บรษัิท ไทยพิมพ์

สมัผสั จาํกดั 

17,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003285   

 ลว 17/03/2564

72 จดัซือสายรดัธนบตัร(ชนิด 

1,000 บาท)

38,948.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โพลีพลาสติก  จาํกดั 

38,948.00

บรษัิท โพลีพลาสติก 

 จาํกดั 38,948.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003286   

 ลว 17/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

73 จา้งจดัพิมพค์าํแนะนาํในการ

ทาํนิติกรรม

78,752.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 78,752.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 78,752.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003287   

 ลว 17/03/2564

74 จา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนินโครงการ

งานมหกรรมการเงิน ประจาํปี 

2564 (MONEY EXPO 2021)

7,956,218.00 7,881,406.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สดุกนึ จาํกดั 

7,931,257.30

บรษัิท สดุกนึ จาํกดั 

7,849,402.30

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูไ้ดค้ะแนน

รวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003289   

 ลว 17/03/2564

75 จดัซือของทีระลกึจาํนวน 70 ชิน 

โครงการสานสมัพนัธสื์อมวลชน

สญัจรประจาํปี 2564

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซี อาร ์ซี สปอรต์ จาํกดั 

33,180.00

บรษัิท ซี อาร ์ซี 

สปอรต์ จาํกดั 

33,180.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003288   

 ลว 18/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

76 จา้งประกอบติดตงัตูร้างเลือน 7,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ตนานวุฒัน ์จาํกดั 

7,000.00

บรษัิท ตนานวุฒัน ์

จาํกดั 7,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003289   

 ลว 18/03/2564

77 จา้งขนยา้ยตูเ้ก็บแฟม้เอกสาร

ลกูหนี

8,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิชยั คาํยอดใจ 8,000.00 นายพิชยั คาํยอดใจ 

8,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003290   

 ลว 18/03/2564

78 จา้งบรกิารรถตู ้จาํนวน 9 คนั 

โครงการสานสมัพนัธสื์อมวลชน

สญัจร ประจาํปี 2564

150,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมร ไทยทวี 97,000.00 นายสมร ไทยทวี 

97,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003291   

 ลว 18/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

79 จา้งทีพกั รวมคา่สถานทีจดั

กิจกรรมแถลงข่าว และกิจกรรม

สานสมัพนัธ ์โครงการสาน

สมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร

ประจาํปี 2564

400,000.00 319,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ลาํยงแอนดซี์วิวรสีอรท์ 

จาํกดั 319,600.00

บรษัิท ลาํยงแอนดซี์

วิวรสีอรท์ จาํกดั 

319,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003292   

 ลว 18/03/2564

80 เช่าอาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขาสโุขทยั

1,524,600.00 1,715,175.00 วิธีพิเศษ นายสมชยั อนรุกัษแ์ดนไทย 

1,524,600.00

นายสมชยั อนรุกัษ์

แดนไทย 

1,524,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003290   

 ลว 18/03/2564

81 จดัซือช่อดอกไมส้าํหรบัใชใ้น

งานมอบรางวลั TQA Awards 

ประจาํปี 2563

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายศภุชยั สทุธิชไูพบลูย ์

11,600.00

นายศภุชยั สทุธิชู

ไพบลูย ์11,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003293   

 ลว 19/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

82 จา้งผูใ้หบ้รกิารเรอื โครงการ

สานสมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร 

ประจาํปี 2564

200,000.00 111,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮเทล มารเ์ก็ตติง เซอรว์ิส

 จาํกดั 111,280.00

บรษัิท โฮเทล มาร์

เก็ตติง เซอรว์ิส จาํกดั

 111,280.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003294   

 ลว 19/03/2564

83 จา้งศิลปิน โครงการสาน

สมัพนัธสื์อมวลชนสญัจร

ประจาํปี 2564

300,000.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอช พี เอม็ พี จาํกดั 

288,900.00

บรษัิท เอช พี เอม็ พี 

จาํกดั 288,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003296   

 ลว19/03/2564

84 จา้งผลติในรูปแบบ Viral video 

การใหบ้รกิารดา้นดิจิทลัของ

ธนาคารประจาํปี 2564

3,000,000.00 2,800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน)

 2,800,000.00

บรษัิท เออารไ์อพี 

จาํกดั (มหาชน) 

2,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003291   

 ลว 19/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

85 จดัซือสบูเ่หลวลา้งมือ 74,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรสี ์

จาํกดั 74,900.00

บรษัิท สมารท์ แอค

เซสซอรสี ์จาํกดั 

74,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003297   

 ลว 22/03/2564

86 จา้งจดัพิมพบ์นัทกึขอ้ความเลก็ 11,449.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็เวลอพ 

จาํกดั 11,449.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็

เวลอพ จาํกดั 

11,449.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003298   

 ลว 22/03/2564

87 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขาระนอง

1,188,000.00 1,188,000.00 วิธีพิเศษ นายพิศิษฐ์ วรพนัธ ์1,188,000.00 นายพิศิษฐ์ วรพนัธ ์

1,188,000.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003293   

 ลว 22/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

88 จา้งประชาสมัพนัธธ์นาคาร

อาคารสงเคราะห ์ผา่นสือ

ออนไลนบ์นเวบ็ไซต ์

www.baania.com

950,000.00 950,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บาเนีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 950,000.00

บรษัิท บาเนีย 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

950,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003294   

 ลว 22/03/2564

89 จา้งพิมพก์ารด์ตวัอยา่งผูมี้

อาํนาจสงัจ่าย

16,050.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

16,050.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง 

จาํกดั 16,050.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003299   

 ลว 23/03/2564

90 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญา

จาํนองเป็นประกนั (อช.16)

54,784.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 54,784.00 บรษัิท ฟลูพอยท ์

จาํกดั 54,784.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003300   

 ลว 23/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

91 จา้งดาํเนินการทดสอบและ

ตรวจสอบระบบทอ่สง่ก๊าซและ

อปุกรณ ์(ครบวาระ 5 ปี)สถาน

ประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทที 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

24,610.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ผูจ้ดัการแก๊ส จาํกดั 

24,610.00

บรษัิท ผูจ้ดัการแก๊ส 

จาํกดั 24,610.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003301   

 ลว 23/03/2564

92 จดัซือกลอ้งถ่ายรูป พรอ้ม 

Adapter Mount Lens และชดุ

กลอ่ง Live Streaming

117,300.00 117,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราโบลา่ จาํกดั 

117,300.00

บรษัิท พาราโบลา่ 

จาํกดั 117,300.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003302   

  ลว 

23/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

93 จา้งเหมาบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยั ของสาขาในสงักดั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

20,449,978.90 19,277,390.88 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

ขอนแก่นซิเคียว การด์ จาํกดั 

11,359,200.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั บีซี 

อินเตอร ์กรุป๊ จาํกดั 

12,326,750.16

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

14,026,560.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั ขอนแก่นซิ

เคียว การด์ จาํกดั 

11,359,200.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003295   

 ลว 23/03/2564

94 จา้งบรกิารรกัษาความสะอาด

สาขาสงักดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

9,638,176.00 10,423,882.56 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั พี พรหมพิรยิะ 

7,085,760.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

7,963,680.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ฟลู

ฟาซิลตีิ จาํกดั 9,476,012.45

บรษัิท เดอะวนั เอน็แอนดเ์อน็ 

คลีนนิง 888 จาํกดั 9,734,557.76

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พี 

พรหมพิรยิะ 

7,085,760.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003296 

ลว

23/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

95 จา้งบรกิารซอ่มบาํรุงรกัษา

ระบบอาคารอตัโนมติัอาคาร 1 

และอาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

234,586.80 234,586.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เตียวฮงสีลม จาํกดั 

223,416.00

บรษัิท เตียวฮงสีลม 

จาํกดั 223,416.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003297   

 ลว 23/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

96 จา้งแปลบทความภาษาไทย

เป็นภาษาองักฤษ

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชารฎีา พรหมโยธี 

14,000.00

นางสาวชารฎีา 

พรหมโยธี 14,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003303   

 ลว 24/03/2564

97 จา้งจดัพิมพร์ายงานประจาํปี 

2563 ของศนูยข์อ้มลู

อสงัหารมิทรพัย์

500,000.00 477,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฮีซ ์จาํกดั 462,240.00 บรษัิท ฮีซ ์จาํกดั 

462,240.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003300   

 ลว 24/03/2564

98 จดัซือขาตงัโทรทศัน ์LED/LCD 

(แบบเคลือนยา้ยได)้เพือใชใ้น

หอ้งประชมุตา่งๆ ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

44,191.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เซลคอมพิวเตอร ์ไอที 

จาํกดั 44,191.00

บรษัิท เซล

คอมพิวเตอร ์ไอที 

จาํกดั 44,191.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003305   

 ลว 25/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

99 จา้งทาํเครอืงหมายประกอบชดุ

เครอืงแบบสีกากีของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

1,640,000.00 1,662,128.67 e-bidding รา้นสภุาพร 1,449,282.90

บรษัิท ไฮ-ไท อิมปอรต์ เอก็ซ์

ปอรต์ จาํกดั 1,282,000.00

บรษัิท แพคเกจดีสเพลย ์อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั 1,098,268.00

บรษัิท แพคเกจดีส

เพลย ์อินเตอรเ์นชนั

แนล จาํกดั 

1,098,268.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003302   

 ลว 25/03/2564

100 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่ภายใน

หอ้งประชมุพิมานมาศ ชนั 11

205,421.38 205,421.38 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรนิ์ช 

จาํกดั 42,197,943,361.10

บรษัิท เนียบ อินเตอร์

เฟอรนิ์ช จาํกดั 

205,421.38

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003303   

 ลว 25/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

101 จา้งปรบัปรุงพืนทีทาํงานฝ่าย

ธุรกรรมการเงิน ชนั 17 อาคาร

7,500,000.00 7,216,000.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั พลเฟอรนิ์เจอร์

 6,842,975.39

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ แอนด์

 พี. โปรดกัส ์6,881,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 6,440,000.00

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุป๊ 

จาํกดั 6,470,000.00

บรษัิท วิชญธาดา เอน็จิเนียรงิ 

จาํกดั 6,204,000.00

บรษัิท วิชญธาดา 

เอน็จิเนียรงิ จาํกดั 

6,200,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003304   

 ลว 25/03/2564

102 จา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยั

 ประจาํสาขาในสงักดัเขตสระบรุี

 และศนูยว์ิเคราะหส์นิเชืออยธุยา

8,448,000.00 8,448,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซี

เอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

5,864,832.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พี.

วาย.เอม็. จาํกดั 7,255,680.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั 

7,560,192.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั มา

รนี แอซเซท็ โปรเทค็ชนั จาํกดั 

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั ซีเอช.เอช.

เซฟตีการด์ จาํกดั 

5,864,832.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003306   

 ลว 25/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

103 จา้งซอ่มแซมสีผนงัและพืนของ

หอ้งไฟฟา้และหอ้ง

เครอืงปรบัอากาศ

2,500,000.00 2,471,017.70 e-bidding บรษัิท ทรพัยบ์ิวดิง จาํกดั 

1,943,000.00

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุป๊ 

จาํกดั 2,080,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 2,384,000.00

บรษัิท ไชยวฒัน ์เพน้ท ์2525

จาํกดั 2,345,678.00

บรษัิท เอน็พี-โปร โซลชูนัแอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 2,407,500.00

บรษัิท ทรพัยบ์ิวดิง 

จาํกดั 1,943,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003307   

 ลว 25/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

104 จดัซือพดัลมตงัโต๊ะ ขนาด 18 นิว 435,000.00 271,150.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอสเอม็ทีวี โฮมอีเลค็ทรคิ 

จาํกดั 271,150.00

บรษัิท เอสเอม็ทีวี 

โฮมอีเลค็ทรคิ จาํกดั 

271,150.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003309   

 ลว 25/03/2564

105 จดัซือเครอืงโทรสาร 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยโอเอ บิสซิเนส จาํกดั 

9,630.00

บรษัิท ไทยโอเอ บิส

ซิเนส จาํกดั 9,630.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003307   

 ลว 26/03/2564

106 จา้งจดัทาํครสิตลัเพชร (ยิง

เลเซอร)์

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์จาํกดั 

37,450.00

บรษัิท อินดิโก ดีไซน ์

จาํกดั 37,450.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003308   

 ลว 26/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

107 จา้งOrg.ตกแตง่สถานทีพิธีฯ 

อาหารพระ ขนมไทยและ

เครอืงดืม ฯลฯ งาน ธอส.สืบ

สานวฒันธรรมไทย ปี 2564

122,300.00 122,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศิรธรานนท ์122,300.00 นายธนชั ศิรธรานนท์

 122,300.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003309   

 ลว 26/03/2564

108 จดัซือรถจกัรยานยนต์ 60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดส์ปีด เซลส ์แอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 57,500.00

บรษัิท เวิลดส์ปีด 

เซลส ์แอนด ์เซอรว์ิส 

จาํกดั 57,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003310   

 ลว 26/03/2564

109 จา้งปรบัปรุงพืนที ของบรหิาร

หนีสาขาชมุพร ฝ่ายบรหิารหนี

ภมิูภาค

26,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เสก ดีไซน ์กลาส 26,000.00 เสก ดีไซน ์กลาส 

26,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003311   

 ลว 26/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

110 จา้งเปลียนกญุแจหอ้ง STOCK 3,477.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สกลุไทย จาํกดั 3,477.50 บรษัิท สกลุไทย จาํกดั

 3,477.50

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003312   

 ลว 26/03/2564

111 จา้งจดัพิมพก์ระดาษหวัจดหมาย 192,600.00 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็เวลอพ 

จาํกดั 192,600.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็

เวลอพ จาํกดั 

192,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003313   

 ลว 26/03/2564

112 จา้งเจา้พิธี พรอ้มเครอืง

บวงสรวง และเช่าเตน็ท ์งาน 

"ธอส. สืบสานวฒันธรรมไทย ปี 

2564"

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวผกากรอง ศรเีพญ็ 

40,000.00

นางสาวผกากรอง ศรี

เพญ็ 40,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003314   

 ลว 26/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

113 เช่าเตน็ท ์งาน "ธอส. สืบสาน

วฒันธรรมไทย ปี 2564”

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โอ เค คลูท ์สเปเชียล 

จาํกดั 7,704.00

บรษัิท โอ เค คลูท ์

สเปเชียล จาํกดั 

7,704.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003315   

 ลว 26/03/2564

114 จา้งปรบัปรุงหอ้งจดัรายการวิทยุ

 ฝ่ายสือสารองคก์ร

500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โชครุง่เรอืงการช่าง จาํกดั 

499,000.00

บรษัิท โชครุง่เรอืง

การช่าง จาํกดั 

499,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003311   

 ลว 26/03/2564

115 จา้งบาํรุงรกัษาระบบไฟฟา้

สาขาของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

4,000,000.00 3,453,992.10 วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

3,453,992.10

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค

 3,453,992.10

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003312   

 ลว 26/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

116 จา้งปรบัปรุงสายไฟฟา้แสงสวา่ง

รอบธนาคารฯ

1,500,000.00 1,465,793.00 e-bidding บรษัิท ซิตี เทค เอน็จิเนียรงิ จาํกดั

 987,650.00

บรษัิท วีฟอรซ์ เอน็จิเนียรงิแอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 1,056,000.00

บรษัิท พีค เอน็จิเนียรงิ จาํกดั 

1,274,000.00

บรษัิท พี.เอส.เพาเวอรล์ายส ์

จาํกดั 1,399,026.82

บรษัิท อิง-คอน จาํกดั 

1,454,091.05

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

ซนัไลทติ์ง 559 

890,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003315   

 ลว 26/03/2564

117 จา้งสกรนีเสือยืดธนาคารทีใช้

แลว้เพือบรจิาค

17,810.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แมก็เน็ตเชิต จาํกดั 

17,810.00

บรษัิท แมก็เน็ตเชิต 

จาํกดั 17,810.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003316   

 ลว 29/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

118 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั 

สาขาศาลา พทุธมณฑลสาย 4

891.31 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

891.31

บรษัิท ทีบีเอสพี 

จาํกดั (มหาชน) 

891.31

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003317   

 ลว 29/03/2564

119 จดัซือระบบโทรทศันว์งจรปิด

และแจง้เหตฉุกุเฉิน  พรอ้ม

ติดตงัใชง้านประจาํสาขา

101,010,000.00 98,841,344.87 e-bidding บรษัิท เปโตร ไอที จาํกดั 

84,000,000.00

บรษัิท เปโตร ไอที 

จาํกดั 84,000,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบติั

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003316   

 ลว 29/03/2564

120 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯของ

แตล่ะฝ่าย/สาํนกั/สาขา/เขต ที

ขอสงัพิมพ์

38,930.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 38,610.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์

(2000) 38,610.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003318   

 ลว 30/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

121 จา้งจดัพิมพใ์บถอนเงินประเภท

ตา่งๆ และใบฝากเงินประเภท

ตา่งๆ

141,240.00 141,240.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส

อินดสัตร ีจาํกดั 141,240.00

บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล 

ฟอรม์สอินดสัตร ี

จาํกดั 141,240.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003319   

 ลว 30/03/2564

122 จา้งจดัทาํเสือยืดคอกลมสามสี 150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พรโีม ่มีเดีย จาํกดั 

150,000.00

บรษัิท พรโีม ่มีเดีย 

จาํกดั 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003320   

 ลว 30/03/2564

123 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใชเ้ป็นที

ทาํการของสาขาสมทุรสงคราม

1,620,000.00 1,620,000.00 วิธีพิเศษ นางวราภรณ ์ กลนัภกัดี 

1,620,000.00

นางวราภรณ ์ กลนั

ภกัดี 1,620,000.00

 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003318   

 ลว 30/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

124 จา้งจดัทาํของทีระลกึให้

สือมวลชน (พวงกญุแจติด

กระเป๋า)

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธิดา ปรุณะ 

11,200.00

นางสาวณฐัธิดา 

ปรุณะ 11,200.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003321   

 ลว 31/03/2564

125 จดัซือกลอ้งพรอ้มอปุกรณ์ 48,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

46,245.40

บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิส

เตม็ส ์จาํกดั 

46,245.40

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003322   

 ลว 31/03/2564

126 จา้งทาํความสะอาดศนูย์

คอมพิวเตอรห์ลกัของธนาคาร

185,000.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไซท ์เพรพพาเรชนั แมเนจ

เมนท ์จาํกดั 181,900.00

บรษัิท ไซท ์เพรพ

พาเรชนั แมเนจเมนท์

 จาํกดั 181,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003323   

 ลว 31/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  เมษายน  2564

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564                                          แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

127 คา่ไอเยน็ระบบปรบัอากาศสว่น

เพิม ของสาขาเดอะมอลลบ์างแค

72,723.32 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เดอะมอลล ์เอสเตท จาํกดั

 72,723.32

บรษัิท เดอะมอลล ์

เอสเตท จาํกดั 

72,723.32

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003319   

 ลว 31/03/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กิน 100,000.00 บาท จะไมมี่ในระบบ ERP แต่อยู่ในรายงานขอซือขอจา้ง ซงึจะไดร้บัอนมุตัิใหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


