
ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

1 จดัซือโซฟารบัรองแขก/

วิทยากร บรเิวณหอ้งประชมุ

 301 ชนั 3 อาคาร 2 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

57,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้น EU Antique Outlet 

57,500.00

รา้น EU Antique Outlet 

57,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003777 

ลว1/12/2564

2 จา้งจดัอาหารถวายพระสงฆ์

 เนืองในวนัคลา้ยวนัพระ

บรมราชสมภพ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชน

กาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ประจาํปีพทุธศกัราช 2564

50,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 

39,857.50

บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ 

จาํกดั 39,857.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003778 

ลว1/12/2564

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

3 จา้งตกแตง่แท่นพระบรมฯ 

โต๊ะหม ูฯลฯ เนืองในวนั

คลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ

 พระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ

ดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ประจาํปีพทุธศกัราช

 2564

57,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์57,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์

57,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003779 

ลว

1/12/2564

4 จดัซือของสมนาคณุ 

(กระบอกนาํเก็บอณุหภมู)ิ 

สาํหรบัการจดักิจกรรม

ทางการตลาดและการ

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์

สนิเชือ

329,025.00 329,025.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มายเคีย จาํกดั 

329,025.00

บรษัิท มายเคีย จาํกดั 

329,025.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003780 

ลว1/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

5 จดัซือของสมนาคณุ (ถงุผา้

พบัได)้ สาํหรบัการจดั

กิจกรรมทางการตลาดและ

การประชาสมัพนัธ์

ผลติภณัฑส์นิเชือ

149,800.00 149,800.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มายเคีย จาํกดั 

149,800.00

บรษัิท มายเคีย จาํกดั 

149,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003781 

ลว1/12/2564

6 จดัซือของสมนาคณุ 

(กระเป๋าผา้แคนวาส) 

สาํหรบัการจดักิจกรรม

ทางการตลาดและการ

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์

สนิเชือ

499,960.00 499,960.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สยามยนิูคโปรดกัส ์จาํกดั

 499,960.00

บรษัิท สยามยนิูคโปรดกัส ์

จาํกดั 499,960.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003782 

ลว1/12/2564

7 จา้งพิมพส์ลากออมทรพัย ์

ธอส. ชดุพราวพิมาน Plus

250,000.00 235,400.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไฟน ์พรเีชียส จาํกดั 

235,400.00

บรษัิท ไฟน ์พรเีชียส จาํกดั 

235,400.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003564 

ลว1/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

8 จา้งบรกิารดแูลรกัษาตน้ไม้

และสวนหยอ่ม ธอส.สนญ.

1,800,000.00 1,582,342.39 e-bidding บรษัิท พนาทศัน ์จาํกดั 

1,167,156.00

บรษัิท พีเออี (เทรดดงิ) จาํกดั 

1,270,920.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั 

ฟีนิกซ ์เอส แอนด ์ซี จาํกดั 

1,687,638.24

บรษัิท สวนเขาหมาก จาํกดั 

1,221,400.00

บรษัิท พนาทศัน ์จาํกดั 

1,167,156.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003566 

ลว1/12/2564

9 จดัซือนาํมนัเชือเพลงิชนิด

ดีเซลสาํหรบัเครอืงกาํเนิด

ไฟฟา้สาํรอง ธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

55,426.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

46,426.77

บรษัิท ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 46,426.77

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003784 

ลว2/12/2564

10 จา้งจดัพิมพใ์บคาํขอสนิเชือ

 GHBloan

435,490.00 435,490.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

435,490.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

435,490.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003785 

ลว2/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

11 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาเพชรบรูณ์

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

4000003786 

ลว2/12/2564

12 จา้งซอ่มแซมเครอืงทาํนาํ

เย็น ตวัที 4 อาคาร2

197,950.00 197,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จอหน์สนั คอนโทรลส ์

อินเตอรเ์นชนัแนล (ประเทศไทย)

 จาํกดั 197,950.00

บรษัิท จอหน์สนั 

คอนโทรลส ์อินเตอรเ์นชนั

แนล (ประเทศไทย) จาํกดั 

197,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003787 

ลว2/12/2564

13 จา้งทาํของขวญัสาํหรบั

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิปี 

2565

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุป๊

 (2010) จาํกดั 288,000.00

บรษัิท ทรพัยไ์พศาล

อินเตอร ์กรุป๊ (2010) จาํกดั

 288,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003788 

ลว3/12/2564

14 จา้งพิมพถ์งุกระดาษใส่

ธนบตัร

98,976.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พี.เค.คอนเวิทตงิ จาํกดั 

98,976.00

บรษัิท พี.เค.คอนเวิทตงิ 

จาํกดั 98,976.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003790 

ลว3/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

15 เช่ารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ระยะเวลา 5 ปี

5,572,560.00 5,572,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์

 จาํกดั 5,572,560.00

บรษัิท เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ

 คาร ์จาํกดั 5,572,560.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003569 

ลว3/12/2564

16 จา้งบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยัสาขาในสงักดัเขต

หาดใหญ่

13,404,000.00 13,404,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

10,090,080.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996) จาํกดั 

10,553,584.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัเอกพทิกัษ ์จาํกดั 

10,752,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 

11,181,408.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

12,300,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

12,451,615.68

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอส.บี.เอส.ซี.กรุป๊ จาํกดั 

13,404,842.87

กิจการคา้รว่ม เคพีเอ็น&ทีเอสจี 11,000,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั

 ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 10,090,080.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003570 

ลว3/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

17 จา้งบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยัสาขาในสงักดัเขต

นครศรธีรรมราช

5,190,000.00 5,190,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

3,963,960.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996) จาํกดั 

4,147,635.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัศรีเทพเบสการด์ จาํกดั 4,184,400.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัเอกพิทกัษ ์จาํกดั 4,224,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 4,433,880.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

4,800,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

4,917,129.36

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จาํกดั 5,190,000.00

กิจการคา้รว่ม เคพีเอ็น&ทีเอสจี 4,200,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั

 ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 3,963,960.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003571 

ลว

3/12/2564

18 จา้งบรกิารรกัษาความ

ปลอดภยัสาขาในสงักดัเขต

สรุาษฎรธ์านี

6,178,000.00 6,178,000.00 e-bidding บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ จาํกดั 

4,684,680.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัศรีเทพเบสการด์ จาํกดั 4,945,200.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั ไทยอินเตอร ์(1996) จาํกดั 

4,958,716.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยัเอกพิทกัษ ์จาํกดั 4,992,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั พี.วาย.เอ็ม. จาํกดั 5,224,440.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอสบี อินเตอรก์ารด์ จาํกดั 

5,666,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกดั 

5,899,954.32

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จาํกดั 6,178,000.00

กิจการคา้รว่ม เคพีเอ็น&ทีเอสจี 5,100,000.00

บรษัิท รกัษาความปลอดภยั

 ซีเอช.เอช.เซฟตีการด์ 

จาํกดั 4,684,680.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003572 

ลว3/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

19 จดัซือไฟสตดูโิอ พรอ้ม

อปุกรณเ์สรมิ

24,790.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ.พี.โปรมีเดีย จาํกดั 

24,790.00

บรษัิท เอ.พี.โปรมีเดีย จาํกดั

 24,790.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003791 

ลว7/12/2564

20 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคาร

อาคารสงเคราะหข์องแตล่ะ

ฝ่าย/สาํนกั/เขต/สาขาทีขอ

สงัพิมพ์

13,260.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

13,260.00

ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

13,260.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003792 

ลว8/12/2564

21 จา้งพิมพต์รายางประเภท

ตา่งๆ

8,661.65 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรอืงศลิป์ ตรายาง 8,661.65 เรอืงศลิป์ ตรายาง 8,661.65 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003793 

ลว8/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

22 จา้งงานรอืถอนพรอ้ม

ปรบัปรุงคืนพืนที ชนั 21 

อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล 

เซน็เตอร ์(พืนทีสาํนกังาน

เดมิ บตท.)

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 120,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 120,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003574 

ลว8/12/2564

23 เช่าพืนทีจดัเก็บของทีระลกึ

ธนาคาร ระยะเวลา 1 ปี

111,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั 

110,848.56

บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั

 110,848.56

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003575 

ลว8/12/2564

24 จดัซืออปุกรณป์อ้งกนัไวรสั

โคโรน่า Covid-19

2,858.00 _ วิธีพิเศษ ฟารม์ากรนี 2,858.00 ฟารม์ากรนี 2,858.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003796 

ลว9/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

25 จา้งทาํปา้ย ธอส. ใสใ่จ

ยกระดบัความปลอดภยั 

ตดิตงัภายในธนาคาร

อาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

75,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซงิ จาํกดั 43,870.00

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซงิ จาํกดั 

43,870.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003797 

ลว9/12/2564

26 จดัซือกระเป๋าผา้พรอ้ม

อปุกรณต์กแตง่ สาํหรบัการ

จดักิจกรรม CG CSR DAY 

2021

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรพัยไ์พศาลอินเตอร ์กรุป๊

 (2010) จาํกดั 19,950.00

บรษัิท ทรพัยไ์พศาล

อินเตอร ์กรุป๊ (2010) จาํกดั

 19,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003798 

ลว9/12/2564

27 สงัซือคุก้กีไสส้บัปะรดกวด 

สาํหรบัการจดักิจกรรม CG

 CSR DAY 2021

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวลกัษณพร ซวิประยรู 

12,900.00

นางสาวลกัษณพร ซวิ

ประยรู 12,900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003799 

ลว9/12/2564

28 จา้งโรงแรมทีพกั โครงการ

สานสมัพนัธส์ือมวลชน

สญัจร (กลุม่ยอ่ย) ครงัที 1

80,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สตันาม ฮอสพิแทลลตีิ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 70,800.00

บรษัิท สตันาม ฮอสพิแทล

ลตีิ (ประเทศไทย) จาํกดั 

70,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003800 

ลว9/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

29 จา้งทาํสือวิดทิศัน ์สาํหรบั

การจดักิจกรรม CG CSR 

DAY 2021

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางนงลกัษณ ์เจา้ 10,000.00 นางนงลกัษณ ์เจา้ 

10,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003801 

ลว9/12/2564

30 จา้งรถตูโ้ดยสาร โครงการ

สานสมัพนัธส์ือมวลชน

สญัจร(กลุม่ยอ่ย) ครงัที 1

40,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมร ไทยทวี 21,000.00 นายสมร ไทยทวี 21,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003802 

ลว9/12/2564

31 จดัซืออาหารกลอ่ง  เพือใช้

ในการจดักิจกรรม โครงการ

 Financial Literacy 

สาํหรบัผูส้งูอายุ

15,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพ์ิศา จนัทรโ์ชต ิ

15,000.00

นางสาวพิมพพ์ิศา จนัทร์

โชต ิ15,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003803 

ลว9/12/2564

32 เช่าพืนทีจดัเก็บของทีระลกึ

ธนาคาร   (เรมิสญัญา 1 

มกราคม 2565 สนิสดุ

สญัญา 31 ธนัวาคม 2565)

 ระยะเวลา

120,000.00 110,289.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั 

110,289.60

บรษัิท ไคตคั นารติะ จาํกดั

 110,289.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003577 

ลว9/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

33 จดัซือวสัดเุครอืงเขียนแบบ

พิมพ ์และวสัดขุองใช้

สนิเปลือง

119,037.50 119,037.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 1980 

จาํกดั 140,608.68

บรษัิท วฒันากร เทรดดงิ 

1980 จาํกดั 119,037.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003804 

ลว13/12/2564

34 เช่าบรกิารเครอืงถ่ายเอกสาร 476,200.00 476,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคียวเซรา่ ดอ็คควิเมน้ท์

โซลชูนัส(์ประเทศไทย) จาํกดั 

476,200.00

บรษัิท เคียวเซรา่ ดอ็คควิ

เมน้ทโ์ซลชูนัส(์ประเทศไทย)

 จาํกดั 476,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง

(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

3000000031 

ลว14/12/2564

35 จา้งจดัพิมพแ์ฟม้เจาะออ่น 475,080.00 475,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

475,080.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 475,080.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003806 

ลว14/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

36 จา้งจดัเลียงรบัรอง

สาํนกังานสลากกินแบง่

รฐับาล

150,000.00 137,259.60 วิธีพิเศษ บรษัิท พี แอนด ์บี รชัดา โฮเตล็ 

จาํกดั 86,755.60

บรษัิท พี แอนด ์บี รชัดา 

โฮเตล็ จาํกดั 86,755.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003808 

ลว14/12/2564

37 จา้งออกแบบผลติภณัฑข์อง

ธนาคาร

130,000.00 130,000.00 วิธีพิเศษ นางณฐัชนก ปิยวิมลนนัท ์

130,000.00

นางณฐัชนก ปิยวิมลนนัท ์

130,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003809 

ลว14/12/2564

38 จา้งจดัทาํปา้ยไฟตวัเลข

บอกเคานเ์ตอรบ์รกิาร

บรเิวณโถงใหบ้รกิารลกูคา้

ของศนูยบ์รกิารสนิเชือนคร

หลวง(PSC)ชนั 2 อาคาร 2

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอรแ์อด

เวอรไ์ทซงิ จาํกดั 99,456.50

บรษัิท เจเนอรลั มาสเตอร์

แอดเวอรไ์ทซงิ จาํกดั 

99,456.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003810 

ลว14/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

39 จดัซือของทีระลกึสาํหรบั

งาน "ธอส.พบ

ผูป้ระกอบการ

อสงัหารมิทรพัย ์ประจาํปี 

2564"

120,000.00 118,440.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอิบเอเชีย จาํกดั 

118,440.00

บรษัิท เอิบเอเชีย จาํกดั 

118,440.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003814 

ลว17/12/2564

40 จา้งจดัพิมพใ์บเสรจ็รบัเงิน 

Teller

192,600.00 192,600.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 192,600.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 192,600.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003815 

ลว20/12/2564

41 จา้งจดัพิมพใ์บถอนเงิน 51,360.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส 

อินดสัตร ีจาํกดั 51,360.00

บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส

 อินดสัตร ีจาํกดั 51,360.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003816 

ลว20/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

42 จา้งจดัพิมพเ์ครอืงเขียน

แบบพิมพ์

186,180.00 186,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั 

186,180.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 186,180.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003817 

ลว20/12/2564

43 จา้งทาํถงุกระดาษ ธอส. 500,000.00 495,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน ์

แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 494,869.65

บรษัิท เพอรเ์ฟค พลสั ดีไซน์

 แอนด ์พรนิท ์จาํกดั 

494,869.65

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003586 

ลว20/12/2564

44 จา้งบรษัิทภายนอก

(Organizer)"ธอส.พบ

ผูป้ระกอบการ

อสงัหารมิทรพัย ์ประจาํปี 

2564

500,000.00 499,690.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 499,690.00

บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 499,690.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003818 

ลว21/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

45 จา้งจดัพิมพก์ระดาษบนัทกึ

ขอ้ความ

86,670.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็นเวลอพ 

จาํกดั 86,670.00

บรษัิท เอส.อาร.์ซี.เอ็น

เวลอพ จาํกดั 86,670.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003819 

ลว21/12/2564

46 จา้งบรษัิทภายนอก

(Organizer)ตรวจคดักรอง

โรคตดิเชือไวรสั COVID-19

 สาํหรบัผูร้ว่มงาน ธอส.พบ

ผูป้ระกอบการ

อสงัหารมิทรพัย ์ประจาํปี 

2564

40,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวมเบอร ์

จาํกดั 36,380.00

บรษัิท ทเวนตีไฟว ์โนเวม

เบอร ์จาํกดั 36,380.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003820 

ลว21/12/2564

47 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาและ

แกไ้ขซอ่มแซมเครอืงนบั

ธนบตัรและเครอืงมดั

ธนบตัร(แบบรวมอะไหล)่

2,596,800.00 2,596,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

2,569,800.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 2,596,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003587 

ลว21/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

48 คา่บรกิารรายเดือนจากการ

ซือวิทยสุือสารระบบ 4 จี 

(แกไ้ข PO เดมิ เลขที 

400002024 โดยแยกคา่

เครอืงและคา่บรกิารออก

จากกนั)

96,139.50 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทรู ดสิทรบิวิชนั แอนด ์

เซลส ์จาํกดั 96,139.50

บรษัิท ทรู มฟู เอชยนิูเวอร์

แซล คอมมิวนิเคชนั จาํกดั 

96,139.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003821 

ลว22/12/2564

49 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนั สาขาปราจีนบรุี

7,383.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 7,383.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

7,383.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003822 

ลว22/12/2564

50 จา้งทาํของทีระลกึ สาํหรบั

การจดักิจกรรมเนืองใน

โอกาสขนึศกัราชใหม ่2565

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิ เสรมิสริ ิอารต์ แอนด ์คราฟ

 จาํกดั 69,550.00

บรษัิ เสรมิสริ ิอารต์ แอนด ์

คราฟ จาํกดั 69,550.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003826 

ลว22/12/2564

51 จดัซือโลค่รสิตลัโครงการ

จดัทาํ President  Award 

ประจาํปี 2564

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั 

44,940.00

บรษัิท อินดโิก ดีไซน ์จาํกดั

 44,940.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003828 

ลว23/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

52 จา้งทาํสือประชาสมัพนัธ์

การใชง้าน Mobile 

Application Banking 

(GHB ALL)

35,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

25,680.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

25,680.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003829 

ลว23/12/2564

53 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการ

บรหิารความเสียงทาง

การตลาดและสภาพคลอ่ง

420,000.00 420,000.00 วิธีพิเศษ ดร.สธีุ โมกขะเวส 420,000.00 ดร.สธีุ โมกขะเวส 

420,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003589 

ลว23/12/2564

54 เช่าอาคารราชพสัด ุเพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาสรุนิทร์

419,544.00 419,544.00 วิธีพิเศษ สาํนกังานธนารกัษพื์นทีสรุนิทร ์

419,544.00

สาํนกังานธนารกัษพื์นที

สรุนิทร ์419,544.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003591 

ลว24/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

55 จา้งทาํดอกไมป้ระดษิฐ์

บนสแตนสีทองของธนาคาร 

เพือตกแตง่สถานที ณ 

Banking Hall อาคาร 1 ชนั

 1

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์80,000.00 นายธนชั ศริธรานนท ์

80,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003830 

ลว27/12/2564

56 จา้งจา้งผลติคลปิวิดีโอใน

โครงการ GHBank 

Employee Branding

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เพนนี เฮา้ส ์จาํกดั 

1,979,500.00

บรษัิท เพนนี เฮา้ส ์จาํกดั 

1,979,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003592 

ลว27/12/2564

57 เช่าอาคารพาณิชยเ์พือใช้

เป็นทีทาํการสาขาถนนโรจ

นะ

1,512,000.00 1,512,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวจตุพิร จนัทรพ์ิสาร 

1,512,000.00

นางสาวจตุพิร จนัทรพ์ิสาร 

1,512,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003593 

ลว27/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

58 จา้งซอ่มแซมสาขา

ฉะเชิงเทรา

235,000.00 234,291.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ 

จาํกดั 232,000.00

บรษัิท บรูณรตันเ์อนยิเนียรงิ

 จาํกดั 232,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003831 

ลว29/12/2564

59 จดัทาํสงิพิมพ์

ประชาสมัพนัธผ์ลติภณัฑ์

สนิเชือและเงินฝากของ

ธนาคาร

700,000.00 614,036.62 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

615,559.69

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

614,036.62

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003598 

ลว29/12/2564

60 จดัซือเครอืงวดัออกซเิจน

ในาํ (DO Mete)

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซสิเตม็ส ์จาํกดั 

7,704.00

บรษัิท เวิลดไ์วด ์ซสิเตม็ส ์

จาํกดั 7,704.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003832 

ลว30/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละ

วันทขีอง

สัญญาหรือ

ข้อตกลง

วันท ี 17  มกราคม 2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2564                         แบบ สขร.๑

61 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ในการถ่ายทอดสด

 การออกรางวลัสลากออม

ทรพัย ์ธอส. ผา่นช่องทาง 

Facebook Fanpage ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1,284,000.00 1,284,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) 

1,284,000.00

บรษัิท อสมท จาํกดั 

(มหาชน) 1,284,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003601 

ลว30/12/2564

62 จา้งบรกิารบาํรุงรกัษาลฟิต ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาขาแจง้วฒันะ

64,200.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตซบูชิิ เอลเลเวเตอร ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 64,200.00

บรษัิท มิตซบูชิิ เอลเลเว

เตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

64,200.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003603 

ลว30/12/2564

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


