
ลาํดับที งานทีจัดซือหรือจัดจ้าง
วงเงนิทีจะซือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จา้งผลิตกระเป๋าผา้ ฝ่าย

บรหิารหนีภมูิภาค ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

120,000.00 120,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุ๊ป

 (2010) จาํกดั 120,000.00

บรษัิท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร์

 กรุ๊ป (2010) จาํกดั 

120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003698 

ลว1/11/2564

2 จา้งพิมพซ์องจดหมายแบบ

เจาะหนา้ตา่งไมมี่หวัธนาคาร

42,800.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ จาํกดั 

42,800.00

บรษัิท เอ็ม.ซี.ซี.ฟิโนลา่ 

จาํกดั 42,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003699 

ลว1/11/2564

3 จา้งจดัทาํโลร่างวลัสาํหรบัผู้

ชนะจากการประกวดดา้น

การจดัการความรูแ้ละ

นวตักรรม

14,980.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

14,980.00

บรษัิท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

14,980.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003700 

ลว1/11/2564

4 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

10,920.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 10,920.00 ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

10,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003701 

ลว1/11/2564

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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จ้าง
ราคากลาง วิธีซือหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ
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ข้อตกลง

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

5 จา้งทดสอบ 

(CALIBRATION) อปุกรณ์

เครืองมือวดัคา่ตา่งๆ ของ

สว่นก่อสรา้งและบาํรุงรกัษา

 ฝ่ายบรหิารสาํนกังานและ

กิจการสาขา

41,195.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสอารเ์อสแคลิเบรชนั 

เซ็นเตอร ์จาํกดั 41,195.00

บรษัิท เอสอารเ์อสแคลิ

เบรชนั เซ็นเตอร ์จาํกดั 

41,195.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003702 

ลว1/11/2564

6 จา้งซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังานธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาศรีราชา

186,788.24 186,788.24 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 184,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 184,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003703 

ลว1/11/2564

7 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการคน

หลงัขา่ว

600,000.00 600,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มารค์อม ลิงค ์จาํกดั 

600,000.00

บรษัิท มารค์อม ลิงค ์จาํกดั

 600,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003532 

ลว1/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ
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ข้อตกลง

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

8 จา้งปรบัปรุงพืนทีทาํงาน

กรรมการธนาคาร และหอ้ง

ประชมุบรเิวณชนั 10 อาคาร

 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,815,000.00 2,815,000.00 e-bidding บรษัิท ไตรเทค อิมเพค จาํกดั 

2,355,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พลเฟอรน์ิเจอร์

 2,567,086.04

บรษัิท นากาโน คอนสตรคัชนั 

แอนด ์อินทีเรีย จาํกดั 

2,674,000.00

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 2,530,000.00

บรษัิท ไตรเทค อิมเพค 

จาํกดั 2,350,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003533 

ลว1/11/2564

9 จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารพืนที

โครงการงาน Thailand 

Smart Money กรุงเทพฯ 

ครงัที 12

230,000.00 227,375.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พี.เอ.พรนิทต์งิเฮา้ส ์จาํกดั

 216,006.25

บรษัิท พี.เอ.พรนิทต์งิเฮา้ส ์

จาํกดั 216,006.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003535 

ลว2/11/2564

10 งานจา้งจดัทาํถงุยงัชีพ ธอส.

 สาํหรบับรรจเุครืองอปุโภค

บรโิภคชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั

200,000.00 199,875.79 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั วิลลิงมายดพ์รี

เมียม 199,875.79

หา้งหุน้สว่นจาํกดั วิลลิง

มายดพ์รีเมียม 199,875.79

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003713 

ลว

4/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
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เหตุผลทีคัดเลือก
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เลขทีและ
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สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

11 เชา่รถยนต ์ระยะเวลา 2 

เดือน

4,097,570.00 4,097,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ที.เค.วาย.ลีสซิง จาํกดั 

4,097,570.00

บรษัิท ที.เค.วาย.ลีสซิง 

จาํกดั 4,097,570.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003538 

ลว4/11/2564

12 จา้งบรกิารมอนิเตอรข์า่ว 

ทางสือโทรทศัน ์ประจาํปี 

2565

57,780.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แบงคอก อาย ดจิิตลั 

มีเดียร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ จาํกดั 

57,780.00

บรษัิท แบงคอก อาย ดจิิตลั

 มีเดียร ์เอ็นเตอรไ์พรส์ 

จาํกดั 57,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003714 

ลว5/11/2564

13 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือของ

นิตยสารอนรุกัษ์

150,000.00 150,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สปิรติ อารท์ 2011 จาํกดั 

150,000.00

บรษัิท สปิรติ อารท์ 2011 

จาํกดั 150,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003715 

ลว5/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้
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วงเงนิทีจะซือหรือ
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ทีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทีคัดเลือก

โดยสังเขป

เลขทีและ

วันทีของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

14 จา้งบรกิารปอ้งกนัและ

กาํจดัปลวก มด แมลงสาบ 

หน ูยงุ และหมดั ประจาํ

สาํนกังานใหญ่ ปี 2565

360,000.00 360,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนูิเพสท ์จาํกดั 

242,515.50

บรษัิท ยนูิเพสท ์จาํกดั 

242,515.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003539 

ลว5/11/2564

15 จา้งจดักิจกรรมทางการ

ตลาดและสง่เสรมิการขาย

ภายใตชื้อกิจกรรม GH 

Bank Virtual Literacy

120,000.00 119,840.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 119,840.00 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

119,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003716 

ลว8/11/2564

16 ซือเครืองเจาะกระดาษ 10,000.00 _ 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

4000003717 

ลว8/11/2564

17 จดัซือเครืองหมายประกอบ

ชดุเครืองแบบปกตขิาว

64,400.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นสภุาพร 64,400.00 รา้นสภุาพร 64,400.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003718 

ลว8/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

18 จดัซือเครืองหมายประกอบ

ชดุเครืองแบบปกตขิาว

2,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง สาํนกักษาปณ ์กรมธนารกัษ ์

2,000.00

สาํนกักษาปณ ์กรมธนารกัษ์

 2,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003719 

ลว8/11/2564

19 จา้งผลิตหมวกแก๊ป 3 สี 

เพือใชเ้ป็นของทีระลกึใน

กิจกรรมตา่งๆของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

90,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ.โอ.แอล.อิมพอรต์เอ็ก

พอรต์ จาํกดั 80,250.00

บรษัิท เจ.โอ.แอล.อิมพอรต์

เอ็กพอรต์ จาํกดั 80,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003720 

ลว8/11/2564

20 จา้งพืนทีโครงการ Thailand

 Smart Money

173,875.00 173,875.00 วิธีพิเศษ บรษัิท พี.เอ.พรนิทต์งิเฮา้ส ์จาํกดั

 156,487.50

บรษัิท พี.เอ.พรนิทต์งิเฮา้ส ์

จาํกดั 156,487.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003721 

ลว9/11/2564

21 จา้งซอ่มแซมหลงัคาหอ้ง

เก็บเอกสาร ชนั 5 ธอส.

สาขาสรุาษฎรธ์านี

296,673.55 296,673.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม จาํกดั

 290,000.00

บรษัิท เซ๊าทเ์ทอรน์ ซิสเท็ม 

จาํกดั 290,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003722 

ลว9/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

22 จา้งซอ่มแซมอาคาร

สาํนกังาน ธอส.สาขาภเูก็ต

380,000.00 349,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พฒันาโชค การโยธา 

จาํกดั 349,000.00

บรษัิท พฒันาโชค การโยธา

 จาํกดั 349,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003723 

ลว9/11/2564

23 จา้งบรกิารซกัพรมปพืูน

บรเิวณทางเดนิ หอ้งประชมุ

 และชนัผูบ้รหิาร

360,000.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั พชัรนิทรเ์ทรด

ดงิ 299,600.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั พชัรนิทร์

เทรดดงิ 299,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003541 

ลว9/11/2564

24 จดัซือเครืองรนันิมนมัเบอร ์5

 หลกั

1,872.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเวิรค์ จาํกดั 

1,872.50

บรษัิท ออฟฟิศเวิรค์ จาํกดั 

1,872.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003724

ลว10/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

25 จดัซือผา้สาํหรบัตดัชดุ

เครืองแบบสีกากี ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ปี

 2564

184,000.00 109,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส.เอส.ศรี

สวุรรณขายผา้ 109,480.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอส.เอส.

ศรีสวุรรณขายผา้ 

109,480.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003725

ลว10/11/2564

26 จา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนิน

โครงการงาน Thailand 

Smart Money ขอนแก่น 

ครงัที 8

500,000.00 499,904.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 490,000.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 490,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003726

ลว10/11/2564

27 จา้งทาํตรายางประเภท

ตา่งๆของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

20,308.60 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรืองศลิป์ ตรายาง 20,308.60 เรืองศลิป์ ตรายาง 

20,308.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003727

ลว10/11/2564

28 จา้งทาํของทีระลกึของฝ่าย

พิธีการสินเชือ

100,000.00 _ วิธีพิเศษ 100 million shop 96,000.00 100 million shop 

96,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003728

ลว10/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

29 จดัซือเกา้อีพนกัพิงเตีย 

(พนกังาน)

14,694.61 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

14,694.63

บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

14,694.63

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003730

ลว11/11/2564

30 จา้งทาํเครืองหมาย

ประกอบชดุเครืองแบบสีกากี

158,648.00 158,648.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แพคเกจดีสเพลย ์อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั 171,896.00

บรษัิท แพคเกจดีสเพลย ์

อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

158,648.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003731

ลว11/11/2564

31 จดัซือเกา้อีพนกัพิงเตีย 

(สาํหรบัพนกังาน)

96,564.72 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

96,564.72

บรษัิท ยลีู กลาส จาํกดั 

96,564.72

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003732

ลว11/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

32 เชา่รถยนตเ์พือใช้

ปฏิบตังิานประจาํสาขา

103,399,865.00 82,930,265.00 e-bidding บรษัิท ภทัรลิสซิง จาํกดั 

(มหาชน) 48,273,264.00

บรษัิท ไทย วี.พี.คอรป์อเรชนั 

จาํกดั 63,396,948.00

บรษัิท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั

 53,673,687.20

บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด์

ลีส จาํกดั (มหาชน) 

61,532,446.40

บรษัิท ภทัรลิสซิง จาํกดั 

(มหาชน) 48,273,264.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003543

ลว11/11/2564

33 จา้งจเังาน Business 

Facilitator Awards 2021

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 233,260.00 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

233,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003733

ลว12/11/2564

34 จดัซือเครืองนบัธนบตัรแบบ

ตงัโต๊ะ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

100,000.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 100,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003734 

ลว

12/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

35 จา้งเปลียนอปุกรณร์ะบบ

ไฟฟ้า อาคาร 1 และอาคาร 2

117,593.00 117,593.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พีค เอ็นจิเนียรงิ จาํกดั 

114,065.21

บรษัิท พีค เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 114,065.21

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003735

ลว12/11/2564

36 จา้งรือถอน ขนยา้ย และ

ปรบัปรุงคืนพืนที ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

เคานเ์ตอรก์ารเงินบกิซี แจง้

วฒันะ

171,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์155,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ

 แอนด ์พี. โปรดกัส ์

155,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003736

ลว15/11/2564

37 จา้งงานซอ่มแซมพืนที

ภายในอาคารสาํนกังาน

บรเิวณโถงการเงิน หอ้ง

การเงิน-บญัชี ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาขา

อดุรธานี

480,000.00 433,106.04 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ 

แอนด ์พี. โปรดกัส ์430,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั สือเจรญิ

 แอนด ์พี. โปรดกัส ์

430,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003545

ลว15/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

38 เชา่รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่

ผูอ้าํนวยการฝ่ายหรือ

เทียบเทา่ 5 ปี

28,800,000.00 22,598,400.00 วิธีคดัเลือก บรษัิท ภทัรลิสซิง จาํกดั 

(มหาชน) 19,722,240.00

บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด์

ลีส จาํกดั (มหาชน) 

20,205,024.00

บรษัิท อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั

 21,098,688.00

บรษัิท ภทัรลิสซิง จาํกดั 

(มหาชน) 19,722,240.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003547

ลว15/11/2564

39 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) สาํหรบัเป็น

คา่ตอบแทนใหแ้ก่บคุคล

ธรรมดานิตบิคุคลทีสามารถ

แนะนาํ ชีชอ่งใหล้กูคา้มา

ใชบ้รกิารสินเชือกบัธาคาร

และทาํนิตกิรรมแลว้เสรจ็

293,000.00 293,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 293,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

293,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003738

ลว16/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

40 จดัซือกรงิประตไูรส้าย 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอพี สมารท์ จาํกดั 

17,120.00

บรษัิท เอพี สมารท์ จาํกดั 

17,120.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003739

ลว16/11/2564

41 จา้งจดัพิมพข์อ้ตกลง

ตอ่ทา้ยสญัญาจาํนองทีดนิ

203,300.00 203,300.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

203,300.00

บรษัิท จนู พบัลิชชิง จาํกดั 

203,300.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003740

ลว16/11/2564

42 จา้งบรกิารขอ้มลูขา่ว

ออนไลน ์ประจาํปี 2565

500,000.00 439,988.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินโฟเควสท ์จาํกดั 

439,988.00

บรษัิท อินโฟเควสท ์จาํกดั 

439,988.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003548

ลว16/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

43 จดัจา้งผูใ้หบ้รกิารดาํเนิน

โครงการงาน Thailand 

Smart Money กรุงเทพฯ 

ครงัที 12

500,000.00 499,369.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สดุกึน จาํกดั 498,085.00

บรษัิท มายด ์เอ็กซซ์ิบทิ จาํกดั 

488,348.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสทโ์ซลชูนั

 จาํกดั 403,604.00

บรษัิท บี เอส เดอะ เบสท์

โซลชูนั จาํกดั 390,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003549

ลว16/11/2564

44 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) สาํหรบัเป็น

คา่ตอบแทนใหแ้ก่บคุคล

ธรรมดา นิตบิคุคลที

สามารถแนะนาํ ชีชอ้งให้

ลกูคา้มาใชบ้รกิารสินเชือ

กบัธนาคารและทาํนิตกิรรม

แลว้เสรจ็

384,500.00 384,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั

 384,500.00

บรษัิท สรรพสินคา้เซ็นทรลั 

จาํกดั 384,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003742

ลว17/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

45 จา้งจดัพิมพส์มดุเงินฝาก

ออมทรพัย์

481,500.00 481,500.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 481,500.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

481,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003743

ลว17/11/2564

46 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาหวัหิน สาขา

พงังา สาขาเพชรบรุี สาขา

เซ็นทรลัพลาซา 

นครราชสีมา และสาขา

เชียงใหม่

4,299.26 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 4,299.26

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

4,299.26

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003744

ลว17/11/2564

47 จา้งจดัพิมพบ์ตัรเงินกู ้GHB

 Pay Card และใบฝากเงิน

ประเภทตา่งๆ

207,580.00 207,580.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ยนูิเวอรแ์ซล ฟอรม์ส 

อินดสัตรี จาํกดั 207,580.00

บรษัิท ยนูิเวอรแ์ซล ฟอรม์ส

 อินดสัตรี จาํกดั 

207,580.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003745

ลว18/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

48 จา้ง Organizer ดาํเนินการ

จดังาน KM-Inno Monthly 

2021

300,000.00 251,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 738,300.00 บรษัิท เพลยท์ ูจาํกดั 

246,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003746

ลว18/11/2564

49 จา้งพิมพห์นงัสือแจง้ขอ้มลู

เครดติฯ

2,653,600.00 2,653,600.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เปเปอรเ์มท (ประเทศไทย) 

จาํกดั 1,674,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทย

ธุรกิจบรกิาร จาํกดั 1,920,543.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 3,038,000.00

บรษัิท จนัวาณิชย ์ซีเคียวรติี พรนิทต์ิง

 จาํกดั 2,480,000.00

บรษัิท เปเปอรเ์มท 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1,674,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003550

ลว18/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

50 จดัซือระบบรวมสญัญาณ

ทีวีดจิิตอลพรอ้มตดิตงั 

อาคาร 1, 2 และอาคารจอด

รถ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

600,000.00 544,812.86 e-bidding บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซิสเตม็ส ์จาํกดั 

525,049.00

บรษัิท อินเตอรเ์ซอรวิ์สแอนด ์

ซพัพลาย จาํกดั 499,529.50

บรษัิท ดจิิตอล บรอดคาสทซ์ิส

เท็ม จาํกดั 430,000.00

บรษัิท ดจิิตอล บรอดคาสท์

ซิสเท็ม จาํกดั 430,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003551

ลว18/11/2564

51 จดัซือกลอ้งพรอ้มอปุกรณ์

ในการผลิตสือประชาสมัพนัธ์

297,500.00 297,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดค์าเมรา่กรุ๊ปจาํกดั 

255,280.00

บรษัิท เวิลดค์าเมรา่กรุ๊ป

จาํกดั 255,280.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003750

ลว22/11/2564

52 จา้งจดัทาํสเปรยแ์อลกฮอล ์

แบบพกพา พรอ้มกลอ่งบรรจุ

170,000.00 166,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สไมลีย ์บดัดี จาํกดั 

166,920.00

บรษัิท สไมลีย ์บดัดี จาํกดั 

166,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003751

ลว22/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

53 จา้งตรวจวดัสภาพแวดลอ้ม

 ธอส.สนญ.ประจาํปี 2564

400,000.00 373,820.55 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยั

และอนามยัในการทาํงาน 

(ประเทศไทย) 373,820.55

สมาคมสง่เสรมิความ

ปลอดภยัและอนามยัใน

การทาํงาน (ประเทศไทย) 

373,820.55

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003752

ลว23/11/2564

54 สงัจา้งปรบัปรุงฝ่ายสอบ

ทานสินเชือ ชนั 12 อาคาร 2

200,000.00 183,809.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 183,809.95

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 183,809.95

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4000003753

ลว23/11/2564

55 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาบกิซี บางปะกอก

3,088,458.20 3,088,458.20 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 3,088,458.20

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

3,088,458.20

บรษัิทเสนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003552

ลว23/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

56 เชา่บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขาบกิซี บางปะ

กอก

914,654.61 914,654.61 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 914,654.61

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

914,654.61

บรษัิทเสนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003553

ลว23/11/2564

57 จา้งทาํกนัซมึดาดฟ้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาปัตตานี

295,000.00 223,630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน ยะลา

(2003) 223,630.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั โอเชียน 

ยะลา(2003) 223,630.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003755

ลว24/11/2564

58 จา้งทาํกนัซมึดาดฟ้า

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

ศนูยวิ์เคราะหส์ินเชือชลรุี

205,119.00 205,119.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วีที คอนเนคชนั จาํกดั 

205,000.00

บรษัิท วีที คอนเนคชนั 

จาํกดั 205,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003756

ลว24/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

59 จา้งจดัทาํธงตราสญัลกัษณ์

และธงชาตปิระดบัดา้นหนา้

อาคาร

670,498.65 670,498.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซิง จาํกดั 670,498.65

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซิง จาํกดั 

670,498.65

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003757

ลว24/11/2564

60 จดัซือ Sport Light Solar 

Cell

85,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เดอะนิช แกรนดโิอ โปร

ดกัส ์จาํกดั 82,925.00

บรษัิท เดอะนิช แกรนดโิอ 

โปรดกัส ์จาํกดั 82,925.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003758

ลว24/11/2564

61 จดัซือชดุหฟัูงไรส้าย 20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไอเดียบซิไทย จาํกดั 

17,120.00

บรษัิท ไอเดียบซิไทย จาํกดั

 17,120.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003759

ลว24/11/2564

62 จดัซือกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วิรตันม์าลี จาํกดั 

47,000.00

บรษัิท วิรตันม์าลี จาํกดั 

47,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003760

ลว24/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

63 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) ของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนลา่ง

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 400,000.00

บรษัิท บกิซี ซูเปอรเ์ซ็น

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003761

ลว25/11/2564

64 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด 268,035.00 268,035.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

268,035.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 268,035.00

'- เป็นผูเ้สนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003762

ลว25/11/2564

65 จา้งบรกิารพืนทีการออกบู

ธงานมหกรรมบา้นธนาคาร 

64 จ.ปทมุธานี

250,000.00 202,017.67 วิธีพิเศษ บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท จาํกดั 

202,017.67

บรษัิท พอทลูากา้ อะเลิท 

จาํกดั 202,017.67

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003765

ลว25/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

66 เชา่พืนทีเพือใชเ้ป็นทีทาํการ

สาขาไอที สแควร์

432,935.40 4,590,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ซนัเนอรจี์ ดีเวลลอปเมน้ท์

 จาํกดั 432,935.40

บรษัิท ซนัเนอรจี์ ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 432,935.40

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003554

ลว25/11/2564

67 เชา่บรกิารพืนทีเพือใชเ้ป็นที

ทาํการสาขาไอที สแควร์

4,147,294.32 4,147,294.32 วิธีพิเศษ บรษัิท ซนัเนอรจี์ ดีเวลลอปเมน้ท์

 จาํกดั 4,147,294.32

บรษัิท ซนัเนอรจี์ ดีเวลลอป

เมน้ท ์จาํกดั 4,147,294.32

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003556

ลว25/11/2564

68 จดัซือของสมนาคณุเพือใช้

สาํหรบัการทาํกิจกรรม

สง่เสรมิการขายเงินฝาก

และสลากออมทรพัย ์ธอส.

226,626.36 226,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท คอปเปอร ์ไวรด์ จาํกดั 

(มหาชน) 226,000.00

บรษัิท คอปเปอร ์ไวรด์ 

จาํกดั (มหาชน) 226,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003766

ลว26/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

69 จา้งจดัเก็บเอกสารและ

บรกิารรบัสง่เอกสารของ

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 60,000.00

บรษัิท ทรพัยศ์รีไทย จาํกดั 

(มหาชน) 60,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003557

ลว26/11/2564

70 จดัซืออปุกรณใ์นการผลิต

สือประชาสมัพนัธป์ระเภท

วิดีโอ

43,100.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดค์าเมรา่กรุ๊ปจาํกดั 

34,960.00

บรษัิท เวิลดค์าเมรา่กรุ๊ป

จาํกดั 34,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003767

ลว29/11/2564

71 จา้งออกแบบและ

ประชาสมัพนัธ ์โครงการ

ฝากขายทรพัยห์ลกัประกนั

ทีจาํนองไวก้บัธนาคาร

(Virtua NPL)

99,112.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออลรชิเวิรค์ ดีไซน ์จาํกดั 

99,082.00

บรษัิท ออลรชิเวิรค์ ดีไซน ์

จาํกดั 99,082.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003768

ลว29/11/2564

72 จา้งปรบัปรุงพืนทีรบัรองผู้

เขา้ประชมุ

490,000.00 432,322.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 432,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 432,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003771

ลว29/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

73 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือของงาน 

Business+Product of the

 Year Awards 2021-2022

 และหนงัสือ 

Business+Top 1000 

Companies 2021-2022

450,000.00 450,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 450,000.00

บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั 

(มหาชน) 450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003772

ลว29/11/2564

74 จา้งบรกิารเครืองฆา่เชือ

กาํจดักลิน จาํนวน 84 

เครือง และเครืองฉีดสเปรย์

นาํหอมอตัโนมตั ิจาํนวน 99

 เครือง ประจาํธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์สาํนกังาน

ใหญ่ อาคาร 1 ,อาคาร 2,

อาคารจอดรถ และศนูย์

คอมพิวเตอรห์ลกั

230,000.00 178,952.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ซนันี ซานีทารี ซพัพลาย 

จาํกดั 178,952.15

บรษัิท ซนันี ซานีทารี ซพั

พลาย จาํกดั 178,952.15

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003558

ลว29/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

75 จดัซือของสมนาคณุเพือใช้

ในการจดัทาํกิจกรรม

สง่เสรมิการขายและ

โปรโมชนั (ชดุเซ็ตกลอ่งใส่

อาหาร)

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจ.ซี.พี. 

พลาสตกิ 300,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เจ.ซี.พี. 

พลาสตกิ 300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003560

ลว29/11/2564

76 ซือของสมนาคณุเพือใชใ้น

การจดัทาํกิจกรรมสง่เสรมิ

การขายและโปรโมชนั

สาํหรบัลกูคา้ของธนาคาร 

(กระตกิสญุญากาศ)

500,000.00 498,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท โซจิรูชิ เอส อีเอเชีย คอร์

ปอเรชนั จาํกดั 498,000.00

บรษัิท โซจิรูชิ เอส อีเอเชีย 

คอรป์อเรชนั จาํกดั 

498,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003561

ลว29/11/2564

77 ซือนาํยาฆา่เชือ ขนาด 

4,000 มิลลิลิตร

95,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจ เอ็มไพร ์จาํกดั 

93,625.00

บรษัิท เจ เอ็มไพร ์จาํกดั 

93,625.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003773

ลว30/11/2564

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

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2564                         แบบ สขร.๑

ส่วนจัดหาทัวไป ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

วันท ี 13 ธันวาคม  2564

78 จดัซือของขวญัปีใหม่

สาํหรบัมอบใหสื้อมวลชน 

ประจาํปี 2565 (ผลไม้

อบแหง้ และเมล็ดธญัพืช)

200,000.00 141,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

126,600.00

นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

126,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003774

ลว30/11/2564

79 จดัซือของขวญัปีใหม่

สาํหรบัมอบใหสื้อมวลชน 

ประจาํปี 2565 (กระเป๋า 

และสบูส่มนุไพร)

250,000.00 210,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสจุิรา เจรญิจิตร ์210,780.00 นางสจุิรา เจรญิจิตร ์

210,780.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003775

ลว30/11/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมตัใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


