
ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

พรอ้มตดิตงัภายใน

สาํนกังาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาฉะเชิงเทรา

1,520,000.00 1,346,321.08 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป เอ็นจิ

เนียรงิ 1,300,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โกร กรุ๊ป 

เอ็นจิเนียรงิ 1,300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003514 

ลว1/10/2564

2 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาศรีราชา

1,048.60 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 1,048.60

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

1,048.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003664 

ลว4/10/2564

3 จดัซือรถเข็นอเนกประสงค ์

ของฝ่ายกิจกรรมเพือสงัคม

7,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

6,730.30

บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

6,730.30

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003665 

ลว4/10/2564

4 จดัซือเครืองจดัลาํดบัควิ

อตัโนมตัพิรอ้มตดิตงั สาขา

ถนนจอมพล

143,219.50 143,219.50 วิธีพิเศษ บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 429,658.50

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

143,219.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003668 

ลว5/10/2564

วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

5 จดัซือเครืองจดัควิอตัโนมตัิ

พรอ้มตดิตงั สาขาหาดใหญ่

147,000.00 146,429.50 วิธีพิเศษ บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 146,429.50

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

146,429.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003669 

ลว6/10/2564

6 จา้งผลิตสือประชาสมัพนัธ ์

ในรูปแบบ Viral Video ธอส.

 และสปอตโฆษณา กบั 

youtuber

700,000.00 689,294.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

689,294.00

บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท 

จาํกดั 689,294.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003516 

ลว6/10/2564

7 จา้งบรกิารรบั-สง่เอกสาร

พสัดภุณัฑ ์ประจาํปี 

2565-2567 ฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค

9,900,000.00 3,300,000.00 e-bidding บรษัิท ธนัวาดี ทรานสปอรต์ 

จาํกดั 8,335,680.00

บรษัิท ธนัวาดี ทรานสปอรต์

 จาํกดั 8,335,680.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003517 

ลว6/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

8 จา้งปรบัปรุงซอ่มแซม

อาคารสาํนกังานธนาคาร 

สาขาหา้แยกปากเกรด็

700,000.00 634,000.00 e-bidding บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป 

จาํกดั 560,000.00

บรษัิท ธารามนต ์วิศวกรรม 

จาํกดั 600,099.00

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 555,000.00

บรษัิท เจเค (ไทย) จาํกดั 

537,200.00

บรษัิท กู๊ด-วิล บางกอก กรุ๊ป

 จาํกดั 560,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนดราคา

ตาํสดุ และราคาไม่

เกินงบประมาณและ

ราคากลางทีกาํหนด

ไว้

ใบสงัซือเลขที

4100003518 

ลว6/10/2564

9 จา้งบรกิารโกดงัจดัเก็บ

พรอ้มขนยา้ยซุม้ถวายพระ

พรเฉลิมพระชนมพรรษา 

ประจาํปี 2564

21,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 20,865.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 20,865.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003670 

ลว7/10/2564

10 จดัซือเครืองจดัลาํดบัควิ

อตัโนมตัพิรอ้มตดิตงั สาขา

นครราชสีมา

159,849.50 152,849.50 วิธีพิเศษ บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 152,849.50

บรษัิท อินฟินิท เทคโนโลยี 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

152,849.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003671 

ลว7/10/2564

11 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาพทัยา และ

สาขาศาลายา พทุธมณฑล

สาย 4

629.16 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 629.16

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

629.16

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003672 

ลว8/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

12 จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร 

 ของศนูยบ์รกิารสินเชือนคร

หลวง

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

35,000.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 35,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003673 

ลว8/10/2564

13 จา้งบรกิารรบั-สง่เอกสาร

สาํคญัและพสัดภุณัฑ ์

ประจาํปี 2565-2567 

ประจาํสาขาของสายงาน

สาขาภมูิภาค(7 ภาค)

52,900,000.00 52,900,000.00 e-bidding บรษัิท ธนัวาดี ทรานสปอรต์ 

จาํกดั 52,900,000.00

บรษัิท ธนัวาดี ทรานสปอรต์

 จาํกดั 52,900,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003519 

ลว8/10/2564

14 จา้งซอ่มแซมสาขาปลวกแดง 385,000.00 199,758.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 197,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 197,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003676

ลว12/10/2564

15 จา้งนางสาวอจัฉราพรรณ 

ฉตัรกลุ ณ อยธุยา เพือไป

ชว่ยปฏิบตัริาชการที

สาํนกังานเลขาธิการวฒุิสภา

996,000.00 996,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉราพรรณ ฉตัรกลุ ณ

 อยธุยา 996,000.00

นางสาวอจัฉราพรรณ ฉตัร

กลุ ณ อยธุยา 996,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003521

ลว12/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

16 จา้งซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังานสาขาจนัทบรุี

945,000.00 715,400.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์656,000.00 

บรษัิท เฟสโต-ไทย จาํกดั 

675,100.00                         

ธรรมธ์ารา (แบงคค์อก) 

685,000.00                           

บรษัิท ดจิิตอลบรอดคราส ซิส

เท็ม จาํกดั 707,990.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ

 แอนด ์พี. โปรดกัส ์

656,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003522

ลว12/10/2564

17 จา้งปรบัปรุงซอ่มแซม

อาคารสาํนกังานสาขาชลบรุี

252,000.00 252,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 243,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 243,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003677

ลว14/10/2564

18 จดัซือของใชส้ินเปลือง (ถงุ

ดาํใสข่ยะขนาด 18x20นิว)

33,170.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เทพเทวา รุง่เรือง จาํกดั 

33,170.00

บรษัิท เทพเทวา รุง่เรือง 

จาํกดั 33,170.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003678

ลว14/10/2564

19 จดัซือเครืองทาํลายเอกสาร 

ของศนูยบ์รกิารสินเชือนคร

หลวง

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

35,000.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 35,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003680

ลว18/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

20 จา้งพิมพห์นงัสือรายงาน

กิจการประจาํปี 2563 

บรรษัทตลาดรองสินเชือที

อยูอ่าศยั

36,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

36,380.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

36,380.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003681

ลว19/10/2564

21 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสือเว็บไซต ์

www.pineapplenewsagen

cy.com

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เออีซี คอนซลัท ์แอนด ์

คอนเนคท ์จาํกดั 150,000.00

บรษัิท เออีซี คอนซลัท ์

แอนด ์คอนเนคท ์จาํกดั 

150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003683

ลว20/10/2564

22 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นวิทยรุายการ 

Top Selection Special

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มี แอนด ์มิวสิค จาํกดั 

200,000.00

บรษัิท มี แอนด ์มิวสิค 

จาํกดั 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003684

ลว20/10/2564

23 จา้งจดัพิมพบ์ตัรลงเวลา 16,585.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 16,585.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 16,585.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003685

ลว21/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

24 จา้งจดัพิมพ ์OUTWARD 

VOUCHIER SLIP เพือใช้

สาํหรบัการปฏิบตังิาน

ประจาํวนัเกียวกบัใบรบัฝาก

เงินประจาํ

20,330.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 20,330.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

20,330.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003686

ลว21/10/2564

25 จดัซือสรอ้ยคอทองคาํ 

สาํหรบัใชใ้นโครงการ GHB

 Reward (e-Loyalty) ปี 

2564

2,200,000.00 2,029,440.94 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั หา้งคา้ทองยู่

หลงกิมกี 131,421,650.40

บรษัิท ชายนน์ิง โกลด ์จาํกดั 

1,989,347.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั หา้งคา้

ทองยูห่ลงกิมกี 

1,963,740.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003526

ลว25/10/2564

26 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

พรอ้มตดิตงั

228,500.00 224,700.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เดนกิ เทค จาํกดั 

1,654,778.57

บรษัิท เดนกิ เทค จาํกดั 

1,654,778.57

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003527

ลว25/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

27 จดัจา้งผลิตนาฬิ กาแขวน 

เพือใชใ้นการจดักิจกรรมการ

เพิมยอดลกูคา้สินเชือ 

"โครงการสินเชือเพือทีอยู่

อาศยัแหง่รฐั (โครงการบา้น

ลา้นหลงั ระยะที 2)"

220,000.00 220,000.00 วิธีพิเศษ 100 million shop 220,000.00 100 million shop 

220,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003688

ลว26/10/2564

28 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสือโทรทศันร์ายการ 

MMM Magazine Onair 

ทางชอ่ง 5

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มลัต ิมีเดีย เมนเนจเมน้ 

จาํกดั 500,000.00

บรษัิท มลัต ิมีเดีย เมนเน

จเมน้ จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003689

ลว26/10/2564

29 จา้งปรบัปรุงพืนทีทาํงาน

ของฝ่ายนโยบายสินเชือ

ธุรกิจและภาครฐั ชนั 19 

อาคาร 2

87,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 86,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 86,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003690

ลว26/10/2564

30 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นวิทยรุายการ

ขา่วจราจร สวพ.FM 91 

กรุงเทพฯ

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วิไลเซ็นเตอรแ์อนดซ์นัส ์

จาํกดั 500,000.00

บรษัิท วิไลเซ็นเตอรแ์อนด์

ซนัส ์จาํกดั 500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003691

ลว26/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

31 เชา่อาคารสถานที เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาพนสันิคม

1,306,800.00 1,306,800.00 วิธีพิเศษ นายศภุชยั ศรณัยพฤทธิ  

1,306,800.00

นายศภุชยั ศรณัยพฤทธิ  

1,306,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003528

ลว26/10/2564

32 จา้งผลิตและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นรายการ บา้นแสนสขุ

800,000.00 800,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั

(มหาชน) 800,000.00

บรษัิท ทีวี ธนัเดอร ์จาํกดั

(มหาชน) 800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003529

ลว26/10/2564

33 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher)  โครงการFriend 

get friend สาํหรบัเป็น

คา่ตอบแทนใหแ้ก่บคุคล

ธรรมดา นิตบิคุคลที

สามารถแนะนาํ/ชีชอ่งให้

ลกูคา้มาใชบ้รกิารสินเชือ

กบัธนาคาร

250,000.00 250,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 250,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

250,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003692

ลว27/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

34 จดัซือเครืองปรบัอากาศ

พรอ้มตดิตงั ภายใน

สาํนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาเทพารกัษ์

895,000.00 893,481.65 วิธีพิเศษ บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง จาํกดั

 890,000.00

บรษัิท โชครุง่เรืองการชา่ง 

จาํกดั 890,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003530

ลว27/10/2564

35 จา้งผลิตชินงาน Artwork 

และคลิปวีดีโอสนั เพือ

รองรบัการประชาสมัพนัธ์

โครงการตา่งๆของฝ่าย

บรหิาร NPA

300,000.00 251,450.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 251,450.00

บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 251,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003531

ลว27/10/2564

36 จา้งทาํของสมนาคณุเพือใช้

การสาํรวจความตอ้งการ

ของลกูคา้ดา้นผลิตภณัฑ์

เงินฝาก (กระเป๋าผา้รกัษโ์ลก)

200,000.00 200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์จาํกดั

 200,000.00

บรษัิท สยามยนูิคโปรดกัส ์

จาํกดั 200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003693

ลว28/10/2564

37 จดัซืออปุกรณท์างการแพทย์

 เวชภณัฑ ์วสัดสุินเปลือง

และยารกัษาโรค

46,214.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรมสาขาราชเทวี

 46,214.00

องคก์ารเภสชักรรมสาขา

ราชเทวี 46,214.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003694

ลว28/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



วันท ี 12 พฤศจกิายน 2564

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2564                         แบบ สขร.๑

38 จา้งซอ่มแซมฟ้าเพดานของ

บรกิารหนีสาขาบรุีรมัย ์

ฝ่ายบรหิารหนีภมูิภาค

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ ์สขุจิต 33,611.00 นายจีระพงษ ์สขุจิต 

33,611.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003695

ลว28/10/2564

39 จา้งบรษัิท Line@Agency 

ดาํเนินการดา้นบรกิารใช้

งาน Smart Talk Line@ ปี 

2565

130,000.00 105,335.08 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เซลสกิุ จาํกดั 105,335.08 บรษัิท เซลสกิุ จาํกดั 

105,335.08

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003696

ลว29/10/2564

40 จดัซือของทีระลกึเพือมอบ

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและ

หนว่ยงานสวสัดกิารทีเขา้

รว่มโครงการฯ

500,000.00 400,200.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 400,200.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็น

เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

400,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003697

ลว29/10/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


