
ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งผลติสือโฆษณาในรูปแบบ 

2D Animation

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ดอกเตอรว์าไรตี จาํกดั 

500,000.00

บรษัิท ดอกเตอรว์า

ไรตี จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003324 

ลว 1/04/2564

2 จดัซือกระดาษคนัวนัทาํนิติกรรม 5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

4,948.75

บรษัิท ชยัมนัคง 

(1995) จาํกดั 

4,948.75

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003325 

ลว 1/04/2564

3 จา้งนางสาวอจัฉราพรรณ ฉตัร

กลุ ณ อยธุยา เพือปฏิบตัิงาน

ตามทีไดร้บัมอบหมาย

498,000.00 498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉราพรรณ ฉตัรกลุ ณ 

อยธุยา 498,000.00

นางสาวอจัฉราพรรณ

 ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 

498,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003330 

ลว 1/04/2564

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

4 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญากูเ้งิน 251,450.00 251,450.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

251,450.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง 

จาํกดั 251,450.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003331 

ลว 2/04/2564

5 จา้งจดัทาํเสือแจ็คเก็ต ธอส.     สี

เหลือง

500,000.00 428,535.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

428,535.00

บรษัิท ไหมทอง จาํกดั

 428,535.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003333 

ลว 2/04/2564

6 จา้ง Organizer ดาํเนินการจดั

งาน KM-Inno Nonthly 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

4000003334 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

7 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(ปราจีนบรุ)ี

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นพดลอีเลคทรอนิคส ์

จาํกดั 8,490.00

บรษัิท นพดลอีเลคท

รอนิคส ์จาํกดั 

8,490.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003336 

ลว 5/04/2564

8 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาบา้นบงึ)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สหพฒันที์วีเซลล ์จาํกดั 

7,990.00

บรษัิท สหพฒันที์วี

เซลล ์จาํกดั 7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003337 

ลว 5/04/2564

9 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาแพร)่

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศกัดิชยั โซลชูนั จาํกดั 

7,690.00

บรษัิท ศกัดิชยั โซลชูนั

 จาํกดั 7,690.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003338 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

10 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาภเูก็ต)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 7,990.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์

เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003339 

ลว 5/04/2564

11 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขากาํแพงเพชร)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศรเีพชรการ

ไฟฟา้เซลลแ์อนดเ์ซอรว์ิส 

8,490.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั ศรี

เพชรการไฟฟา้เซลล์

แอนดเ์ซอรว์ิส 

8,490.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003340 

ลว 5/04/2564

12 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขานครสวรรค)์

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สชิุนพานิช 

8,080.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สุ

ชินพานิช 8,080.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003341 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

13 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาสระบรุ)ี

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั ไทยเจรญิการ

ไฟฟา้ 8,290.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

ไทยเจรญิการไฟฟา้ 

8,290.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003342 

ลว 5/04/2564

14 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาเชียงราย)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั 

(มหาชน) 7,990.00

บรษัิท สยามโกลบอล

เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)

 7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003343 

ลว 5/04/2564

15 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาสกลนคร)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไฮเทคเซน็เตอร ์สกลนคร 

จาํกดั 7,990.00

บรษัิท ไฮเทคเซน็เตอร์

 สกลนคร จาํกดั 

7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003344 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

16 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาศรสีะเกษ)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรสีะเกษเจรญิกิจ ซพัพลาย

 6,990.00

หจก.ศรสีะเกษเจรญิ

กิจ ซพัพลาย 

6,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003345 

ลว 5/04/2564

17 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขารอ้ยเอด็)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 9,000.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์

เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) 9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003346 

ลว 5/04/2564

18 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํเยน็ 

(สาขาสมทุรสาคร)

9,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รตันโกสนิทรเ์ครอืงเยน็ 

จาํกดั 6,800.00

บรษัิท รตันโกสนิทร์

เครอืงเยน็ จาํกดั 

6,800.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003347 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

19 จา้งทีปรกึษาพฒันาระบบการ

บรหิารความตอ่เนืองทางธุรกิจ

2,000,000.00 1,741,683.50 วิธีพิเศษ บรษัิท เอซิส โปรเฟสชนันลั เซน็

เตอร ์จาํกดั 1,400,000.00

บรษัิท เอซิส โปร

เฟสชนันลั เซน็เตอร ์

จาํกดั 1,400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003326 

ลว 5/04/2564

20 จา้งจดัทาํเสือแจ็คเก็ตธนาคาร

(สามสี)

800,000.00 720,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

720,000.00

บรษัิท ไหมทอง จาํกดั

 720,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003327 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

21 จา้งปรบัปรุงพืนที Co-Working 

Space บรเิวณชนั 5 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

800,000.00 799,000.00 e-bidding บรษัิท แสวง เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 

679,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 719,000.00

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุป๊ 

จาํกดั 730,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พลเฟอรนิ์เจอร์

 816,427.06

บรษัิท แสวง 

เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 

679,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003328 

ลว 5/04/2564

22 เช่าพืนทีอาคารเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาชินวตัรทาวเวอร ์3

1,482,788.57 2,430,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

1,482,788.57

บรษัิท เอสซี แอสเสท

 คอรป์อเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) 

1,482,788.57

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003329 

ลว 5/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

23 บรกิารพืนทีอาคารชินวตัรทาว

เวอร ์3 เพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาชินวตัรทาวเวอร ์3

วิธีพิเศษ บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

916,776.00

บรษัิท เอสซี แอสเสท

 คอรป์อเรชนั จาํกดั 

(มหาชน) 916,776.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003330 

ลว 5/04/2564

24 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด 

ประจาํปี 2564

287,650.00 287,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

225,984.00

บรษัิท ชยัมนัคง 

(1995) จาํกดั 

225,984.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003351 

ลว 7/04/2564

25 จดัจา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือออนไลน์

เวบ็ไซต ์www.posttoday.com 

และ PostToday Facebook

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บางกอก โพสต ์จาํกดั 

(มหาชน) 300,000.00

บรษัิท บางกอก โพสต์

 จาํกดั (มหาชน) 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003352 

ลว 7/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

26 จดัซือเสือเชิตแขนสนั(ลายดอก)

 สาํหรบัพนกังานรกัษาความ

ปลอดภยั ประจาํธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

30,600.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสภุชัชา ธรรมสร 

30,600.00

นางสาวสภุชัชา 

ธรรมสร 30,600.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003353 

ลว 7/04/2564

27 จา้งงานขนยา้ยเครอืงใช้

สาํนกังานพรอ้มทาํความ

สะอาดพืนทีเช่าอาคารทิพย

ประกนัภยั พระราม 9

68,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 53,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 

53,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003354 

ลว 7/04/2564

28 จดัซือเกา้อีพนกัพิงเตีย , เกา้อี

รบัลกูคา้หนา้โต๊ะ

311,690.39 311,690.39 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

311,690.39

บรษัิท ยลีู กลาส 

จาํกดั 311,690.39

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003356 

ลว 7/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

29 จา้งเปลียนทอ่นาํดีแนวดิงและ

ทอ่ระบายนาํฝนอาคารจอดรถ 

(ทอ่นาํดีเดิมชาํรุดเปลียนเป็นทอ่

 PPR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 สาํนกังานใหญ่

870,000.00 782,981.49 e-bidding บรษัิท เบทเทอร ์กรุป๊ เอน็จิเนียร์

รงิ จาํกดั 720,000.00

บรษัิท พี.เอส.เพาเวอรล์ายส ์

จาํกดั 726,435.00

บรษัิท วีฟอรซ์ เอน็จิเนียรงิแอนด ์

เซอรว์ิส จาํกดั 798,338.00

บรษัิท เบทเทอร ์กรุป๊ 

เอน็จิเนียรร์งิ จาํกดั 

720,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003331 

ลว 7/04/2564

30 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแสรายวนั 

สาขาเพชรบรูณ์

1,048.60 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

1,048.60

บรษัิท ทีบีเอสพี 

จาํกดั (มหาชน) 

1,048.60

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003357 

ลว 8/04/2564

31 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็คชนิด

เลม่ ศนูยพ์ระราม 9

14,766.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) 

14,766.00

บรษัิท ทีบีเอสพี 

จาํกดั (มหาชน) 

14,766.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003358 

ลว 8/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

32 จา้งซอ่มแซมกนัซมึ และฝา้

อาคาร สาขามกุดาหาร

214,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี ซคัเซส 

อินฟินิท 190,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี 

ซคัเซส อินฟินิท 

190,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003359 

ลว 8/04/2564

33 จา้งจดัพิมพใ์บนาํสง่ชาํระหนี

สว่นทีขาด

4,280.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

4,280.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง 

จาํกดั 4,280.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003361 

ลว 8/04/2564

34 จา้งผูใ้หบ้รกิารถ่ายทอดสด

ออนไลนก์ารจดัสมันาเผยแพร่

ผลการสาํรวจทีอยูอ่าศยั ปี 2564

500,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี มีเดีย

 (ไทยแลนด)์ 495,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั 

เอฟ โอ วี มีเดีย (ไทย

แลนด)์ 495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003333 

ลว 8/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

35 จา้งจดัทาํโครงการวิจยัเพือ

นวตักรรม (Research for 

Innovation) ปี 2564

2,000,000.00 1,868,117.00 วิธีพิเศษ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี มธ. 1,860,000.00

คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มธ. 

1,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003334 

ลว 8/04/2564

36 จดัซือชนัเหลก็เก็บเอกสาร 4 ชนั 

เพือใชง้านทีสาขารอ้ยเอด็

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสทิธิคณุ  มลูสาร 14,550.00 นายสทิธิคณุ  มลูสาร

 14,550.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003363 

ลว 9/04/2564

37 จดัซือชนัเหลก็เก็บเอกสาร 4 ชนั 

เพือใชง้านทีสาขาสรุนิทร์

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธวชั วิชญโกศล 10,000.00 นายธวชั วิชญโกศล 

10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003364 

ลว 9/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

38 จดัซือเครอืงจดัลาํดบัคิว

อตัโนมตัิ พรอ้มติดตงั เพือใช้

งานทีสาขาพทัยา และสาขาทุง่

สง

297,664.50 378,404.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 296,069.00

บรษัิท อินฟินิท 

เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 

296,069.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003365 

ลว 9/04/2564

39 เช่าอาคารพาณิชย ์เพือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขาสงิหบ์รุี

1,188,000.00 1,188,000.00 วิธีพิเศษ นางปราณี  เหลืองดิลก 

1,188,000.00

นางปราณี  เหลือง

ดิลก 1,188,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003335 

ลว 9/04/2564

40 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั      

(สาขาถนนมิตรภาพขอนแก่น)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิวิงมอลล ์

จาํกดั (มหาชน) 4,590.00

บรษัิท อินเดก็ซ ์ลฟิ

วิงมอลล ์จาํกดั 

(มหาชน) 4,590.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003369 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

41 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั       

(สาขาสตัหีบ)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั 

4,970.00

บรษัิท ออฟฟิศเมท 

(ไทย) จาํกดั 4,970.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003370 

ลว 12/04/2564

42 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั (สาขา

ลาํปาง)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง อูท่องเครอืงเรอืน ลาํปาง 

3,900.00

อูท่องเครอืงเรอืน 

ลาํปาง 3,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003371 

ลว 12/04/2564

43 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั       

(สาขาเพชรบรุ)ี

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ทา่ยางเฟอรนิ์เจอร ์3,500.00 ทา่ยางเฟอรนิ์เจอร ์

3,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003372 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

44 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั      (สาขา

เชียงราย)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นสาํเพง็เชียงราย 3,790.00 รา้นสาํเพง็เชียงราย 

3,790.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003373 

ลว 12/04/2564

45 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

สงขลา)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น พรชยัเฟอรนิ์เจอร ์3,900.00 รา้น พรชยั

เฟอรนิ์เจอร ์3,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003374 

ลว 12/04/2564

46 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

นครปฐม)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เรอืงศิลป์เฟอรนิ์แลนด ์

จาํกดั 3,745.00

บรษัิท เรอืงศิลป์

เฟอรนิ์แลนด ์จาํกดั 

3,745.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003375 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

47 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั      

(สาขาบอ่วิน และสาขาแหลม

ฉบงั)

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น โยเฟอรนิ์เจอร ์9,500.00 รา้น โยเฟอรนิ์เจอร ์

9,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003376 

ลว 12/04/2564

48 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

แมส่อด)

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี เฟอรนิ์เจอรจ์าํกดั 

3,590.00

บรษัิท เอส พี 

เฟอรนิ์เจอรจ์าํกดั 

3,590.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003377 

ลว 12/04/2564

49 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

พิษณโุลก)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดีย เฟอรนิ์เจอร ์มอลล ์

จาํกดั 6,560.00

บรษัิท ไอเดีย 

เฟอรนิ์เจอร ์มอลล ์

จาํกดั 6,560.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003378 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

50 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

แพร)่

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แสงฟา้พาณิชย ์4,500.00 หจก.แสงฟา้พาณิชย ์

4,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003379 

ลว 12/04/2564

51 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

อบุลราชธานี)

25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ตงัซุน่เสง่เฟอรนิ์เจอร ์

จาํกดั 12,294.00

บรษัิท ตงัซุน่เสง่

เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 

12,294.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003380 

ลว 12/04/2564

52 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั      

(สาขาศรสีะเกษ)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นเพือนายแมเ่ฟอรนิ์เจอร ์

9,900.00

รา้นเพือนายแม่

เฟอรนิ์เจอร ์9,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003381 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

53 จดัซือตูเ้หลก็ 4 ลนิชกั     (สาขา

ลพบรุ)ี

5,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บางกอกเฟอรนิ์เจอร ์ลพบรุี

 1990 จาํกดั 3,300.00

บรษัิท บางกอก

เฟอรนิ์เจอร ์ลพบรุ ี

1990 จาํกดั 3,300.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003382 

ลว 12/04/2564

54 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาศรรีาชา )

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นอะไหลบ่า้นหมอ้ ศรรีาชา 

4,622.40

รา้นอะไหลบ่า้นหมอ้ 

ศรรีาชา 4,622.40

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003383 

ลว 12/04/2564

55 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาพทัยา)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์ เซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาพทัยาเหนือ

 8,900.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์ 

เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาพทัยา

เหนือ 8,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003384 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

56 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาลาํปาง)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นเอไอ-ไพศาล ลาํปาง 

9,500.00

รา้นเอไอ-ไพศาล 

ลาํปาง 9,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003385 

ลว 12/04/2564

57 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาตรงั)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) สาขาตรงั 

7,990.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์

เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) สาขาตรงั 

7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003386 

ลว 12/04/2564

58 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาภเูก็ต)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บิกซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) (สาขาภเูก็ต) 

7,990.00

บรษัิท บิกซี ซเูปอร์

เซน็เตอร ์จาํกดั 

(มหาชน) (สาขา

ภเูก็ต) 7,990.00

ทงันี รายละเอียด

ของงานจดัซือ

เป็นไปตามที

กาํหนดในขอบเขต

งาน (TOR)

ใบสงัซือเลขที

4000003387 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

59 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาโรบินสนัเพชรบรุ)ี

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั (สาขา

โรบินสนัเพชรบรุ)ี 5,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาโรบินสนั

เพชรบรุ)ี 5,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003388 

ลว 12/04/2564

60 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาสรุาษฎธ์านี)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นสาธิตวิทย ุ10,000.00 รา้นสาธิตวิทย ุ

10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003389 

ลว 12/04/2564

61 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขานครสวรรค)์

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สชิุนพานิช 

10,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สุ

ชินพานิช 10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003390 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

62 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาโรบินสนัสพุรรณบรุ)ี

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั (สาขา

โรบินสนัสพุรรณบรุ)ี 7,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาโรบิน

สนัสพุรรณบรุ)ี 

7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003391 

ลว 12/04/2564

63 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาโรบินสนัอยธุยา)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั (สาขา

โรบินสนัอยธุยา) 7,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาโรบิน

สนัอยธุยา) 7,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003392 

ลว 12/04/2564

64 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาสระบรุ)ี

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เฮงเปง้ฮง จาํกดั 9,500.00 บรษัิท เฮงเปง้ฮง 

จาํกดั 9,500.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003393 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

65 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาเชียงราย)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอเซียอิเลก็ทรอนิกส ์จาํกดั

 9,900.00

บรษัิท เอเซีย

อิเลก็ทรอนิกส ์จาํกดั 

9,900.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003394 

ลว 12/04/2564

66 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาพะเยา)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั 

(มหาชน) (สาขาพะเยา) 9,990.00

บรษัิท สยามโกลบอล

เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)

 (สาขาพะเยา) 

9,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003395 

ลว 12/04/2564

67 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาสงขลา)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซาวดเ์ทคนิค จาํกดั 

10,000.00

บรษัิท ซาวดเ์ทคนิค 

จาํกดั 10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003396 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

68 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาโรบินสนัสกลนคร)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั (สาขา

โรบินสนัสกลนคร) 9,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาโรบิน

สนัสกลนคร) 

9,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003397 

ลว 12/04/2564

69 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาซีพีเอน็อบุลราชธานี)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั 

(สาขาซีพีเอน็อบุลราชธานี) 

9,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาซีพีเอน็

อบุลราชธานี) 

9,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003398 

ลว 12/04/2564

70 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาสรุนิทร)์

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เสียงไพศาล 9,800.00 เสียงไพศาล 9,800.00 เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003399 

ลว 12/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

71 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขาซีพีเอน็อบุลราชธานี)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรบ์าย จาํกดั 

(สาขาซีพีเอน็อบุลราชธานี) 

9,990.00

บรษัิท เพาเวอรบ์าย 

จาํกดั (สาขาซีพีเอน็

อบุลราชธานี) 

9,990.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003400 

ลว 12/04/2564

72 จดัซือเครอืงเสียงพรอ้มลาํโพง   

(สาขารอ้ยเอด็)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง พิพฒันก์ารไฟฟา้ 5,000.00 พิพฒันก์ารไฟฟา้ 

5,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003401 

ลว 12/04/2564

73 จา้งพิมพซ์องนาํตาลเลก็ จาํนวน

 200 กลอ่ง

214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็เวลอพ 

จาํกดั 214,000.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอน็

เวลอพ จาํกดั 

214,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003402 

ลว 20/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

74 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารฯ ผา่นสือโทรทศันช์่อง 5

 ในการถ่ายทอดสดการ

แข่งขนัเจ็ตสกีเวิลดซี์รสีฤ์ดกูาล 

2020-2021 ชิงถว้ย

พระราชทานพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั

240,000.00 240,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอเชียนมลัติสปอรต์ แอนด์

 เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั 

240,000.00

บรษัิท เอเชียนมลัติ

สปอรต์ แอนด ์เอน็

เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั

 240,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003403 

ลว 22/04/2564

75 จดัซือเกา้อีพกัคอย 90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์ออฟฟิศ 

เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 83,267.40

บรษัิท เพอรเ์ฟ็คท ์

ออฟฟิศ เฟอรนิ์เจอร ์

จาํกดั 83,267.40

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003404 

ลว 22/04/2564

76 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่น

รายการบา้นแสนสขุ

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั

(มหาชน) 1,200,000.00

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร ์

จาํกดั(มหาชน) 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003338 

ลว 22/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

77 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯของ

แตล่ะฝ่าย/สาขา/เขต ทีขอสงั

พิมพ์

31,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 31,200.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์

(2000) 31,200.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003405 

ลว 23/04/2564

78 จา้งผลตินาํดืมประเภทขวด

พรอ้มพิมพโ์ลโกธ้นาคาร ปี 2564

210,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

210,000.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพ

คนพิการ(โรงงานปี

คนพิการสากล) 

210,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003406 

ลว 23/04/2564

79 ซือสายสง่สญัญาณภาพ HDMI

 และเครอืงขยายสญัญาณ 

HDMI

24,120.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มาโครแคร ์จาํกดั 

24,120.00

บรษัิท มาโครแคร ์

จาํกดั 24,120.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003407 

ลว 27/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

80 จา้งทาํบทอาศิรวาทถวายพระพร

เนืองในโอกาสวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษา  ประจาํปี 2564

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสปัุญญา  ชมจินดา 

15,000.00

นางสาวสปัุญญา  

ชมจินดา 15,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003408 

ลว 28/04/2564

81 จดัทาํตรายางประเภทตา่งๆ 37,642.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรอืงศิลป์ ตรายาง 37,642.60 เรอืงศิลป์ ตรายาง 

37,642.60

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003409 

ลว 28/04/2564

82 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร ผา่นสือ

ออนไลนท์างเวบ็ไซต ์

www.dailynews.co.th

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สีพระยาการพิมพ ์จาํกดั 

300,000.00

บรษัิท สีพระยาการ

พิมพ ์จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003412 

ลว 28/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

83 จา้งออกแบบและจดัพิมพ์

รายงานการพฒันาความยงัยืน 

ของธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ประจาํปี 2563

500,000.00 476,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โคฟาวเดอร ์กรุป๊ จาํกดั 

476,150.00

บรษัิท โคฟาวเดอร ์

กรุป๊ จาํกดั 

476,150.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003344 

ลว 28/04/2564

84 จา้งผลติสือประชาสมัพนัธเ์พือ

เขา้ถงึประชาชนสว่นภมูิภาค

และทอ้งถินผา่นสือออนไลน์

ของสาํนกัข่าวภมูิภาคและ

ทอ้งถิน

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อี เลริน์ จาํกดั 500,000.00 บรษัิท อี เลริน์ จาํกดั 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003345 

ลว 28/04/2564

85 จา้งผูใ้หบ้รกิารบรหิารสือ

ออนไลนเ์พือการประชาสมัพนัธ์

 www.reic.or.th

500,000.00 492,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เกรทติจดู แบงคค์อก 

จาํกดั 490,000.00

บรษัิท เกรทติจดู 

แบงคค์อก จาํกดั 

490,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003346 

ลว 28/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซอื

หรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาที

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลอืกและราคา

เหตุผลทีคัดเลอืก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันที  7  มถุินายน   2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน 2564                                                  แบบ สขร.๑

86 จา้งทาํกระเป๋าผา้ใบคาดอก 

และกระเป๋าทรง Tote

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวสนิุษา สมบรูณไ์พศาล 

500,000.00

นางสาวสนิุษา 

สมบรูณไ์พศาล 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003348 

ลว 30/04/2564

87 จา้งเปลียนอปุกรณค์วบคมุนาํ

เยน็ของเครอืงสง่ลมเยน็ (Air 

Handling Unit, AHU) พรอ้ม

ติดตงั อาคาร 1 และอาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

1,500,000.00 1,499,872.50 e-bidding บรษัิท ชิลเลอรแ์มน จาํกดั 

1,189,840.00

บรษัิท ดีไนน ์โซลชูนัเอน็จิเนียรงิ 

จาํกดั 1,230,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุป๊ เอน็จิ

เนียรงิ 1,281,860.00

บรษัิท เบทเทอร ์กรุป๊ เอน็จิเนียร์

รงิ จาํกดั 1,400,000.00

บรษัิท พีพีที ทรพัย ์พลาย เอน็จิ

เนียรงิ จาํกดั 1,499,000.00

บรษัิท ชิลเลอรแ์มน 

จาํกดั 1,189,840.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอ

ทางดา้นเทคนิค

ถกูตอ้งครบถว้นและ

เป็นผูเ้สนอราคา

ตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003349 

ลว 30/04/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


