
ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งพิมพห์นงัสือใหค้วาม

ยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลู

91,592.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

91,592.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

91,592.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003623 

ลว 1/09/2564

2 จดัซือผา้ผมกึมอนโรมว้น 19,902.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 19,902.00

บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 

1980 จาํกดั 19,902.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003624 

ลว 1/09/2564

3 จา้งจดัเก็บเอกสารและ

บรกิารรบัสง่เอกสาร ของ

ภาคเหนือตอนบนและสาขา

ในสงักดัง

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

4100003494 

ลว 1/09/2564

4 จา้งจดัเก็บเอกสารและ

บรกิารรบัสง่เอกสาร ของ

ภาคตะวนัออกและสาขาใน

สงักดั

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

4100003495 

ลว 1/09/2564

วันท ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

5 จา้งทาํตรายางประเภทตา่งๆ 28,012.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 28,012.60 เรืองศลิป์ ตรายาง 

28,012.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003625 

ลว 2/09/2564

6 จา้งผลิตถงุผา้ ธอส.ลดโลก

รอ้น

300,000.00 297,500.00 วิธีพิเศษ นางสาวสนุิษา สมบรูณไ์พศาล 

297,500.00

นางสาวสนุิษา สมบรูณ์

ไพศาล 297,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003626 

ลว 2/09/2564

7 จา้งพิมพก์ารด์ตวัอยา่งผูมี้

อาํนาจสงัจา่ย

16,050.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

16,050.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

16,050.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003627 

ลว 2/09/2564

8 จดัซือกระดาษเครืองบนัทกึ

 MDM

5,029.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์ตงิเซ็น

เตอร ์จาํกดั 5,029.00

บรษัิท สขุสวสัด ิคอนเวิรท์

ตงิเซ็นเตอร ์จาํกดั 5,029.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003628 

ลว 2/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

9 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯ 26,520.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

26,520.00

ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

26,520.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003629 

ลว 2/09/2564

10 จา้งพิมพซ์องจดหมาย 272,850.00 272,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 272,850.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 272,850.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003631 

ลว 3/09/2564

11 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาชยัภมูิและ

สาขาสวนอตุสาหกรรม

สหพฒัน ์แหลมฉบงั

2,202.06 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 2,202.06

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

2,202.06

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003632 

ลว 6/09/2564

12 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 

จาํนวน 3 รายการ(หนงัสือ

มอบอาํนาจทีดนิ หนงัสือ

สญัญากูเ้งิน และใบคาํ

ขอรบัเงินกู)้

212,930.00 212,930.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

212,930.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

212,930.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003633 

ลว 6/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

13 จดัซือหมกึพิมพ ์และฟิลม์

เคลือบบตัรสาํหรบัจดัพิมพ์

บตัรพนกังานองคก์ารของรฐั

ใหก้บัพนกังาน

34,240.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย)

 จาํกดั 34,240.00

บรษัิท เปเปอรเ์มท 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

34,240.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003634 

ลว 6/09/2564

14 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) ของภาค

ตะวนัตกและภาคใต้

ตอนลา่ง เขตหาดใหญ

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์

จาํกดั(มหาชน) 200,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์

 จาํกดั(มหาชน) 

200,000.00

ทงันี รายละเอียด

ของงานจา้งเป็น

ตามทีกาํหนดใน

ขอบเขตของงาน 

(TOR)

ใบสงัซือเลขที

4000003635 

ลว 6/09/2564

15 จา้งจดัทาํหอ้งเก็บโฉนด 

(หอ้งทนไฟ) ทีทาํการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาระนอง ประจาํปี 2564

142,000.00 115,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 115,560.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 114,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003637 

ลว 7/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

16 จดัซือเครืองจดัลาํดบัควิ

อตัโนมตัพิรอ้มตดิตงั  สาขา

สรุาษฎรธ์านี

170,000.00 169,969.50 วิธีพิเศษ บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 169,969.50

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

169,969.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง

ใบสงัซือเลขที

4000003640 

ลว13/09/2564

17 จดัทาํแผงกนัอะครลิิคใส 97,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซิง จาํกดั 96,300.00

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซิง จาํกดั 

96,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003641 

ลว13/09/2564

18 จา้งทาํตรายางประเภทตา่งๆ 26,723.25 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 26,723.25 เรืองศลิป์ ตรายาง 

26,723.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003642 

ลว13/09/2564

19 จา้งปรบัปรุงพืนทีบธู ATM 

เพือตดิตงัสาขานครชยัศรี

45,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 43,861.44

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 43,861.44

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003643 

ลว14/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

20 จา้งจดัทาํรายการ GHB Talk 300,000.00 249,952.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฮกั ครีเอทีฟ เฮา้ส ์จาํกดั 

249,952.00

บรษัิท ฮกั ครีเอทีฟ เฮา้ส ์

จาํกดั 249,952.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003644 

ลว15/09/2564

21 จดัซือ Gift Set อาหารแช่

แข็งและอาหารวา่ง มอบให้

สือมวลชนในโอกาส

ครบรอบ 68 ปี ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

300,000.00 286,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น FOODHUB@HOME 

286,000.00

รา้น FOODHUB@HOME 

286,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003645 

ลว15/09/2564

22 จา้งจดัพิมพซ์องหนา้ตา่ง

ขาวและซองจดหมายสีขาว

พรอ้มพิมพที์อยูส่าขา ฝ่าย

บรหิารหนีภมูิภาค

170,000.00 164,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

164,780.00

บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ 

จาํกดั 164,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003646 

ลว16/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

23 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นทางสือโทรทศัน ์และ

สืออนไลน์

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีวี วนั จาํกดั 

1,000,000.00

บรษัิท ทีวี วนั จาํกดั 

1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003501 

ลว17/09/2564

24 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

ใหมพ่รอ้มตดิตงั เพือ

ทดแทนเครืองเดมิทีชาํรุด 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาประจวบคีรีขนัธ์

885,120.00 880,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั

 850,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง 

จาํกดั 850,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003502 

ลว17/09/2564

25 จา้งผลิตแทน่วางรางวลั

และสาํหรบัใชใ้นงานพิธี

การของธนาคาร

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 94,160.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 94,160.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003648 

ลว20/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

26 จดัซือขนมไหวพ้ระจนัทร ์

สาํหรบัมอบใหผู้บ้รหิาร

ระดบัสงูของ

กระทรวงการคลงั สถาบนั

การเงินของรฐั และ

คณะกรรมการธนาคาร

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสรุวงศ ์สตัยาพนัธุ ์

25,760.00

นายสรุวงศ ์สตัยาพนัธุ ์

25,760.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003649 

ลว20/09/2564

27 จา้งทาํของทีระลกึใหแ้ก่ผูมี้

อปุการคณุของธนาคาร

1,900,000.00 1,885,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จงึเจรญิเฟอรน์ิเจอร ์

จาํกดั 1,885,000.00

บรษัิท จงึเจรญิเฟอรน์ิเจอร์

 จาํกดั 1,885,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003504 

ลว20/09/2564

28 เชา่อาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นทีทาํการสาขาบญุ

สมัพนัธ์

2,609,580.00 2,609,580.00 วิธีพิเศษ บรษัิท รวมโชคพฒันา (พทัยา) 

จาํกดั 2,520,000.00

บรษัิท รวมโชคพฒันา 

(พทัยา) จาํกดั 

2,520,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003505 

ลว21/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

29 จา้งงานปรบัปรุงและ

ตกแตง่ภายใน ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขา

ระยอง

5,850,000.00 5,846,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 5,180,000.00

บรษัิท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรน์ิช 

จาํกดั 5,600,000.00

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 5,766,000.00

บรษัิท เดอะ ไวท ์เซอรเ์คลิ จาํกดั

 5,800,000.00

บรษัิท วส8ุ จาํกดั 5,850,000.00

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิ

เนียรงิ จาํกดั 5,170,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003506 

ลว21/09/2564

30 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 

(หนงัสือสญัญากูเ้งิน และ

หนงัสือสญัญากูเ้งิน 

คุม้ครองเงินกู ้(MRTA)

452,610.00 452,610.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

452,610.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

452,610.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003651 

ลว22/09/2564

31 จา้งจดัพิมพแ์บบฟอรม์ 90,950.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

90,950.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

90,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003652 

ลว23/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

32 จา้งจดัพิมพซ์องนดัทาํนิติ

กรรม

449,400.00 449,400.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 449,400.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 449,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003653 

ลว23/09/2564

33 จดัซือตูก้ดนาํรอ้น-นาํเย็น 60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรีส ์

จาํกดั 59,706.00

บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอ

รีส ์จาํกดั 59,706.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003656 

ลว29/09/2564

34 จา้งทาํปา้ยชือหอ้งตา่งๆ 54,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซิง จาํกดั 51,895.00

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซิง จาํกดั 

51,895.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003657 

ลว29/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

35 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นหนงัสือทีระลกึ

เนืองในโอกาสวนัสถาปนา

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

 ปีที 60

350,000.00 350,000.00 วิธีพิเศษ สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

(กองทนุสวสัดกิาร) 350,000.00

สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั

 (กองทนุสวสัดกิาร) 

350,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003658 

ลว29/09/2564

36 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสือออนไลนข์อง Smart

 SME

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พีเอ็มจี คอรป์อเรชนั 

จาํกดั 300,000.00

บรษัิท พีเอ็มจี คอรป์อเรชนั

 จาํกดั 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003659 

ลว29/09/2564

37 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร ใน

รูปแบบสารคดีสนั ผา่น

โครงการปันรกั ปันสขุ สู่

ชมุชน ของรายการ ปันรกั 

ปันสขุ

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

จาํกดั 1,000,000.00

บรษัิท เอส แอนด ์เอส 

มีเดีย จาํกดั 1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003513 

ลว29/09/2564

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 ี 14 ตุลาคม 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2564                         แบบ สขร.๑

38 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน์

รายการ The Oldie Idol รุน่

ใหญ่ไฟกระพรบิ ทางชอ่ง 3

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พีเพิล ฟารม์ จาํกดั 

200,000.00

บรษัิท พีเพิล ฟารม์ จาํกดั 

200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003660 

ลว30/09/2564

39 จดัซือเกา้อีทาํงานพนกัพิง

กลาง

20,992.33 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

20,992.33

บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

20,992.33

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003661 

ลว30/09/2564

40 จดัซือเครืองปรบัอากาศ 

สาขาบกิซีสมทุรปราการ

350,000.00 285,856.92 วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั

 280,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง 

จาํกดั 280,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003662 

ลว30/09/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


