
ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

1 จา้งจดัพิมพก์ระดาษหวั

จดหมาย (สีเขียว)

166,920.00 166,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส 

อินดสัตร ีจาํกดั 166,920.00

บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ฟอรม์ส

 อินดสัตร ีจาํกดั 

166,920.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003912 

ลว1/03/2565

2 จา้งจดัพิมพใ์บนาํสง่ชาํระ

หนีเงินกูด้ว้ยเช็ค

90,950.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 90,950.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

90,950.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003913 

ลว1/03/2565

3 จดัซือเครอืงทาํลายเอกสาร 93,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั จาํกดั 

87,500.00

บรษัิท ไทยพิมพส์มัผสั 

จาํกดั 87,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003914 

ลว1/03/2565

4 จา้งจดัพิมพก์ารด์ตวัอยา่ง

ผูมี้อาํนาจ

32,010.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

32,100.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

32,100.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003915 

ลว1/03/2565

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         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

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

5 จา้งทาํตรายางประเภท

ตา่งๆของธนาคาร

23,951.95 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรอืงศลิป์ ตรายาง 23,951.95 เรอืงศลิป์ ตรายาง 

23,951.95

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003916 

ลว1/03/2565

6 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือ

หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต์

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สารสูอ่นาคต จาํกดั 

400,000.00

บรษัิท สารสูอ่นาคต จาํกดั 

400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003917 

ลว2/03/2565

7 จดัซือของสมนาคณุ 

สาํหรบัลกูคา้สนิเชือของ

ธนาคารในงานมหกรรมปี 

2565

600,000.00 428,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท คอมเซเวน่ จาํกดั 

(มหาชน) 478,400.00

บรษัิท ซี.เอส.ซี. อินเตอรเ์นชนั

แนล จาํกดั 476,800.00

บรษัิท กระตา่ยนอ้ยน่ารกั จาํกดั

 428,000.00

บรษัิท กระตา่ยนอ้ยน่ารกั 

จาํกดั 428,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4000003918 

ลว2/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

8 จา้งออกแบบและจดัพิมพ์

รายงานการพฒันาความ

ยงัยืน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์ประจาํปี 2564

500,000.00 460,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โคฟาวเดอร ์กรุป๊ จาํกดั 

440,840.00

บรษัิท โคฟาวเดอร ์กรุป๊ 

จาํกดั 440,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003656 

ลว2/03/2565

9 จา้งผูใ้หบ้รกิารบรหิารสือ

ออนไลนเ์พือการ

ประชาสมัพนัธ ์

www.reic.or.th

500,000.00 499,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิรค์ 360 จาํกดั 

499,000.00

บรษัิท เวิรค์ 360 จาํกดั 

499,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003658 

ลว2/03/2565

10 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นสือโทรทศัน ์รายการ 5 

เชา้เลา่เรอืง และรายการ 

ZAAB TODAY

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ดรมี ทีม เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

1,000,000.00

บรษัิท ดรมี ทีม เน็ตเวิรค์ 

จาํกดั 1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003660 

ลว2/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

11 จา้งจดัพิมพซ์องใสโ่ฉนด 

ประจาํปี 2565

247,170.00 247,170.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ชยัมนัคง (1995) จาํกดั  

247,170.00

บรษัิท ชยัมนัคง (1995) 

จาํกดั 247,170.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003919 

ลว3/03/2565

12 จดัซือของรางวลั สาํหรบัผู้

ผา่นการคดัเลือกจาก

กิจกรรมธนาคารความคดิ

ไอเดียสดุต๊าซ เครอืงฟอก

อากาศ

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.ซี.โอ. อินเตอรเ์นชนั

แนล จาํกดั 14,000.00

บรษัิท เอส.ซี.โอ. อินเตอร์

เนชนัแนล จาํกดั 14,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003920 

ลว3/03/2565

13 จดัซือเครอืงทาํนาํรอ้น-นาํ

เย็น ใหก้บัฝ่ายในสาํนกังาน

ใหญ่

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรสี ์

จาํกดั 99,510.00

บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอ

รสี ์จาํกดั 99,510.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003921 

ลว4/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

14 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการ 

"สนามเปา้ สนทนา”

350,000.00 350,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท นิวส ์เมคเกอร ์จาํกดั 

350,000.00

บรษัิท นิวส ์เมคเกอร ์จาํกดั

 350,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003922 

ลว4/03/2565

15 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือของ

หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์

450,000.00 450,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บางกอก โพสต ์จาํกดั 

(มหาชน) 450,000.00

บรษัิท บางกอก โพสต ์

จาํกดั (มหาชน) 

450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003923 

ลว4/03/2565

16 จา้งจดัพิมพว์นัสเุครอืง

เขียนแบบพิมพ ์จาํนวน 2 

รายการ

148,944.00 148,944.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

148,944.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

148,944.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003924 

ลว4/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

17 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคารฯ

 ของแตล่ะฝ่าย/สาขา/เขต 

ทีขอสงัพิมพ์

17,160.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

17,160.00

ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

17,160.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003925 

ลว7/03/2565

18 จา้งทาํตรายางประเภท

ตา่งๆของธนาคารฯ

24,904.25 _ วิธีเฉพาะเจาะจง เรอืงศลิป์ ตรายาง 24,904.25 เรอืงศลิป์ ตรายาง 

24,904.25

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003927 

ลว7/03/2565

19 จดัซือบตัรกาํนลั (Gift 

Voucher) ใหก้บัผูแ้นะนาํ/ชี

ช่องลกูคา้ทีมายืนขอสนิเชือ

และทาํนิตกิรรมแลว้เสรจ็

500,000.00 500,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 500,000.00

บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

500,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003928 

ลว7/03/2565

20 จา้งจดัพิมพแ์คชเชียรเ์ช็ค

ชนิดเลม่ สาขาสมารท์

6,206.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 6,206.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

6,206.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003929 

ลว7/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

21 จดัซือบตัรกาํนลั Gift 

Voucher ใบละ 500 บาท 

จาํนวน 2,000 ใบ สาํหรบั

โครงการ Friend get Friend

 ปี 2565

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์  

จาํกดั (มหาชน) 1,000,000.00

บรษัิท บกิซี ซเูปอรเ์ซน็

เตอร ์  จาํกดั (มหาชน) 

1,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003930 

ลว7/03/2565

22 จดัซือนาํมนัเชือเพลงิชนิด

ดีเซลสาํหรบัเครอืงสบูนาํ

ดบัเพลงิ อาคาร 1,2 ประจาํ

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

สาํนกังานใหญ่

27,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

13,944.80

บรษัิท ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 13,944.80

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003931 

ลว7/03/2565

23 เช่าอาคารพาณิชย ์เพือใช้

เป็นทีทาํการสาขาถนน

มิตรภาพ ขอนแก่น

1,080,000.00 1,080,000.00 วิธีพิเศษ นายนรศิ จิระวงศป์ระภา 

1,080,000.00

นายนรศิ จิระวงศป์ระภา 

1,080,000.00

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนดเงือนไข

และไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003664 

ลว7/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

24 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร 

ผา่นสือโทรทศันร์ายการ 

The People Show

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ญดาโชต ิจาํกดั 

2,000,000.00

บรษัิท ญดาโชต ิจาํกดั 

2,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003665 

ลว7/03/2565

25 เช่าพืนที เพือใชส้าํหรบัเป็น

ทางเขา้-ออก ทีจอดรถ

ลกูคา้ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

36,000.00 _ วิธีพิเศษ นางสาว พชัรา ดวงพตัรา 

36,000.00

นางสาว พชัรา ดวงพตัรา 

36,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003666 

ลว7/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

26 เช่าพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาคอนแวนต์

13,235,400.00 13,235,400.00 วิธีพิเศษ บรษัิท สยามวูด้เดน้โพรดกัส ์

จาํกดั 5,080,320.00

บรษัิท สยามวูด้เดน้โพร

ดกัส ์จาํกดั 5,080,320.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003669 

ลว7/03/2565

27 บรกิารพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาคอนแวนต์

วิธีพิเศษ บรษัิท สยามวูด้เดน้โพรดกัส ์

จาํกดั 8,153,913.60

บรษัิท สยามวูด้เดน้โพร

ดกัส ์จาํกดั 8,153,913.60

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003670 

ลว7/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

28 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือ

หนงัสือพิมพแ์นวหนา้

400,000.00 400,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท แนวหนา้เน็ตเวิรค์ จาํกดั 

400,000.00

บรษัิท แนวหนา้เน็ตเวิรค์ 

จาํกดั 400,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003932 

ลว8/03/2565

29 จา้งพิมพส์ตกิเกอรส์ารบรรณ 144,450.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เคเอส 1689 จาํกดั 

144,450.00

บรษัิท เคเอส 1689 จาํกดั 

144,450.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003933 

ลว8/03/2565

30 จดัซือกระบอกนาํเก็บความ

เย็น มอบใหส้ือมวลชนเนือง

ในโอกาสวนันกัขา่ว 

ประจาํปี 2565 (ครงัที 3)

85,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววรรณนิศา มณีนพรตัน ์

83,250.00

นางสาววรรณนิศา มณี

นพรตัน ์83,250.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003934 

ลว8/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

31 กระดาษบตัรควิ (QMS) 44,940.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อินเตอรเ์ปเปอร ์โปรดกัส ์

จาํกดั 44,940.00

บรษัิท อินเตอรเ์ปเปอร ์โปร

ดกัส ์จาํกดั 44,940.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003935 

ลว8/03/2565

32 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนัชนิดเลม่ ของสาขา

ในสงักดัสป.1 (Fast 

Cheque)

20,597.50 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 20,597.50

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

20,597.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003936 

ลว8/03/2565

33 จา้งบรกิารพืนทีการออก   

บธูงานมหกรรมบา้น

ธนาคารจงัหวดัขอนแก่น

200,000.00 199,877.67 วิธีพิเศษ บรษัิท พอทลูากา้ อะเลทิ จาํกดั 

199,877.67

บรษัิท พอทลูากา้ อะเลทิ 

จาํกดั 199,877.67

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003938 

ลว9/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

34 จา้งบรกิารวิเคราะหค์า่นาํ

ทิงของระบบบาํบดันาํเสีย 

อาคาร 2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาํนกังานใหญ่

48,150.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เทสท ์เทค จาํกดั 

48,150.00

บรษัิท เทสท ์เทค จาํกดั 

48,150.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4100003672 

ลว9/03/2565

35 จา้งผลติและโฆษณา

ประชาสมัพนัธธ์นาคาร

ผา่นสือโทรทศัน ์รายการ 

หนทางพารวย

1,000,000.00 963,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ณิลาวรรณ จาํกดั 

963,000.00

บรษัิท ณิลาวรรณ จาํกดั 

963,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003673 

ลว9/03/2565

36 จดัซือตูท้าํนาํรอ้น-นาํเย็น-

นาํธรรมดา

10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอรสี ์

จาํกดั 9,951.00

บรษัิท สมารท์ แอคเซสซอ

รสี ์จาํกดั 9,951.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003940 

ลว10/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

37 จา้งจดัพิมพใ์บคาํขอสนิเชือ

สาํหรบัผูข้อกูร้ว่ม

116,095.00 116,095.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

116,095.00

บรษัิท ฟลูพอยท ์จาํกดั 

116,095.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003941 

ลว10/03/2565

38 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนัชนิดเลม่ ของสาขา

ในสงักดัภาคตะวนัตกและ

ภาคใตต้อนลา่ง (Fast 

Cheque)

2,354.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 2,354.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

2,354.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003942 

ลว11/03/2565

39 จา้งจดัพิมพเ์ช็คกระแส

รายวนัชนิดเลม่ ของสาขา

ในสงักดัสป.2 (Fast 

Cheque)

11,770.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท ที.เค.เอส.สยามเพรส 

แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 11,770.00

บรษัิท ที.เค.เอส.สยาม

เพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

11,770.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003943 

ลว11/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

40 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้น

บรรณารกัษศ์าสตร์

240,000.00 240,000.00 วิธีพิเศษ นางอาร ีบญุพิพฒัน ์240,000.00 นางอาร ีบญุพิพฒัน ์

240,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003676 

ลว14/03/2565

41 จา้งปรบัปรุงและตกแตง่

ภายใน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์สาขาระยอง 

(งานเพิม)

261,568.68 261,568.68 วิธีพิเศษ บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิเนียรงิ 

จาํกดั 261,568.68

บรษัิท วิชญธาดา เอ็นจิ

เนียรงิ จาํกดั 261,568.68

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003677 

ลว14/03/2565

42 จดัซือกระดาษเช็ดมือ 3,000,000.00 7,322,040.00 e-bidding หา้งหุน้สว่นจาํกดั ท.ไทยเจรญิ

ผล 2,406,600.00

บรษัิท วินเนอร ์เปเปอร ์จาํกดั 

3,004,560.00

บรษัิท เสมอดาว จาํกดั 

2,556,000.00

บรษัิท ออล อิน วนั แมนแูฟคทอรี

 จาํกดั 2,052,000.00

บรษัิท ออล อิน วนั แมนู

แฟคทอร ีจาํกดั 

2,052,000.00

เป็นผูมี้คณุสมบตัิ

และขอ้เสนอทางดา้น

เทคนิคถกูตอ้ง

ครบถว้นและเป็นผู้

เสนอราคาตาํสดุ

ใบสงัซือเลขที

4100003678 

ลว14/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

43 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน ์

ช่อง 9 อสมท.

5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) 

5,000,000.00

บรษัิท อสมท จาํกดั 

(มหาชน) 5,000,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003679 

ลว15/03/2565

44 จา้งผูใ้หบ้รกิารถ่ายทอดสด

ออนไลนก์ารจดัสมัมนา

เผยแพรผ่ลสาํรวจโครงการ

ทีอยูอ่าศยั ปี 2565

500,000.00 497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี 

มีเดีย (ไทยแลนด)์ 495,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั เอฟ โอ วี

 มีเดีย (ไทยแลนด)์ 

495,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003681 

ลว15/03/2565

45 จา้งทาํปา้ยบา้น ธอส. เพือ

ใชใ้นโครงการสรา้ง/ซอ่มที

อยูอ่าศยัเพือผูด้อ้ยโอกาส  

ผูย้ากไร ้ผูส้งูอาย ุและผู้

พิการ

100,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออล ์อะเบาท ์ปรนิ จาํกดั

 62,862.50

บรษัิท ออล ์อะเบาท ์ปรนิ 

จาํกดั 62,862.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003947 

ลว16/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

46 จดัซือ Lens กลอ้งและ

อปุกรณอื์นๆ

70,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อีซีมอลล ์จาํกดั 

68,500.00

บรษัิท อีซีมอลล ์จาํกดั 

68,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003948 

ลว16/03/2565

47 จดัจา้งทาํพวงกญุแจ ธอส. 900,000.00 900,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จีดบับลวิ แบงคอ็ก จาํกดั

 900,000.00

บรษัิท จีดบับลวิ แบงคอ็ก 

จาํกดั 900,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003682 

ลว16/03/2565

48 จดัชนัเหลก็จดัเก็บเอกสาร 4

 ชนั

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง รา้นแกว้ 20,000.00 รา้นแกว้ 20,000.00 เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003950 

ลว17/03/2565

49 จดัชนัเหลก็จดัเก็บเอกสาร 4

 ชนั

25,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสาคร จนัทรข์อนแก่น 

25,000.00

นายสาคร จนัทรข์อนแก่น 

25,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003951 

ลว17/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

50 เช่าพืนที เพือใชเ้ป็นทีทาํ

การสาขาพหลโยธิน

907,200.00 6,831,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

907,200.00

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

907,200.00

บรษัิทเสนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003683 

ลว17/03/2565

51 เช่าบรกิารพืนที เพือใชเ้ป็น

ทีทาํการสาขาพหลโยธิน

5,263,372.80 0.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

5,263,372.80

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

5,263,372.80

บรษัิทเสนอราคา

ตรงตามขอ้กาํหนด 

และราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003684 

ลว17/03/2565

52 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือรายการ

ขา่วจราจรสวพ.FM 91 

กรุงเทพฯ

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท วิไลเซน็เตอรแ์อนดซ์นัส ์

จาํกดั 1,200,000.00

บรษัิท วิไลเซน็เตอรแ์อนด์

ซนัส ์จาํกดั 1,200,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003685 

ลว17/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

53 จดัซือรถเข็นพืนเหลก็ชนั

เดียวมือจบั 2 ขา้ง

6,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

5,911.75

บรษัิท เจนบรรเจิด จาํกดั 

5,911.75

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003952 

ลว18/03/2565

54 จดัซือเสือสงกรานต ์   (ลาย

ดอก) สาํหรบัพนกังาน

รกัษาความปลอดภยั และ

พนกังานรกัษาความสะอาด

60,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

52,160.00

นายอวิรตัน ์ประเสรฐิกิจ 

52,160.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003953 

ลว18/03/2565

55 จดัซือกลอ่งบรรจเุอกสาร 74,900.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.วี.แอนด ์พี.คารต์นั 

จาํกดั 74,900.00

บรษัิท เอส.วี.แอนด ์พี.คาร์

ตนั จาํกดั 74,900.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003956 

ลว22/03/2565

56 จดัซือตูก้ดนาํรอ้น-นาํเย็น

ของฝ่ายบรหิารการเงิน

13,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) จาํกดั

 11,900.01

บรษัิท ออฟฟิศเมท (ไทย) 

จาํกดั 11,900.01

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003957 

ลว22/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

57 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคารผา่นสือโทรทศัน์

รายการ "หมนุตามโลก" 

ทางช่อง 5

450,000.00 450,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เมอรทิซ ์พบับลซิตีิ จาํกดั 

450,000.00

บรษัิท เมอรทิซ ์พบับลซิตีิ 

จาํกดั 450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003958 

ลว22/03/2565

58 จดัซือกลอ้งพรอ้มอปุกรณ์

ถ่ายภาพเพือใชใ้นกิจการ

ธนาคาร

300,000.00 293,370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พาราโบลา่ จาํกดั 

293,370.00

บรษัิท พาราโบลา่ จาํกดั 

293,370.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003960 

ลว24/03/2565

59 จดัซือเครอืงคาํนวณเลข 

จาํนวน 4ประเภท

160,700.00 200,504.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นามทอง จาํกดั 

123,004.00

บรษัิท นามทอง จาํกดั 

123,004.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003962 

ลว24/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

60 จา้งพิมพน์ามบตัรธนาคาร

อาคารสงเคราะห์

21,840.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

21,840.00

ฟิงเกอร ์พรนิต ์(2000) 

21,840.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003963 

ลว25/03/2565

61 จดัซือตูท้าํนาํรอ้น-นาํเย็น 10,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์

จาํกดั (มหาชน) 9,500.00

บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซน็

เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

9,500.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003965 

ลว25/03/2565

62 จา้งจดังาน ธอส.สืบสาน

วฒันธรรมไทย ปี 2565 ( 

Org.จา้งจดัสถานที)

120,000.00 162,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนชั ศริธรานนท ์

101,800.00

นายธนชั ศริธรานนท ์

101,800.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003967 

ลว25/03/2565

63 จา้งจดังาน ธอส.สืบสาน

วฒันธรรมไทย ปี 2565 

(จา้งจดัอาหารถวายพระ)

22,500.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ จาํกดั 

17,387.50

บรษัิท อบ-อุน่ เคเทอรงิ 

จาํกดั 17,387.50

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003968 

ลว25/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

64 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นรายการวิทย ุ

"จบัประเดน็ขา่ว สาว

ประเดน็รอ้น" สถานีวิทย ุFM

 97.0 MHz

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทนเม็นท ์

เน็ทเวิรค์ จาํกดั 300,000.00

บรษัิท เวิลด ์เอ็นเตอรเ์ทน

เม็นท ์เน็ทเวิรค์ จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003969 

ลว25/03/2565

65 จา้งจดังาน ธอส.สืบสาน

วฒันธรรมไทย ปี 2565 

(จดัซือพรม)

20,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีอีเอ็มเอ จาํกดั 

13,482.00

บรษัิท ดีอีเอ็มเอ จาํกดั 

13,482.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003970 

ลว25/03/2565

66 จา้งปรบัปรุงหอ้งประชมุ ชนั

 3 อาคาร 2 งานเพิม

2,248,605.38 2,248,605.38 e-bidding บรษัิท เนียบ อินเตอรเ์ฟอรนิ์ช 

จาํกดั 2,248,605.38

บรษัิท เนียบ อินเตอร์

เฟอรนิ์ช จาํกดั 

2,248,605.38

บรษัิทเสนอตรงตาม

ขอ้กาํหนด และราคา

ไมเ่กินงบประมาณ

และราคากลาง

ใบสงัซือเลขที

4100003688 

ลว25/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

67 จา้งจดัพิมพห์นงัสือสญัญา

กูเ้งินฉบบัหลกั

150,870.00 150,870.00 วิธีพิเศษ บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

150,870.00

บรษัิท จนู พบัลชิชิง จาํกดั 

150,870.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003971 

ลว28/03/2565

68 จดัซือเครอืงทาํลายเอกสาร 173,340.00 173,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

173,340.00

บรษัิท รโิก ้(ประเทศไทย) 

จาํกดั 173,340.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003972 

ลว28/03/2565

69 เช่าพืนทีจอดรถยนต์

สาํหรบัพนกังาน พนกังาน

สญัญาจา้ง และลกูจา้ง

ธนาคาร

1,818,000.00 1,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 1,800,000.00

บรษัิท ทิพยประกนัภยั 

จาํกดั (มหาชน) 

1,800,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003693 

ลว28/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

70 จดัซือถงุซปิลอ็ค เพือใช้

สาํหรบัจดัชดุตรวจโควิด -19

10,165.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท บีเคเค แพคเวิลด ์จาํกดั 

10,165.00

บรษัิท บีเคเค แพคเวิลด ์

จาํกดั 10,165.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003973 

ลว29/03/2565

71 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือโทรทศัน์

รายการ เจาะลกึทวัไทย 

lnside Thailand

450,000.00 450,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท เบสท ์โฟร ์มีเดีย จาํกดั 

450,000.00

บรษัิท เบสท ์โฟร ์มีเดีย 

จาํกดั 450,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003975 

ลว29/03/2565

72 จา้งโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ธนาคาร ผา่นสือเว็บไซค์

สาํนกัขา่วไทยพบัลกิา้ 

www.thaipublica.org

300,000.00 300,000.00 วิธีพิเศษ บรษัิท ไทยพบัลกิา้ จาํกดั 

300,000.00

บรษัิท ไทยพบัลกิา้ จาํกดั 

300,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4000003976 

ลว29/03/2565

73 จดัซือกระดาษทิชชู่เปียก

แบบซองขนาดพกพา

100,000.00 _ วิธีพิเศษ บรษัิท โคะโคโระ ซาโตะ จาํกดั 

99,510.00

บรษัิท โคะโคโระ ซาโตะ 

จาํกดั 99,510.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003977 

ลว29/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

74 จา้งซอ่มแซม ฝา้เพดาน 

ของบรหิารหนีสาขา

สกลนคร ฝ่ายบรหิารหนี

ภมูิภาค ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์

35,000.00 _ วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรนีแอรเ์อ็น

เตอรไ์พรส ์35,000.00

หา้งหุน้สว่นจาํกดั กรนีแอร์

เอ็นเตอรไ์พรส ์35,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณ

ใบสงัซือเลขที

4000003978 

ลว29/03/2565

75 จา้งผูใ้หบ้รกิารพืนที

โครงการงานมหกรรมทาง

การเงิน ประจาํปี 2565 

(งาน MONEY EXPO 2022)

5,328,600.00 5,171,310.00 วิธีพิเศษ บรษัิท มีเดีย แอสโซซเิอตเตด็ 

จาํกดั 5,171,310.00

บรษัิท มีเดีย แอสโซซเิอต

เตด็ จาํกดั 5,171,310.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003694 

ลว29/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้



ลาํดบัที งานทจีัดซอืหรือจัดจ้าง
วงเงนิทจีะซอืหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซอืหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคา

ทเีสนอ

ผู้ไดรั้บการคัดเลือกและ

ราคา

เหตุผลทคัีดเลือก

โดยสังเขป

เลขทแีละวันที

ของสัญญา

หรือข้อตกลง

วันท.ี.4.เดอืนเมษายน พ.ศ.2565

ส่วนจัดหาทวัไป ฝ่ายจัดหาและการพสัดุ

                                         สรุปผลการดาํเนินการจัดซอืจัดจ้างในรอบเดอืนมนีาคม 2565                         แบบ สขร.๑

76 จา้งผูเ้ชียวชาญดา้นการ

กาํกบัการปฏิบตังิาน 

(Compliance)

960,000.00 960,000.00 วิธีพิเศษ นางสาวชตุมิา บญุมี 960,000.00 นางสาวชตุมิา บญุมี 

960,000.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003696

ลว31/03/2565

77 จา้งจดัพิมพร์ายงาน

ประจาํปี 2564 ของศนูย์

ขอ้มลูอสงัหารมิทรพัย์

500,000.00 483,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฮีซ ์จาํกดั 483,640.00 บรษัิท ฮีซ ์จาํกดั 

483,640.00

เป็นผูเ้สนอราคาตรง

ตามขอ้กาํหนด และ

ราคาไมเ่กิน

งบประมาณและ

ราคากลาง(อา้งอิง)

ใบสงัซือเลขที

4100003697 

ลว31/03/2565

หมายเหต ุ: ราคากลางไมเ่กนิ 100,000.00 บาท จะไมม่ใีนระบบ ERP แตอ่ยูใ่นรายงานขอซอืขอจา้ง ซงึจะไดรั้บอนุมัตใิหค้วามเห็นชอบเรยีบรอ้ยแลว้


