
ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งทาํโต๊ะประชมุและซุม้

ไมแ้กะสลกัพรอ้มตดิตงั

บรเิวณหอ้งประชมุอภิ

วิสชันา ชนั 6 อาคาร 2

290,000.00 231,962.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 230,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 230,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003472 

ลว 1/06/2564

2 จา้งทีปรกึษาระบบ

ประเมินผลการดาํเนินงาน

รฐัวิสาหกิจ Core Business

 Enablers ปี 2564

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 

3,950,000.00

บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชนั 

จาํกดั 3,950,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003398 

ลว 1/06/2564

3 จา้งงานปรบัปรุงปา้ย 

Backdrop ฝ่ายลกูคา้

สมัพนัธ ์ชนั 12 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

13,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โมบลิ ไซน ์เซน็เตอร ์

จาํกดั 12,840.00

บรษัิท โมบลิ ไซน ์เซน็เตอร์

 จาํกดั 12,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003474 

ลว 2/06/2564

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

4 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นทีทาํการของศนูย์

วิเคราะหส์นิเชือ DEC 

อยธุยา

1,368,000.00 1,368,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวมนชดุา สภุานกุานนท ์

1,368,000.00

นางสาวมนชดุา สภุานกุา

นนท ์1,368,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003401 

ลว 2/06/2564

5 จา้งออกแบบ และผลติ 

Backdrop เพือใชใ้น

กิจกรรมรว่มกบัหน่วยความ

รว่มมือบรกิารฉีดวคัซีนโควิด

 – 19 ณ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 49,755.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 49,755.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003475 

ลว 4/06/2564

6 จดัจา้งออกแบบและผลติ 

Backdrop เพือใชใ้น

กิจกรรมสง่มอบเกา้อีและ

นาํดืม ณ โรงพยาบาลเวช

การุณยร์ศัมิ

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 49,755.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 49,755.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003476 

ลว 4/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

7 จา้งจดัพิมพบ์ตัรเงินกู ้GHB

 Pay Card

117,700.00 141,775.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส 

อินดสัตร ีจาํกดั 117,700.00

บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส

 อินดสัตร ีจาํกดั 

117,700.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003477 

ลว 8/06/2564

8 จา้งผลติสปอตวิทยุ

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์

และภาพลกัษณธ์นาคาร

350,000.00 350,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอเลียน สกิล จาํกดั 

350,000.00

บรษัิท เอเลียน สกิล จาํกดั 

350,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003478 

ลว 9/06/2564

9 จา้งผลติและเผยแพร่

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์

ผา่นแอปพลเิคชนัไลน ์ออฟ

ฟิเชียล แอคเคานท ์(Line 

Official Account)

8,000,000.00 8,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มาโช โมชนั จาํกดั 

7,190,000.00

บรษัิท มาโช โมชนั จาํกดั 

7,190,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003404 

ลว 9/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

10 สายรดัพลาสตกิ 15 มม. สี

ขาวพิมพส์ม้

21,186.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ปีเตอร ์พอล แอนด ์แมร ี

อินเตอรเ์ทรด จาํกดั 21,186.00

บรษัิท ปีเตอร ์พอล แอนด ์

แมร ีอินเตอรเ์ทรด จาํกดั 

21,186.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003479 

ลว 10/06/2564

11 จา้งจดัพิมพแ์ฟม้เจาะออ่น 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

428,000.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 428,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003480 

ลว 10/06/2564

12 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาบงึสามพนั

157.29 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 157.29

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 157.29

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003482 

ลว10/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

13 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการวิทย ุ

"จบัประเดน็ขา่วสาว

ประเดน็รอ้น" สถานีวิทย ุ

97.0 MHz

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์

เน็ทเวิรค์ จาํกดั 300,000.00

บรษัิท เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทน

เม็นท ์เน็ทเวิรค์ จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003483 

ลว11/06/2564

14 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการวิทย ุ

ซนัเดยท์อลก์

360,000.00 360,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นสามญั นาํชา 

360,000.00

หา้งหุน้สว่นสามญั นาํชา 

360,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003484 

ลว11/06/2564

15 เช่าพืนทีทาํการของสาขาซี

คอน บางแค

10,116,000.00 10,116,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ซีคอน บางแค จาํกดั 

5,127,634.29

บรษัิท ซีคอน บางแค จาํกดั

 5,127,634.29

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003406 

ลว 11/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

16 บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาซีคอน บางแค

วิธีพิเศษ บรษัิท ซีคอน บางแค จาํกดั 

4,947,637.20

บรษัิท ซีคอน บางแค จาํกดั

 4,947,637.20

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003407 

ลว11/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

17 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

เคานเ์ตอรก์ารเงินอิมพีเรยีล

 สาํโรง

1,056,000.00 1,056,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อิมพีเรยีล พลาซา่ จาํกดั 

323,223.12

บรษัิท อิมพีเรยีล พลาซา่ 

จาํกดั 323,223.12

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003408 

ลว11/06/2564

18 บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การเคานเ์ตอรก์ารเงินอิมพี

เรยีล สาํโรง

วิธีพิเศษ บรษัิท อิมพีเรยีล พลาซา่ จาํกดั 

726,987.96

บรษัิท อิมพีเรยีล พลาซา่ 

จาํกดั 726,987.96

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003409 

ลว11/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

19 จา้งทาํลายบตัร ATM แบบ

แถบแมเ่หลก็ พรอ้มซอง

รหสับตัร ATM ทียกเลกิการ

ใชง้านตามประกาศ

ธนาคารแห่ง

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง วงษพ์าณิชย ์(Green Paper) 

9,000.00

วงษพ์าณิชย ์(Green 

Paper) 9,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003490 

ลว16/06/2564

20 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงินของสาขาไอทีสแควร์

9,758.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 9,758.40

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 9,758.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003491 

ลว16/06/2564

21 จา้งปรบัปรุงและซอ่มแซม 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาเทพารกัษ์

480,000.00 365,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี ซคัเซส 

อินฟินิท 365,100.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดัทีซี ซคั

เซส อินฟินิท 350,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003492  

 ลว16/06/2564

22 จา้งทาํสือประชาสมัพนัธใ์น

นาม GHBank PLUS 

(GHBank+) ตอ่เนือง ปี 

2564

70,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 56,891.63

บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั 

ดีไซน ์แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 

56,891.63

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003493 

ลว16/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

23 งานก่อสรา้งสว่นตอ่เตมิ

พืนทีสาํนกังานสาํหรบั

บรษัิทภายนอก (Out 

Source) ทีปฏิบตังิาน

รว่มกบัฝ่ายปฏิบตักิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

950,000.00 933,000.00 e-bidding บรษัิท ปกรณชนก จาํกดั 

813,000.00                           

บรษัิท คอนเซฟนมี์ จาํกดั 

814,000.00                          

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 872,000.00

บรษัิท ปกรณชนก จาํกดั 

813,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003411 

ลว16/06/2564

24 จา้งจดัพิมพใ์บคาํขอสนิเชือ

 GHBloan,ใบคาํขอสนิเชือ

ผูข้อกูร้ว่ม และใบคาํขอ

เปลียนแปลงการกูเ้งิน

408,951.00 408,951.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

408,951.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

408,951.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003494 

ลว18/06/2564

25 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือออนไลน์

เว็บไซตบ์า้นเมือง

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท นวกิจบา้นเมือง จาํกดั 

150,000.00

บรษัิท นวกิจบา้นเมือง 

จาํกดั 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003496 

ลว18/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

26 จา้งผลติโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคารใน

รูปแบบ Viral Video 

โครงการแนะนาํขนัตอน

หลงัการไดร้บัอนมุตัสินิเชือ

บา้น

250,000.00 250,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี 

มีเดีย (ไทยแลนด)์ 250,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี

 มีเดีย (ไทยแลนด)์ 

250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003497 

ลว18/06/2564

27 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือวิทยุ

รายการ "เสารอ์าทิตยส์ะกิด

ขา่ว กบั พญาไม"้ สถานีวิทยุ

 FM 97.0 MHz

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซเวน่ รพีอรต์เตอร ์จาํกดั

 300,000.00

บรษัิท เซเวน่ รพีอรต์เตอร ์

จาํกดั 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003498 

ลว18/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

28 จา้งบรกิารรกัษาความ

สะอาดประจาํสาขาและ

เคานเ์ตอรก์ารเงิน ในสงักดั

ฝ่ายสาขากทม.และ

ปรมิณฑล 2

17,829,292.54 17,828,424.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ที.

เอส.จี.อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

17,390,790.00

บรษัิท นิวอินเตอรเ์นชนัแนล เยน

เนอรลั จาํกดั 16,565,178.00

บรษัิท บางกอก เนตวัเย ่(ไทย

แลนด)์ จาํกดั 16,161,874.92

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอ็ม

 พรอ็พเพอรตี์ เซอรว์ิส จาํกดั 

บรษัิท รกัษาความ

ปลอดภยั ที.เอส.จี.

อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

16,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนดราคา

ตาํสดุ และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลางทีกาํหนด

ไว้

ใบสงัซือเลขที

4100003412 

ลว18/06/2564

29 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ระยอง

15,710,163.00 15,710,163.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง จาํกดั 

8,992,383.36

บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง 

จาํกดั 8,992,383.36

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003413 

ลว18/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

30 บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ระยอง

วิธีพิเศษ บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง จาํกดั 

5,675,241.12

บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง 

จาํกดั 5,675,241.12

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003414 

ลว18/06/2564

31 เช่าพืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาเซน็ทรลัพลาซา 

ระยอง

วิธีพิเศษ บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง จาํกดั 

1,042,538.04

บรษัิท ซีพีเอ็น ระยอง 

จาํกดั 1,042,538.04

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003415 

ลว18/06/2564

32 จา้งจดัพิมพใ์บนาํสง่คา่เช่า

ทรพัยส์นิธนาคาร และ

ใบสาํคญัจ่ายคา่นาํมนั

เชือเพลงิ

18,190.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

18,190.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

18,190.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003500 

ลว21/06/2564

33 จดัซือของใชส้นิเปลือง (ถงุ

ดาํใสข่ยะขนาด 30x40 นิว)

66,340.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เทพเทวา รุง่เรอืง จาํกดั 

66,340.00

บรษัิท เทพเทวา รุง่เรอืง 

จาํกดั 66,340.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003501 

ลว21/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

34 เช่าพืนทีจอดรถยนต์ 1,818,000.00 1,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 1,800,000.00

บรษัิท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

1,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003416 

ลว21/06/2564

35 จา้งปรบัปรุงพืนทีบรเิวณ

หอ้งกระจก ชนั 1 อาคาร 1 

(งานเพิม)

19,389.77 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรอืงการช่าง จาํกดั

 19,389.77

บรษัิท โชครุง่เรอืงการช่าง 

จาํกดั 19,389.77

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003419 

ลว21/06/2564

36 จา้งปรบัปรุงท่อนาํเสีย ชนั 1

 และ ชนั 9 อาคาร 2

262,000.00 261,955.26 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท 88 คอนโทรลซสิเตม็ 

แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

261,955.26

บรษัิท 88 คอนโทรลซสิเตม็

 แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั 

261,955.26

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003503 

ลว22/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

37 จา้งปรบัปรุงซอ่มแซมสนูย์

วิเคราะหส์นิเชือชลบรุี

343,000.00 193,671.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 193,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 193,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003504 

ลว22/06/2564

38 จา้งจดัทาํโครงการพฒันาผู้

มีศกัยภาพสงู (High 

Potential Management: 

HIP) ครงัที 7

2,700,000.00 2,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดสิคฟัเวอร ์จาํกดั 

2,700,000.00

บรษัิท ดสิคฟัเวอร ์จาํกดั 

2,700,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003423 

ลว22/06/2564

39 จดัซือเครอืงเจาะกระดาษ 9,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนิวิส ออฟฟิศ ซพั

พลายส ์จาํกดั 9,800.00

บรษัิท เจนิวิส ออฟฟิศ ซพั

พลายส ์จาํกดั 9,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003507 

ลว23/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

40 จา้งจดัทาํปฏิทินจีน 

ประจาํปี 2565

1,800,000.00 1,800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ซ.ีเอ.เอสเปเปอร ์จาํกดั 

1,569,690.00

บรษัิท โรงพิมพบ์ุน้เมง้ (2002) 

จาํกดั 1,764,000.00

บรษัิท อินบ๊อกซ ์แพคเกจจิง 

จาํกดั 1,521,540.00

บรษัิท อินบ๊อกซ ์แพคเกจ

จิง จาํกดั 1,507,095.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003424 

ลว23/06/2564

41 จา้งเหมาบรกิารดแูล

บาํรุงรกัษาเครอืงฟอก

อากาศ รุน่ RF 1200

95,016.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อี.เอส.ที.เทรดดงิ จาํกดั 

95,016.00

บรษัิท อี.เอส.ที.เทรดดงิ 

จาํกดั 95,016.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003425 

ลว23/06/2564

42 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงิน ภาคตะวนัออก 

และภาคกลางและภาคใต้

ตอนบน

74,686.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 74,686.00

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 74,686.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003508 

ลว24/06/2564

43 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขานครสวรรค์

524.30 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 524.30

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 524.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003509 

ลว24/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

44 จดัซืออปุกรณท์างการแพทย์

 เวชภณัฑ ์วสัดสุนิเปลือง

และ ยารกัษาโรค

43,386.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี

 43,386.00

องคก์ารเภสชักรรมสาขา

ราชเทวี 43,386.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003510 

ลว24/06/2564

45 จา้งซอ่มแซมอาคารทีทาํการ

 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาประจวบคีรขีนัธ์

261,600.00 261,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 261,239.63

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 260,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003511 

ลว24/06/2564

46 จา้งพิมพส์ายรดัธนบตัร 

(ชนิด 1,000 บาท)

77,896.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โพลีพลาสตกิ  จาํกดั 

77,896.00

บรษัิท โพลีพลาสตกิ  จาํกดั

 77,896.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003512 

ลว24/06/2564

47 จา้งจดัทาํสงิพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์

สนิเชือและเงินฝาก

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

220,773.10

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

220,773.10

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003513 

ลว24/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

48 งานซอ่มแซมพืนทีภายใน

อาคารสาํนกังาน บรเิวณชนั

 4(งานบรหิารหนี)ธนาคารฯ

 สาขาพะเยา

865,000.00 864,976.83 วิธีพิเศษ บรษัิท อิง-คอน จาํกดั 

830,000.00

บรษัิท อิง-คอน จาํกดั 

830,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003428 

ลว24/06/2564

49 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงิน ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

37,343.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 67,303.00

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 37,343.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003514 

ลว25/06/2564

50 จดัซือเกา้อีสาํนกังาน 176,276.28 176,276.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยลูี กลาส จาํกดั 

176,276.28

บรษัิท ยลูี กลาส จาํกดั 

176,276.28

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003515 

ลว25/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

51 จา้งรอืถอน ขนยา้ย และ

ปรบัปรุงคืนพืนที ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขา

วงศส์วา่ง

182,057.29 182,057.29 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์182,057.29

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ

 แอนด ์พี. โปรดกัส ์

182,057.29

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003516 

ลว25/06/2564

52 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงิน ภาคตะวนัตกและ

ภาคใตต้อนลา่ง (ประเถท

แคชเชียรเ์ช็คชนิดเลม่ และ

แคชเชียรเ์ช็คตอ่เนือง)

65,826.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 65,826.40

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 65,826.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003517 

ลว25/06/2564

53 จา้งบาํรุงรกัษาระบบและ

อปุกรณแ์จง้เหตเุพลงิไหม ้

อาคาร 1 อาคาร 2 และ

อาคารจอดรถ ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่ (ประจาํปี 

2564)

150,000.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บารโ์คล-แอร ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั 144,450.00

บรษัิท บารโ์คล-แอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

144,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003429 

ลว25/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

54 จา้งจดัพิมพข์อ้ตกลง

ตอ่ทา้ยสญัญาจาํนองหอ้ง

ชดุเป็นประกนั

85,600.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

85,600.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

85,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003520 

ลว29/06/2564

55 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) ใบละ 500 บาท 

ใหก้บัผูแ้นะนาํ/ชีช่องลกูคา้

ทีมายืนขอสนิเชือ

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 500,000.00

บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003521 

ลว29/06/2564

56 จา้งซอ่มแซมหลงัคาโรงจอด

รถ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาปราจีนบรุี

150,500.00 148,172.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 148,172.12

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิ

เนียรงิ จาํกดั 145,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003522 

ลว29/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

57 จา้งผลตินาํดืมขนาด 320 

มล.

420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ 

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

420,000.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

 (โรงงานปีคนพิการสากล) 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003523 

ลว29/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

58 เช่าอาคารพาณิชย ์เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาแมส่าย

1,548,000.00 1,548,000.00 วิธีพิเศษ นางจาํปี ดสุตินิมิต 

1,548,000.00

นางจาํปี ดสุตินิมิต 

1,548,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003430 

ลว29/06/2564

59 เช่าอาคารพาณิชย ์เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาพะเยา

1,584,000.00 1,584,000.00 วิธีพิเศษ นายสมพงษ ์หาญพฒันพงศ ์

1,584,000.00

นายสมพงษ ์หาญพฒั

นพงศ ์1,584,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003431 

ลว29/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

60 เช่าพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การของสาขาเซน็ทรลั

พลาซา สรุาษฎรธ์านี

18,961,200.00 18,961,200.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 10,931,519.70

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

10,931,519.70

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003432 

ลว29/06/2564

61 บรกิารระบบเช่าพืนทีเพือใช้

เป็นทีทาํการของสาขา

เซน็ทรลัพลาซา สรุาษฎรธ์านี

วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 6,931,393.30

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

6,931,393.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003433 

ลว29/06/2564

62 บรกิารเช่าพืนที เพือใชเ้ป็น

ทีทาํการสาขาเซน็ทรลั

พลาซา สรุาษฏรธ์านี

วิธีพิเศษ บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 1,081,791.76

บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

1,081,791.76

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003434 

ลว29/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 22 กรกฎาคม 2564

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                                           สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2564                         แบบ สขร.๑

63 เช่าสญัญาณสมาชิก True 

Vision รายเดือน 3 จดุรบัชม

44,388.32 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู วิชนัส ์กรุป๊ จาํกดั 

44,388.32

บรษัิท ทรู วิชนัส ์กรุป๊ 

จาํกดั 44,388.32

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003524 

ลว30/06/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


