
ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จดัซือของรางวลัสาํหรบั

โครงการ we for ghb all 

(จกัรยานพบัได)้

100,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอม ไบค ์พลสั จาํกดั 

89,000.00

บรษัิท เอม ไบค ์พลสั จาํกดั

 89,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003570 

ลว2/08/2564

2 จดัซือของรางวลัสาํหรบั

โครงการ we for ghb all 

(เครืองฟอกอากาศ)

100,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทรคิ

 จาํกดั 94,160.00

บรษัิท เอสเอ็มทีวี โฮมอี

เล็คทรคิ จาํกดั 94,160.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003571 

ลว2/08/2564

3 จดัซือของรางวลัสาํหรบั

โครงการ we for ghb all 

(เครืองดดูผุน่หุน่ยนต)์

100,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทรคิ

 จาํกดั 93,625.00

บรษัิท เอสเอ็มทีวี โฮมอี

เล็คทรคิ จาํกดั 93,625.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003572 

ลว2/08/2564

4 จา้งผูเ้ชียวชาญเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นระบบงาน

ธนาคาร

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ นางวิไล แวดวงธรรม 

1,200,000.00

นางวิไล แวดวงธรรม 

1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003463 

ลว2/08/2564

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

5 จา้งซอ่มแซม(ฝา้เพดาน)

ของบรหิารหนีสาขาภเูก็ต 

ฝ่ายบรหิารหนีภมูิภาค

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สินหวา ฝา้ เพดาน 25,000.00 สินหวา ฝา้ เพดาน 

25,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003574 

ลว3/08/2564

6 จา้งผลิตนาํดืมประเภทขวด

 ขนาด 320 มล. พิมพโ์ลโก้

ธนาคาร ปี 2564 (ครงึปีหลงั)

1,000,000.00 999,726.00 วิธีพิเศษ ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ 

(โรงงานปีคนพิการสากล) 

999,726.00

ศนูยส์ง่เสรมิอาชีพคนพิการ

 (โรงงานปีคนพิการสากล) 

999,726.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003575 

ลว4/08/2564

7 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ สาขาพระราม 6

5,906.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 5,906.40

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 5,906.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003576 

ลว4/08/2564

8 จา้งผูต้รวจประเมิน ISO 

14001 และ 45001

278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 278,200.00

บรษัิท บีเอสไอ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

278,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003464 

ลว4/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

9 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

พรอ้มตดิตงั สาขาหาดใหญ่

375,000.00 295,800.00 วิธีพิเศษ บรษัิท นิคสแ์อร ์จาํกดั 

293,800.00

บรษัิท นิคสแ์อร ์จาํกดั 

293,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003465 

ลว4/08/2564

10 จดัซือสตกิเกอรเ์ลเซอรผ์นกึ

บนซองโฉนด

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท กลชาญวิทย ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั 9,041.50

บรษัิท กลชาญวิทย ์เซ็น

เตอร ์จาํกดั 9,041.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003577 

ลว5/08/2564

11 จา้งจดัพิมพว์สัดเุครือง

เขียนแบบพิมพ ์จาํนวน 2 

รายการ(ใบแบง่งวดเพือ

ปลกูสรา้งอาคาร และ

หนงัสือสญัญากูเ้งิน)

174,410.00 174,410.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

174,410.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

174,410.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003578 

ลว6/08/2564

12 จดัซืออาหารวา่งสาํหรบั

มอบใหสื้อมวลชนในชว่ง 

Lockdown

31,760.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

31,760.00

นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

31,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003579 

ลว6/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

13 จา้งจดัเก็บเอกสารและ

บรกิารรบัสง่เอกสาร 

ภาคเหนือตอนลา่งและ

สาขาในสงักดั

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 400,000.00

บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003466 

ลว6/08/2564

14 เชา่รถยนตใ์หก้บัสาขา 3,391,006.98 3,391,006.98 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ที.เค.วาย.ลีสซิง จาํกดั 

3,391,006.98

บรษัิท ที.เค.วาย.ลีสซิง 

จาํกดั 3,391,006.98

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003467 

ลว9/08/2564

15 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสือออนไลน์

เว็บไซต ์

www.peopleunitynews.co

m และ 

www.businesshighlightonli

ne.com

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั หนงัสือพิมพ์

ไฮไลทก์ารเมือง 300,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั หนงัสือ

พิมพไ์ฮไลทก์ารเมือง 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003581 

ลว10/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

16 จา้งทาํสเปรยแ์อลกอฮอล ์

แบบพกพา พรอ้มตดิ

สตกิเกอรโ์ลโกธ้นาคาร 

สาํหรบัใชแ้จกในงานพิธี

การตา่งๆของธนาคาร

99,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุชยั พงไพศาล 99,000.00 นายบญุชยั พงไพศาล 

99,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003582 

ลว10/08/2564

17 จา้งปรบัปรุงพืนทีหอ้งจดั

รายการวิทย ุฝ่ายสือสาร

องคก์ร

23,247.59 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั

 23,247.59

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง 

จาํกดั 23,247.59

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003469 

ลว10/08/2564

18 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาแมส่าย

262.15 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 262.15

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 262.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003583 

ลว11/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

19 จา้งปรบัปรุงหอ้งประชมุ 

302 303 304และโถง

ทางเดนิชนั 3 อาคาร 2 

สนญ.

18,000,000.00 17,458,000.00 e-bidding บรษัิท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช 

จาํกดั 15,985,000.00            

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอกกรุ๊ป 

จาํกดั 15,390,000.00            

บรษัิท วิชญธาด เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 14,449,000.00           

บรษัิท เคหะ พลสั จาํกดั 

15,800,000.00

บรษัิท เนียบ อินเตอร์

เฟอรน์ิช จาํกดั 

15,500,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาทีเขา้

หลกัเกณฑต์าม ว.89

 (SMEs)

ใบสงัซือเลขที

4100003471 

ลว11/08/2564

20 จา้งซอ่มแซม(ฝา้เพดาน)

ของบรหิารหนีสาขาบรุีรมัย ์

 ฝ่ายบรหิารหนีภมูิภาค

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรพจน ์สายยศ 37,921.00 นายวรพจน ์สายยศ 

37,921.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003584 

ลว13/08/2564

21 เสือแจ็คเก็ตธนาคาร   (สาม

สี)

35,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 32,000.00 บรษัิท ไหมทอง จาํกดั 

32,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003585 

ลว13/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

22 ซือหนงัสือคลกุวงใน TQA : 

เคล็ด (ไม)่ ลบัขององคก์ร

ชนะเลิศ

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายณฐัพชัร ์ลอ้ประดษิฐ์พงษ ์

40,000.00

นายณฐัพชัร ์ลอ้ประดษิฐ์

พงษ ์40,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003586 

ลว13/08/2564

23 จา้งปรบัปรุงหอ้งประชมุ ชนั

 1 อาคาร DC (งานเพิม)

975,563.52 975,563.52 วิธีพิเศษ บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 975,563.52

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 975,563.52

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003475 

ลว13/08/2564

24 จดัซืออะไหลเ่ครืองเจาะ

กระดาษไฟฟ้า ชนิด 2 รู 

ยีหอ้ KON รุน่ PN-27E

5,778.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ครีเอตสุ คอรโ์ปเรชนั 

จาํกดั 5,778.00

บรษัิท ครีเอตสุ คอรโ์ปเรชนั

 จาํกดั 5,778.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003595 

ลว18/08/2564

25 จา้งจดัเก็บเอกสารและ

บรกิารรบัสง่เอกสาร ของ

ภาคกลางและภาคใต้

ตอนบนและสาขาในสงักดั

204,990.00 204,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 204,990.00

บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 204,990.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003476 

ลว18/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

26 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาพงังา

262.15 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 262.15

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 262.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003598 

ลว19/08/2564

27 จดัซือกลอ่งเอกสารมีฝา

ครอบ

179,760.00 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั 

จาํกดั 179,760.00

บรษัิท เอส.วี.แอนด ์พี.คาร์

ตนั จาํกดั 179,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003599 

ลว19/08/2564

28 เชา่อาคารพาณิชย ์เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาสเุทพ

2,340,000.00 2,340,000.00 วิธีพิเศษ นายอรรถกร จรสัชยัวรรณา 

2,340,000.00

นายอรรถกร จรสัชยัวรรณา

 2,340,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003477 

ลว19/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

29 จา้งจดัทาํกนัสาดผา้ใบ 

(PVC FABRIC) บรเิวณ

อาคารอเนกประสงค ์(IRON

 HOUSE 2) ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังาน

ใหญ่

280,000.00 143,531.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สลิม.เทค จาํกดั 

143,000.00

บรษัิท สลิม.เทค จาํกดั 

143,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003600 

ลว20/08/2564

30 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์(ใบ

รายการอปุกรณส์ิงอาํนวย

ความสะดวก,ใบคาํขอ

สินเชือสาํหรบัผูกู้ร้ว่ม,ใบคาํ

ขอเปลียนแปลงการกูเ้งิน)

215,819.00 215,819.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

215,819.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

215,819.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003602 

ลว23/08/2564

31 จา้งจดัพิมพต์ราสารทาง

การเงินสาขาในสงักดัฝ่าย

กทม.และปรมิณฑล 2

5,906.40 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน)

 5,906.40

บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั 

(มหาชน) 5,906.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003603 

ลว23/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

32 จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร 40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

35,000.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 35,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003604 

ลว23/08/2564

33 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

พรอ้มตดิตงั บรเิวณโถง

สินเชือและโถงการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาสีแยกบา้นแขก

400,000.00 337,050.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียรงิ 330,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียรงิ 330,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003481 

ลว23/08/2564

34 จา้งจดัพิมพใ์บตอ่สมดุ        

    คูฝ่าก

20,330.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 20,330.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 20,330.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003605 

ลว24/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

35 จา้งตกแตง่กระจกดา้นหนา้

 Virtual Branch ชนั 1 

อาคาร 1

170,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช 

จาํกดั 147,000.00

บรษัิท เนียบ อินเตอร์

เฟอรน์ิช จาํกดั 147,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003606 

ลว25/08/2564

36 จดัซือกระดาษเอกสารถ่าย

เอกสาร A3

19,153.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล ซิน

เนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

บรษัิท ดบัเบลิ เอ ดจิิตอล 

ซินเนอรจี์ จาํกดั 19,153.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003607 

ลว26/08/2564

37 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) สาํหรบัจดัทาํ

โปรโมชนัสง่เสรมิการขาย

สาํหรบังานมหกรรม ปี 2564

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 500,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003611 

ลว26/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

38 จา้งปรบัปรุงแผงชอ่งเครือง

บรกิารอิเล็กทรอนิก สาขา

แมส่าย

672,000.00 599,000.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอเค เจรญิกิจ

 570,000.00                         

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอกกรุ๊ป 

จาํกดั 594,000.00                 

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนดพี์.โปรดกัส ์594,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอเค 

เจรญิกิจ 570,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003484 

ลว26/08/2564

39 จดัซือตูร้างเลือน พรอ้ม

ตดิตงั ภายในธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขา

ระยอง

240,000.00 237,861.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ภีมเชษฐ์ จาํกดั 

237,861.00

บรษัิท ภีมเชษฐ์ จาํกดั 

237,861.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003614 

ลว27/08/2564

40 เชา่อาคารราชพสัด ุเพือใช้

เป็นทีทาํการของสาขาภเูก็ต

421,605.00 421,605.00 วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีภเูก็ต 

421,605.00

สาํนกังานธนารกัษพื์นที

ภเูก็ต 421,605.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003486 

ลว27/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

41 จา้งปรบัปรุงพืนทีทาํงาน

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู

บรเิวณ ชนั 6 อาคาร 2 (หอ้ง

 602 และ 604) ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

500,000.00 498,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 493,900.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 493,900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003615 

ลว30/08/2564

42 จดัซือหมกึพิมพ์

เครืองโทรสาร และดรมั 

Brother DR-2455

7,045.95 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส จาํกดั 

7,045.95

บรษัิท ลีกา้ บสิสิเนส จาํกดั

 7,045.95

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003616 

ลว30/08/2564

43 จดัซือวสัดอุปุกรณข์องใช้

สินเปลือง สาํหรบัใช้

ซอ่มแซมอาคารสาํนกังาน 

ธอส.สนญ.

423,300.00 423,227.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 423,227.80

บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอ

รีส ์จาํกดั 423,227.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003617 

ลว30/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

44 จดัซือเครืองไฟแบล็คไลท ์

จาํนวน 20 เครือง , 

หลอดไฟแบล็คไลท ์(เดียว) 

จาํนวน 50 หลอด และ

หลอดไฟแบล็คไลท ์(คู)่ 100

 หลอด

49,820.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

49,820.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 49,820.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003618 

ลว30/08/2564

45 จดัจา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการ

บญัชี ของสายงานตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นางสมุาลี โชคดีอนนัต ์

960,000.00

นางสมุาลี โชคดีอนนัต ์

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003487 

ลว30/08/2564

46 จดัจา้งผูเ้ชียวชาญดา้น

กฎหมาย ของสายงาน

ตรวจสอบ

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ พล.ต.อ.เจตน ์มงคลหตัถี 

960,000.00

พล.ต.อ.เจตน ์มงคลหตัถี 

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003488 

ลว30/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 3  กันยายน  2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2564                         แบบ สขร.๑

47 จา้งปรบัปรุงโถงการเงิน ชนั

 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

7,700,000.00 7,693,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 7,6130,000.00

บรษัิท ทเูมคเกอร ์จาํกดั 

7,690,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั

 7,640,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 7,580,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 7,550,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003490 

ลว30/08/2564

48 จา้งจดัทาํโครงการ

ประเมินผลความผกูพนัตอ่

องคก์รของพนกังาน 

ประจาํปี 2564

2,500,000.00 2,375,000.00 e-bidding บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชนั จาํกดั 

2,300,000.00

บรษัิท คสัตอ้ม เอเชีย จาํกดั 

2,137,500.00

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2,000,000.00

นายดาวดุ ยนูชุ 2,060,500.00

บรษัิท ทรสิ คอรป์อเรชนั 

จาํกดั 2,180,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

ไดค้ะแนนรวมสงูสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003493 

ลว31/08/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


