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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

1

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (FCU-01) 

ห้องเคร่ืองลฟิต์ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 อาคาร 2

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 32,100.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 32,100.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

2
จ้างบริษัทออกแบบสื่อประชาสมัพนัธ์

โครงการเงินฝากประจ า 360 วนั
 - ตกลงราคา บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,980.00      บ.ไอดลี ทเูดย์ จ ากดั 14,980.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

3
จ้างพิมพ์กระดาษหวัจดหมาย 

 ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลลอพ จ ากดั 85,600.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 85,600.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

4 จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค สาขาไมตรีจิต  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

5
ตอ่อายสุมาชิกข้อมลูนิตบิคุคลออนไลน์ 

Business Online (BOL)
 - ตกลงราคา บ.บซิิเนส ออนไลน์ จ ากดั 50,022.50      บ.บซิิเนส ออนไลน์ จ ากดั 50,022.50      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

6
จดัซือ้สตกิเกอร์ เลเซอร์ลาเบิล้ ตราช้าง 

16-030
 - ตกลงราคา บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 15,568.50      บ.กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 15,568.50      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

7
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ตามอ าเภอตา่งๆ ในเขตจงัหวดัสริุนทร์
 - ตกลงราคา

นายไพโรจน์ แซโ่ง้ว 

(ร้านยอดรักโฆษณา)
29,900.00      

นายไพโรจน์ แซโ่ง้ว 

(ร้านยอดรักโฆษณา)
29,900.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

8
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในหนงัสอืพิมพ์อีสานโพสต์
 - ตกลงราคา นางน่ิมนวล มานาด ี 5,000.00        นางน่ิมนวล มานาด ี 5,000.00        

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์



2

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9

จ้างเหมาดแูลรักษาต้นไม้และสวนหยอ่ม

 บริเวณระเบยีงด้านนอกห้องสมดุ ชัน้ 3 

อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.สเตท เซอร์วิส จ ากดั 24,000.00      บ.สเตท เซอร์วิส จ ากดั 24,000.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

10

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งาน Post Today Investment Expo 

2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.เอโอ ดไีซน์ จ ากดั 223,169.90    บ.เอโอ ดไีซน์ จ ากดั 223,169.90    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

11
จ้างจดัหาพืน้ที่งานมหกรรมการลงทนุ 

Invest Fair 2013 เชียงใหม่
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.บรูพาทศัน์ (1999) จ ากดั 256,800.00    บ.บรูพาทศัน์ (1999) จ ากดั 256,800.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

12
จดัซือ้กระดาษช าระ ยี่ห้อ TISSUE NICE

 JUMBOROLL 2 PLY (มีรอยปรุ)
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 597,060.00    บ.วินเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั 597,060.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

13
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสมัพนัธ์

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 19,003.20      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 19,003.20      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

14

จ้างเหมาซ่อมชดุเกียร์ ของ Cooling 

Tower หมายเลข 3 และ 5 ของอาคาร 2

 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เหลียงชิอตุสาหกรรม 

(ประเทศไทย) จ ากดั
43,720.20      

บ.เหลียงชิอตุสาหกรรม 

(ประเทศไทย) จ ากดั
43,720.20      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

15
จ้างก่อสร้างบธูงานมหกรรมการลงทนุ 

Invest Fair 2013 เชียงใหม่
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ 

อีเวนท์ เอเจนซี จ ากดั
301,504.60    

บ.ลานนา เอ็กซิบิท แอนด์ 

อีเวนท์ เอเจนซี จ ากดั
301,504.60    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



3

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

16

จ้างพิมพ์ Inkjet โครงการเงินฝาก 

อุ่นใจวยัเกษียณ และโครงการเงินฝาก 

ประจ า 360 วนั

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 91,677.60      บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 91,677.60      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

17 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 9,065.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 9,065.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

18
จดัซือ้ตู้ ไม้เก็บเอกสาร 2 บาน MEDIUM

 CABINET
 - ตกลงราคา บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม จ ากดั 15,199.35      บ.ริชเทค บโูร ซิสเท็ม จ ากดั 15,199.35      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

19

จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสารกนัไฟ 

ยี่ห้อ ROSENGRENS รุ่น CANOPUS 

แบบ 4 ลิน้ชกั

 - ตกลงราคา บ.ตามรภาค เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 41,730.00      บ.ตามรภาค เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 41,730.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

20
จดัซือ้กระดานไวท์บอร์ดขาตัง้ล้อเลื่อน 

สองหน้า-แมเ่หลก็
 - ตกลงราคา บ.เจนบรรเจิด จ ากดั 5,000.00        บ.เจนบรรเจิด จ ากดั 5,000.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

21
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SHARP รุ่น SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 28,199.98      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 28,199.98      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

22
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบค าขอสนิเช่ือ

ส าหรับผู้ขอกู้ ร่วม
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 78,110.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 78,110.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

23
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง 

สาขาสมทุรสาคร
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 8,025.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 8,025.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

24 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ  - ตกลงราคา
บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่

แนล(ไทยแลนด์) จ ากดั
88,000.00      

บ.คอลลี่ย์ อินเตอร์แนชชัน่

แนล(ไทยแลนด์) จ ากดั
88,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25
จดัซือ้กล้องดจิิตอลพร้อมอปุกรณ์ 

ยี่ห้อ CANON รุ่น PowerShort G15
 - ตกลงราคา ร้าน Digilife ตกึคอมฯ ชลบรีุ 13,735.00      ร้าน Digilife ตกึคอมฯ ชลบรีุ 13,735.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

26
จดัซือ้รถจกัรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี. 

ยี่ห้อ HONDA CLICK 125i
 - ตกลงราคา บ.มิตรยนต์พทัยา จ ากดั 56,000.00      บ.มิตรยนต์พทัยา จ ากดั 56,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

27 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 160,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 160,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

28 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 38,186.16      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 38,186.16      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

29

จ้างพิมพ์การ์ดเชิญพร้อมซอง 

ส าหรับเปิดสาขาในสงักดัฝ่ายกิจการ

สาขาภมิูภาค 1

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 39,697.00      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 39,697.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

30
จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลข ขนาดเลก็ 

14 หลกั ยี่ห้อ CASIO รุ่น DJ-240D
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 3,480.00        บ.นามทอง จ ากดั 3,480.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

31
จดัซือ้ตู้ชดุรางเลื่อนพร้อมตดิตัง้ตาม

รูปแบบเพ่ือใช้งานที่สาขาหวัหนิ
 - ตกลงราคา หจก.เบ๊ เตก็ ล้ง 124,512.69    หจก.เบ๊ เตก็ ล้ง 124,512.69    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

32
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 29,960.00      บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 29,960.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

33
จ้างพิมพ์ใบบนัทกึรายการ (Slip)

เคร่ือง ATM ยี่ห้อ Diebold
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
83,460.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
83,460.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

34
จ้างเหมาดแูลบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้าของสาขาเชียงใหม่
 - ตกลงราคา บ.ไทยพาวเวอร์ โซลชูัน่ จ ากดั 23,112.00      บ.ไทยพาวเวอร์ โซลชูัน่ จ ากดั 23,112.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

35 จ้างขนย้ายเคร่ือง ATM ของสาขาจนัทบรีุ  - ตกลงราคา
หจก.พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย
10,593.00      

หจก.พร้อมเซอร์วิส 

แอนด์ ซพัพลาย
10,593.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

36

จดัซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ในห้อง

ข้อมลูจ าหนา่ย NPL ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั
20,431.65      

บ.รุ่งเกษม อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั
20,431.65      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

37
จดัซือ้อปุกรณ์ระบบปรับอากาศ (Chiller)

 อาคาร 1,2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ตกลงราคา

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
27,285.00      

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
27,285.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

38

เช่าพืน้ที่ตดิตัง้ป้ายโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ สาขายอ่ยวงศ์สวา่ง 

ทาวน์ เซ็นเตอร์

 - ตกลงราคา บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั         (สาขาวงศ์สวา่ง)53,876.05      บ.สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากดั         (สาขาวงศ์สวา่ง)53,876.05      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

39
เช่าพืน้ที่จอดรถยนต์ของสถานบนัเทงิ 

Hollywood
 - ตกลงราคา หจก.ท ีวี เค กรุ๊ป 180,000.00    หจก.ท ีวี เค กรุ๊ป 180,000.00    

ผา่นการพิจารณาคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการธนาคารฯ

40
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็ค 

สาขาสยามสแควร์
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
4,708.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

41

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นรายการคยุโขมงหกโมงเช้า และ

รายการโป๊ะแตก

 - ตกลงราคา นายอ านาจ อยู่มั่น 272,850.00    นายอ านาจ อยู่มั่น 272,850.00    
เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์



6

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

42
จดัซือ้ป้ายอะคริลคิใส (แนวตัง้) และ

กระดาษการ์ดอิงค์เจ็ท ให้แก่ฝ่ายเงินฝาก
 - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 48,330.00      องค์การค้าของ สกสค. 48,330.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

43

จดัจ้างขนย้ายพร้อมซ่อมแซมสเีคร่ือง 

ATM จากพิพิธภณัฑ์ขนมไทย ตลาดน า้

อมัพวา และน าไปตดิตัง้ ณ เคาน์เตอร์

การเงินอมัพวา

 - ตกลงราคา
หจก.พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย
18,190.00      

หจก.พร้อมเซอร์วิส แอนด์ 

ซพัพลาย
18,190.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

44 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 25,080.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 25,080.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

45
จ้างบริการจดัหาพืน้ที่งาน Post Today 

Investment Expo 2013
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
บ.โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั 642,000.00    บ.โพสต์ พบัลชิชิง จ ากดั 642,000.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

46
จ้างซ่อมแซมระบบไฟป้ายและทาสี

ภายในเคาเตอร์การเงินอิมพีเรียล ส าโรง
 - ตกลงราคา บ.ทเูมคเกอร์ จ ากดั 44,940.00      บ.ทเูมคเกอร์ จ ากดั 44,940.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

47

จดัซือ้มอเตอร์ส ารองส าหรับเคร่ืองสง่ลม

เย็น (AHU) ขนาด 2.2 KW ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอ็มเอส เทค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
4,708.00        

บ.เอ็มเอส เทค แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากดั
4,708.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

48
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหลเ่คร่ืองฉายภาพที่

ใช้ในห้องประชมุชัน้ 10 อาคาร 1
 - ตกลงราคา บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 21,400.00      บ.ออดิโอ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 21,400.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ



7

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

49

จ้างบริการวิเคราะห์คา่น า้ทิง้ของระบบ

บ าบดัน า้เสยี อาคาร 2 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.เทสท์ เทค จ ากดั 24,396.00      บ.เทสท์ เทค จ ากดั 24,396.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

50
จ้างผลติสื่อสิ่งพิมพ์งานมหกรรมการเงิน

พทัยา ภาคเหนือ ครัง้ที่ 3
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 25,594.40      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 25,594.40      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

51 จ้างพิมพ์แบบฟอร์มหนงัสอืสญัญากู้ เงิน  - ตกลงราคา บ.จนู พบัลชิช่ิง จ ากดั 85,600.00      บ.จนู พบัลชิช่ิง จ ากดั 85,600.00      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

52
จ้างพิมพ์ 1.แคชเชียร์เช็ค สาขาราช

ด าเนิน 2.แคชเชียร์เช็ค สาขาพระราม 6
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
17,655.00      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
17,655.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

53 จดัซือ้ถงัดบัเพลงิ  -
วธีิพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)
บ.มิชชัน่ เคมิคอล จ ากดั 311,434.20    บ.มิชชัน่ เคมิคอล จ ากดั 311,434.20    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

54
เช่าระบบโทรทศัน์วงจรปิดและระบบ

ป้องกนัโจรกรรมและเเจ้งเหตฉุกุเฉิน
 -

วธีิพิเศษ 

(สอบราคา

ประกอบ)
บ.เปโตร ไอท ีจ ากดั 648,000.00    บ.เปโตร ไอท ีจ ากดั 648,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

55
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ดอกเบีย้เงินฝาก 

อุ่นใจวยัเกษียณ และประจ า 360 วนั
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 19,003.20      บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 19,003.20      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

56
จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์และเก้าอีส้ านกังาน 

ส าหรับธนาคารฯ สาขาบญุศริิ
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 43,763.00      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 43,763.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ



8

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

57

จ้างบ ารุงรักษาระบบควบคมุการเข้า-

ออกประตอูตัโนมตั ิชัน้ 10 อาคาร 1 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากดั
8,025.00        

บ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชัน่ 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากดั
8,025.00        

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

58

จ้างพิมพ์แบบฟอร์ม 1.ใบค าขอสนิเช่ือ

ส าหรับผู้ขอกู้  2.หนงัสอืให้ความยินยอม

ในการเปิดเผยข้อมลูเครดติ

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 223,844.00    บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 223,844.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

59 จดัซือ้กระดาษช าระม้วนเลก็  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 62,060.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 62,060.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

60 จดัซือ้ถ้วยกรวยน า้ดื่ม PANDA  - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 77,575.00      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 77,575.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

61
จ้างท ากลอ่งใส ใสโ่บชวัร์ 3 ช่อง 

และกลอ่งใส ใสใ่บฝาก-ถอน
 - ตกลงราคา บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 16,585.00      บ.เอกณศิลป์ อลมิูเนียม จ ากดั 16,585.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

62

จ้างจดัท าสปอตวิทยปุระชาสมัพนัธ์

โครงการเงินฝากอุ่นใจวยัเกษียณ และ

โครงการเงินฝากประจ า 360 วนั

 - ตกลงราคา บ.ยชูสู จ ากดั 63,879.00      บ.ยชูสู จ ากดั 63,879.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

63 จดัซือ้พสัดเุคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 31,104.00      องค์การค้าของสกสค. 31,104.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

64 จดัซือ้พสัดเุคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  - กรณีพิเศษ องค์การค้าของ สกสค. 40,850.00      องค์การค้าของสกสค. 40,850.00      เป็นการสนบัสนนุสว่นราชการ

65
จดัซือ้หมกึเคร่ือง FAX ยี่ห้อ BROTHER 

รุ่น MFC-260C
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 4,226.50        บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส จ ากดั 4,226.50        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

66
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ในนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ (เชียงใหม)่
 - ตกลงราคา

บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

(เชียงใหม)่ จ ากดั
119,000.00    

บ.โฮมบายเออร์ไกด์ 

(เชียงใหม)่ จ ากดั
119,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์



9

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

67 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

68
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

69

จดัซือ้โทรทศัน์ส ีขนาด 55 นิว้ 

ยี่ห้อ Samsung LED รุ่น 

UA55ES6220พร้อมอปุกรณ์ตดิตัง้

 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 60,187.50      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 60,187.50      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

70
จดัซือ้ถงุขยะสดี า ขนาด 30x40 นิว้ และ

ถงุขยะสดี า ขนาด 18x20 นิว้
 - ตกลงราคา บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 32,260.50      บ.เทพเทวา รุ่งเรือง จ ากดั 32,260.50      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

71

จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ หน ูยงุ และหมดั ประจ า

ส านกังานใหญ่ อาคาร 1

 - ตกลงราคา บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 33,750.00      บ.กู๊ด เพสท์ คอนโทรล จ ากดั 33,750.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

72

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

โครงการสนิเช่ืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษ

 ปี 56

 - ตกลงราคา บ.สสีนั เอเจนซ่ี จ ากดั 53,500.00      บ.สสีนั เอเจนซ่ี จ ากดั 53,500.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

73
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 57,940.50      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 57,940.50      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

74 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 7,825.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 7,825.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

75

จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน ส าหรับฝ่าย

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.ครีเอทฟี โซลชูัน่ จ ากดั 332,663.00    บ.ครีเอทฟี โซลชูัน่ จ ากดั 332,663.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

76

จ้างก่อสร้างบธู พร้อมกิจกรรมภายใน

งานมหกรรมการเงินพทัยา ครัง้ที่ 3 

Money Expo Pattaya 2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากดั
595,008.81    

บ.มนัส์ อีเว้นท์ ออร์กาไนซเซอร์ 

จ ากดั
595,008.81    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

77

จ้างบริการจดัหาพืน้ที่งานมหกรรม

การเงินพทัยา ครัง้ที่ 3 Money Expo 

Pattaya 2013

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 654,840.00    บ.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 654,840.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

78

จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์ โครงการ

สนิเช่ือประเภทแฟลตให้เช่า โครงการ

สนิเช่ืออตัราดอกเบีย้เงินกู้ พิเศษเพ่ือ

ซือ้อปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เก่ียวเน่ืองเพ่ือประโยชน์ในการอยู่อาศยั

 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 131,931.00    บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 131,931.00    
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

79

จดัซือ้กระดาษ A4/80 แกรม 

ยี่ห้อ Double A (ฝ่ายปฏบิตักิาร

สารสนเทศ)

 - ตกลงราคา
บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
44,405.00      เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

80
จ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คตอ่เน่ือง 

สาขาขอนแก่น
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี ้

พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน)
21,228.80      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์ตราสารส าคญัทาง

 การเงิน

81

จ้างผลติงานพิมพ์ Rool Up และงาน

แบนเนอร์ งานประชาสมัพนัธ์วิสยัทศัน์ 

คา่นิยม พนัธกิจ

 - ตกลงราคา บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,943.40        บ.เฮอร์ค คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 4,943.40        
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

82
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทย ุMS Radio
 - ตกลงราคา หจก. เอ็ม เอส เรดโิอ 38,520.00      หจก. เอ็ม เอส เรดโิอ 38,520.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

83
จ้างพิมพ์โปสเตอร์งานประชาสมัพนัธ์

วิสยัทศัน์ คา่นิยม พนัธกิจของธนาคาร
 - ตกลงราคา หจก.เฟรม อพั ดไีซน์ 12,840.00      หจก.เฟรม อพั ดไีซน์ 12,840.00      

เป็นผู้ที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

84
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทยรุายการ SME Radio
 - ตกลงราคา บ.เอสเอ็มอี บรอดคาซท์ จ ากดั 38,520.00      บ.เอสเอ็มอี บรอดคาซท์ จ ากดั 38,520.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

85
จดัซือ้ตู้ เหลก็เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 

ยี่ห้อ LUCKY รุ่น SH-756
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 13,867.20      บ.บางกอกลกักีเ้ซฟ จ ากดั 13,867.20      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

86

จ้างเหมาเปลี่ยนวสัดปุพืูน้ อาคาร 2 

ชัน้ 4,5,7,8,9,10,12,14,17 ธนาคารฯ 

ส านกังานใหญ่

 - ประกวดราคา บ.เดคคอรามา่ จ ากดั 8,188,888.00 บ.เดคคอรามา่ จ ากดั 8,188,888.00 เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

87
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร ขนาด 40 ช่อง 

ยี่ห้อ ELEGANT
 - ตกลงราคา

ร้านห้วยเล็กเฟอร์นิเจอร์ 

(สาขาบอ่วิน)
16,392.40      

ร้านห้วยเล็กเฟอร์นิเจอร์ 

(สาขาบอ่วิน)
16,392.40      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

88
จดัซือ้เคร่ืองฟอกอากาศ ขนาดห้อง 48 

ตรม. ยี่ห้อ Sharp รุ่น KC-A60TA-W
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 69,978.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 69,978.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

89

จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหนธูนาคารฯ  

สาขาบางเขน

 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 10,700.00      บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 10,700.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

90

จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหนธูนาคารฯ 

สาขาพระราม 2

 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 12,947.00      บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 12,947.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

91

จ้างเหมาบริการก าจดัปลวก มด 

แมลงสาบ และหนธูนาคารฯ  

สาขาไมตรีจิต

 - ตกลงราคา บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 12,099.00      บ.บัค๊ บ ีกอน จ ากดั 12,099.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

92
สัง่จ้างที่ปรึกษาด้านการป้องกนัการฟอก

เงิน
 - พิเศษ นางโสมสริิ สยีางนอก 600,000.00    นางโสมสริิ สยีางนอก 600,000.00    

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

93

จดัซือ้เฟอร์นิเจอร์ชดุโต๊ะท างานของ

ส านกักรรมการผู้จดัการ ชัน้ 10 อาคาร 1

 ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา
บ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน)
50,255.23      

บ.โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

จ ากดั (มหาชน)
50,255.23      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

94
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทยแุละสิ่งพิมพ์
 - ตกลงราคา คณุนงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ 24,000.00      คณุนงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ 24,000.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

95
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทย ุรายการสไมล์แคท เรดโิอ
 - ตกลงราคา คณุวิจิตรา พรหมขนัธ์ 36,000.00      คณุวิจิตรา พรหมขนัธ์ 36,000.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

96
จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตัง้

ให้กบัสาขาปราจีนบรีุ
 - ตกลงราคา

บ.ประเสริฐมนตรีปราจีนบรีุ 

จ ากดั
63,700.00      

บ.ประเสริฐมนตรีปราจีนบรีุ 

จ ากดั
63,700.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

97
จดัซือ้เคร่ืองท าลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM 

รุ่น SECRIO B22
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 17,120.00      บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 17,120.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

98
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 47,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

99
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทยชุมุชนคนเมืองหริภญุไชย
 - ตกลงราคา คณุนงลกัษณ์ อโนภาส 36,000.00      คณุนงลกัษณ์ อโนภาส 36,000.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

100
จ้างเหมาจดัหาพืน้ที่เพ่ืออกบธูงาน

แสดงบ้าน คอนโด และรถยนต์
 - ตกลงราคา บ.เม็ดมกุ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 26,750.00      บ.เม็ดมกุ แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 26,750.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

101
จดัซือ้เคร่ืองรัดธนบตัรชนิดตัง้พืน้ 

ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 38,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 38,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

102 จดัซือ้ถงัขยะ  - ตกลงราคา บ.ไมครอนโปรโมชัน่ จ ากดั 9,897.50        บ.ไมครอนโปรโมชัน่ จ ากดั 9,897.50        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

103
จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัรแบบตัง้โต๊ะ 

ยี่ห้อ LAUREL รุ่น J-778
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 94,000.00      บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 94,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

104 จ้างพิมพ์ใบปลวิโครงการอุ่นใจวยัเกษียณ  - ตกลงราคา บ.เกรย์ แมทเทอร์ จ ากดั 39,188.75      บ.เกรย์ แมทเทอร์ จ ากดั 39,188.75      
เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

105
จ้างพิมพ์สื่อประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือสานรัก 56
 - ตกลงราคา บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 134,338.50    บ.ฟลูพอยท์ จ ากดั 134,338.50    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

106

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

บริเวณด้านหน้าราชยายนต์สมาคมแหง่

ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

 - ตกลงราคา
ราชยายนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์
100,000.00    

ราชยายนต์สมาคม

แหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัภ์
100,000.00    

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

107
จ้างพิมพ์ซองหน้าตา่งเหลอืง 

สาขาสระแก้ว
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลลอพ จ ากดั 8,025.00        บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลอพ จ ากดั 8,025.00        

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

108
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน CONGRESS 

MEDIUM BACK CHAIR
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 156,439.35    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 156,439.35    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

109

จ้างจดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์การประมลู

ขายทรัพย์สนิธนาคารในรูปแบบ Digital

 Media

 - ตกลงราคา บ.ไพร์ม เซิร์ฟ จ ากดั 42,800.00      บ.ไพร์ม เซิร์ฟ จ ากดั 42,800.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

110

จ้างพนกังานรักษาความปลอดภยั

ประจ าสาขายอ่ยถนนทรงวาด 

ผลดักลางคนื

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
568,260.00    

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้

คอนโทรล จ ากดั
568,260.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

111
จ้างเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ

ธนาคาร
 - พิเศษ นายชยันาท พนัตาวงศ์ 300,000.00    นายชยันาท พนัตาวงศ์ 300,000.00    

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

112
จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์เพ่ือใช้ในการ

บ ารุงรักษาทรัพย์สนิธนาคาร
 - ตกลงราคา บ.มิตรอภยั จ ากดั 20,068.92      บ.มิตรอภยั จ ากดั 20,068.92      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

113

จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องสหภาพ

และห้องลลีาศ พร้อมตดิตัเ้คร่ือง

ปรับอากาศที่ห้องลลีาศ ชัน้ 1 อาคาร 1 

ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 71,690.00      หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 71,690.00      
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

114 จดัซือ้ถงุพลาสตกิใส PP  - ตกลงราคา บ.โพลพีลาสตกิ จ ากดั 14,552.00      บ.โพลพีลาสตกิ จ ากดั 14,552.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

115
จดัซือ้เก้าอีส้ าหรับลกูค้า GENERATION

 GUEST CHAIR
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 63,665.00      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 63,665.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

116
จ้างเหมาดแูลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้

 ของสาขาล าพนู
 - ตกลงราคา นายกฤษฏา สภุาวรรณ 60,000.00      นายกฤษฏา สภุาวรรณ 60,000.00      

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

117

จดัซือ้เก้าอีพ้นกังานให้กบัห้อง Call 

Center ของฝ่ายบริหารหนีก้ทม.และ

ปริมณฑล ที่อาคาร 1 ชัน้ 7

 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 214,000.00    บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 214,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

118

จ้างเหมาตดิตัง้มา่นม้วนชนิดทบึแสง 

ส าหรับตดิตัง้ภายในห้องคอมพิวเตอร์ 

ชัน้ 7 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 - ตกลงราคา บ.คลาสซ์ ดไีซน์ จ ากดั 121,278.62    บ.คลาสซ์ ดไีซน์ จ ากดั 121,278.62    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

119
จ้างพิมพ์ซองใสโ่ฉนด สว่นหลกัทรัพย์

(แถบสเีทา)
 - ตกลงราคา บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลลอพ จ ากดั 20,330.00      บ.เอส.อาร์.ซี.เอ็นเวลลอพ จ ากดั 20,330.00      

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

120
จดัซือ้กระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Double

 A ขนาด A4/80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
976,910.00    

บ.เอ เอ เปเปอร์ แอนด์ 

สเตชัน่เนอร่ี จ ากดั
976,910.00    เป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง

121
จ้างพิมพ์คู่มือการประมลูขายบ้าน

มือสองของธนาคาร ครัง้ที่ 1/2556
 - ตกลงราคา บ.บพิธการพิมพ์ จ ากดั 287,295.00    บ.บพิธการพิมพ์ จ ากดั 287,295.00    

เป็นบริษัทที่มีความช านาญ

ทางด้านสิ่งพิมพ์

122 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 24,320.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 24,320.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์

123
จดัซือ้เก้าอีส้ านกังาน CONGRESS 

HIGH BACK CHAIR
 - ตกลงราคา บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 22,000.00      บ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั 22,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

124 จดัซือ้เคร่ืองค านวณเลขอิเลคทรอนิกส์  - ตกลงราคา บ.นามทอง จ ากดั 113,550.00    บ.นามทอง จ ากดั 113,550.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

125
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 44,298.00      บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 44,298.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

126
จดัซือ้เคร่ืองท าน า้ร้อนน า้เย็น 

ยี่ห้อ SHARP รุ่น SB-29S
 - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 37,599.97      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 37,599.97      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

127
จดัซือ้ตู้ เก็บเอกสาร 4 ลิน้ชกั 

ยี่ห้อ LUCKY WORLD รุ่น KCDX-4-TG
 - ตกลงราคา บ.ลคักีเ้วิลด์ กรุ๊ป จ ากดั 45,184.00      บ.ลคักีเ้วิลด์ กรุ๊ป จ ากดั 45,184.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

128 จดัซือ้เคร่ืองดดูฝุ่ นดดูน า้ ยี่ห้อ Starmix  - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 70,490.00      บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 70,490.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

129
จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดดีไฟฟ้า 2 ภาษา 

ยี่ห้อ โอลมิเปีย รุ่น COMPACT 5
 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 39,000.00      บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 39,000.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

130

จดัซือ้ระบบโทรทศัน์วงจรปิดพร้อมตดิตัง้

ใช้งานประจ าที่ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่

 อาคาร 2 ชัน้ 9-10

 - ตกลงราคา
หจก.เพาเวอร์ คอนเน็ค 

เอ็นจิเนียร่ิง
190,460.00    

หจก.เพาเวอร์ คอนเน็ค 

เอ็นจิเนียร่ิง
190,460.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

131

จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ ใน

หนงัสอืพิมพ์ฉบบัพิเศษ 

รวมบทวิเคราะห์หุ้นปี 56

 - ตกลงราคา บ.ทนัหุ้น จ ากดั 40,000.00      บ.ทนัหุ้น จ ากดั 40,000.00      
เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์

132
จ้างรือ้ย้ายและตดิตัง้ระบบบตัรควิ 

ธนาคาร ฝ่ายพิธีการสนิเช่ือ
 - ตกลงราคา

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
72,760.00      

บ.อินฟินิท อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จ ากดั
72,760.00      

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

133
จ้างปรับปรุงและตกแตง่ภายใน ชัน้ 1 

อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 - ประกวดราคา บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 38,690,000.00    บ.โชครุ่งเรืองการชา่ง จ ากดั 38,690,000.00    เป็นผู้ เสนอราคาต ่าสดุ

134
จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (Chiller) ตวัที่

 3 อาคาร 2 ธนาคารฯ ส านกังานใหญ่
 -

พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
390,550.00    

บ.จอห์นสนั คอนโทรลส์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั
390,550.00    

เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

135
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสถานีวิทยธุนนัท์ชยัเรดโิอ
 - ตกลงราคา คณุนิษฐ์วด ีตรัยจรัลฤทธ์ิ 20,000.00      คณุนิษฐ์วด ีตรัยจรัลฤทธ์ิ 20,000.00      

เป็นผู้ที่ด าเนินงานด้านสื่อโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์

136
จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์

ยี่ห้อ BROTHER รุ่น MFC-7470D
 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 14,980.00      บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 14,980.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

137

จ้างซกัพรมปพืูน้บริเวณทางเดนิชัน้ 3 

และห้องประชมุ ชัน้ 3อาคาร 2 

(ห้อง 301,302,303 และ 304) ธนาคารฯ

 ส านกังานใหญ่ ประจ าปี 2556

 - ตกลงราคา บ.ดอีีเอ็มเอ จ ากดั 120,000.00    บ.ดอีีเอ็มเอ จ ากดั 120,000.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

138

จ้างบริการซ่อมบ ารุงรักษาระบบอาคาร

อตัโนมตั ิธนาคารฯ ส านกังานใหญ่ 

อาคาร 2

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)

บ.เตียวฮงอีเล็คทรอนิกส์ จ ากดั 237,540.00    บ.เตียวฮงอีเล็คทรอนิกส์ จ ากดั 237,540.00    
เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และ

ความช านาญ

139

จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศพร้อมตดิตัง้

ระบบ ให้กบัห้อง Call center 

ของฝ่ายบริหารหนีก้ทม.และปริมณฑล 

อาคาร 1 ชัน้ 7

 -
พิเศษ 

(รูปแบบ

คณะกรรมการ)
หจก.โกร กรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 473,000.00    หจก.โกรกรุ๊ป เอ็นจิเนียร่ิง 473,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

140

สัง่จ้างเป็นที่ปรึกษาการบริหารความ

เสี่ยงด้านปฏบิตักิารและระบบ และด้าน

เครดติ

 - พิเศษ คณุลดาวลัย์ ธนะธนิต 60,000.00      คณุลดาวลัย์ ธนะธนิต 60,000.00      
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความ

ช านาญ

141 จ้างท าตรายางประเภทตา่งๆ  - ตกลงราคา ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 4,985.00 ร้านเรืองศลิป์ตรายาง 4,985.00
เป็นร้านที่มีความช านาญในการ

ท าตรายาง

142 จดัซือ้กลอ่งเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา
บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จ ากดั
50,557.50      

บ.ไดมอนด์ คอนเทนเนอร์ 

จ ากดั
50,557.50      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

143 จ้างพิมพ์นามบตัร  - ตกลงราคา ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 28,500.00 ร้านฟิงเกอร์ พริน้ต์ โปรสเกรส 28,500.00
เป็นร้านที่มีความช านาญทางด้าน

สิ่งพิมพ์
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

แบบ สขร.1

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ล าดั
บที่

งานจัดซือ้จัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซือ้/จ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

144

จดัซือ้เคร่ืองพิมพ์ดดีไฟฟ้า ชนิดไมมี่

หนว่ยความจ า ยี่ห้อ โอลมิเปีย 

รุ่น COMPACT 5

 - ตกลงราคา บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 19,500.00      บ.โอลมิเปียไทย จ ากดั 19,500.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

145 จดัซือ้เคร่ืองนบัธนบตัร  - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    บ.ไทยพิมพ์สมัผสั จ ากดั 122,000.00    คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

146
จดัซือ้เคร่ืองบนัทกึเวลา ยี่ห้อ AMANO 

รุ่น EX-3500N
 - ตกลงราคา

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      

ไอ ไทม์ ซพัพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส
16,264.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

147 จดัซือ้เคร่ืองใช้ส านกังาน  - ตกลงราคา บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 10,157.00      บ.เพ็นนอน เทรดดิง้ จ ากดั 10,157.00      คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

148

จดัซือ้เคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ ยี่ห้อ 

BROTHER LASER MULTIFUNCTION

 รุ่น MFC-7470D

 - ตกลงราคา บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 7,490.00        บ.ไทยโอเอ บสิซิเนส จ ากดั 7,490.00        คณุสมบตัติรงตามที่ต้องการ

149
จ้างโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธนาคารฯ 

ผา่นสื่อวิทยคุลื่น Modern Radio
 - ตกลงราคา

บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) 

สาขาแพร่ 1
30,000.00      

บ.อสมท จ ากดั (มหาชน) 

สาขาแพร่ 1
30,000.00      

เป็นบริษัทที่ด าเนินงานด้านสื่อ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์


