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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

1 จัดซื้อที่แขวนตรายาง 18 ชอง ยี่หอโรบิน  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 900.00 องคการคาของ สกสค. 900.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

2

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคาร   

(ในหนังสือคูมือ BrandAge market 

Guide interior+Exterior 2009)

 - ตกลงราคา บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี่ จํากัด 53,500.00 บ.ทีซีบีเอ ครีเอทอรี่ จํากัด 53,500.00
เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

3
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท นางชวนพิศ  อินทรโกพิศ วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

4
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท นางสาวอนิสรา  ออนวิมล วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

5
จัดซื้อถวยกรวยกระดาษ ขนาดบรรจุ 

4,500 ใบ/หีบ (งวดที่ 5)
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
14,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

6
จางลงโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ใน นสพ.บานเมือง)
 - ตกลงราคา บ.นวกิจบานเมือง จํากัด 56,175.00 บ.นวกิจบานเมือง จํากัด 56,175.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

7 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,551.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,551.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

8 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา
บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
2,495.00

บ.ทริงเค็ท แอนด           

ครีเอเตอร กรุป จํากัด
2,495.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

9
จัดซื้อซองพลาสติกใสสมุดเงินฝาก 

(งวดที่ 1)
 - ตกลงราคา รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 รานศิลปกิจ (1973) 22,737.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



2

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10

จางเหมาจัดทําโตะตั้งครุฑและแทนวาง

พานพุมหองพิพิธภัณฑ ชั้น 21 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
31,030.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
31,030.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

11
จัดซื้อกระดาษบวกเลข ปอนดขาว         

2 1/4 นิ้ว
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

12

จัดซื้อสติกเกอร A4 ตราชาง                 

รุน 18-030 Size : 70.0 x 36.0 mm.     

100 แผน/กลอง

 - ตกลงราคา
บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,477.50

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,477.50 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

13
จัดซื้ออุปกรณ DRUM ยี่หอ Brother 

รุน DR-3115
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,992.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,992.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

14
จางผลิตโปสเตอร ประชาสัมพันธ      

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 31,030.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 31,030.00

เปนบริษัทที่มีความประสบการณ

และความชํานาญ

15
จัดซื้ออุปกรณ DRUM ยี่หอ Brother 

รุน DR-8000
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,350.00

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
5,350.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

16 จางจัดทําแฟมหนังคํากลาว และริบบิ้น  - ตกลงราคา บ.จิงเฉิง จํากัด 147,098.25 บ.จิงเฉิง จํากัด 147,098.25
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

17

จางเหมาติดตั้งกระจกบนเคานเตอร    

ใหบริการหองสมุด ชั้น 3 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.เอ็น.เค.อลูมินั่มแอนด 

กลาส จํากัด
13,500.00

บ.เอ็น.เค.อลูมินั่มแอนด 

กลาส จํากัด
13,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

18
จางผลิตปายกระดาษ Mini Stand 

ขนาด A5
 - ตกลงราคา บ.บอสสการพิมพ จํากัด 16,050.00 บ.บอสสการพิมพ จํากัด 16,050.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

19
จัดซื้อระบบโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง

ใชงาน ณ OSS สมุทรปราการ
 - ตกลงราคา

บ.ไทยซีคอมพิทักษกิจ 

จํากัด
60,000.00

บ.ไทยซีคอมพิทักษกิจ 

จํากัด
60,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

20

จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ผลิตภาพยนตรอนิเมชั่น โครงการ 

ธอส.รักการออม และออกบูธ        

Money Expo 2009)

 - วิธีพิเศษ
บ.เอ เอส เอ พี             

คอรปอเรชั่น จํากัด
802,500.00

บ.เอ เอส เอ พี             

คอรปอเรชั่น จํากัด
802,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

21
จางซอมแซมแกไขและใสเปลี่ยนอะไหล

ลิฟท ธอส. สนญ.
 - วิธีพิเศษ

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
570,000.00

บ.วรจักรอินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด
570,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

22

จางดูแลรักษาความสะอาดประจํา

เคานเตอรการเงิน ณ หางสรรพสินคา 

J.J.Mall

 - ตกลงราคา บ.สิทธากรณ กรุป จํากัด 121,980.00 บ.สิทธากรณ กรุป จํากัด 121,980.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

23
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท นางสาวจิรารัตน  วรธงไชย วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

24
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว  

ที่ฝายปรับโครงสรางหนี้
 - นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท นางสาวณัฐรัชต  ไกรสร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

25
จัดซื้อปลอกรัดธนบัตรชนิด 50 บาท   

และชนิด 100 บาท
 - ตกลงราคา

บ.เฟลคซ ไอเบิล พลาส 

จํากัด
51,360.00

บ.เฟลคซ ไอเบิล พลาส 

จํากัด
51,360.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

26

จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน                

(เครื่องทําลายเอกสาร,                     

เครื่องโทรสารระบบเลเซอร)

 - ตกลงราคา
บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
50,076.00

บ.ไทย โอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
50,076.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

27
จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลา ยี่หอ AMANO 

รุน EX-3500
 - ตกลงราคา

บ.ไอ-ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00

บ.ไอ-ไทม ซัพพลาย 

แอนด เซอรวิส จํากัด
16,264.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

28

จัดซื้อพรอมติดตั้งจอรับภาพและ

อุปกรณควบคุมระบบภาพหอง              

อบรม,สัมมนาและอเนกประสงค ชั้น 11 

อาคารจอดรถ

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 147,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 147,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

29

จางเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ      

แบบแยกสวน ขนาด 48,000 บีทียู 

ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม

 - ตกลงราคา

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

200,000.00

บ.จอหนสัน คอนโทรลส 

อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด

200,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

30

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ทํางาน           

ฝายสนับสนุนสินเชื่อ ชั้น 21 อาคาร 2 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
53,500.00

บ.หนึ่งสยามเฟอรนิชิ่ง 

จํากัด
53,500.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

31

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 

บีทียู ที่หองน้ําชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร2 

ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา
บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
110,000.00

บ.โชครุงเรืองการชาง 

จํากัด
110,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

32 จัดซื้อพัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 11,965.50 องคการคาของ สกสค. 11,965.50 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

33 จัดซื้อถุงโกรเซอรี่รหัส GR8/SB  - ตกลงราคา บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 12,840.00 บ.พี.เค.คอนเวิทติ้ง จํากัด 12,840.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

34
จางจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2551 

เพิ่มขึ้นอีกจํานวน 28 หนา
 - ตกลงราคา บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 50,000.00 บ.ฟกเกอร เบรน จํากัด 50,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

35

จัดซื้อกระดาษชําระมวนเล็ก             

ยี่หอ เซลล็อกซ สเปเชียล แพ็ค 6 มวน 

บรรจุ 120 มวน/กลอง

 - ตกลงราคา
บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
11,235.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
11,235.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

36
จางพิมพกระดาษหัวจดหมาย          

สาขาเพชรบุรี
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 3,103.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

37

จางเหมาจัดทําเฟอรนิเจอรเกาอี้       

แถวพักคอยและหุมหนังโซฟาพักคอย  

ณ เคานเตอรการเงินเดอะมอลลบางกะป

 - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
27,000.00

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
27,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

38
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

สวนบัญชีเงินกู ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวรุงตะวัน ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท นางสาวรุงตะวัน ชุบเลี้ยง วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

39 จัดซื้อสายรัดพลาสติก  - ตกลงราคา
บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
963.00

บ.ปเตอร พอล แอนด    

แมรี่ อินเตอรเทรด จํากัด
963.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

40 จัดซื้อถานอัลคาไลน AAA  - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 5,350.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 5,350.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

41
จัดซื้อปากกาพรอมแทนตั้งโตะ         

ยี่หอ Flamingo
 - ตกลงราคา

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,595.20

บ.กลชาญวิทย เซ็นเตอร 

จํากัด
3,595.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

42
จางเหมาบริการกําจัดปลวก มด     

แมลงสาบ หนู ยุง ประจําสาขาปทุมธานี
 - ตกลงราคา บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 9,630.00 บ.บั๊ค บี กอน จํากัด 9,630.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

43
จางผลิตสื่อประชาสัมพันธการเปด 

สาขายอยมีนบุรี
 - ตกลงราคา บ.ฟูลพอยท จํากัด 33,743.52 บ.ฟูลพอยท จํากัด 33,743.52

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

44 จัดซื้อกระดาษชําระมวนใหญ  - ตกลงราคา
บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00

บ.แสตนดารด เนอสซิ่ง

โพรดัค จํากัด
186,180.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

45 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  - วิธีพิเศษ
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
23,500.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
23,500.00

คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ     

(วิธีจัดซื้อเปนวิธีพิเศษเนื่องจากวา 

ขออนุมัติรวมกับงานตัวอื่นดวย)

46
จางปรับปรุงพื้นที่ธนาคาร              

อาคารสงเคราะห สาขาสุขาภิบาล 3
 - วิธีพิเศษ

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
255,000.00

บ.เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น 

จํากัด
255,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

47
จางปรับปรุงภูมิสถาปตย ธนาคาร

อาคารสงเคราะห สาขาสุขาภิบาล 1
 - วิธีพิเศษ บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 120,000.00 บ.สเตท เซอรวิส จํากัด 120,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

48

จางปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคาร 

ธนาคารอาคารสงเคราะห               

สาขาสุขาภิบาล 1

 - วิธีพิเศษ
บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
260,000.00

บ.บูรณรัตนเอนยิเนียริ่ง 

จํากัด
260,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

49 จัดซื้อสวานไฟฟา  - กรณีพิเศษ
สมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย
4,280.00

สมาคมหองสมุดแหง

ประเทศไทย
4,280.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

50 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 1,545.00 รานเรืองศิลปตรายาง 1,545.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

51
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในรายการ "คุยขาว 10 โมง"
 - วิธีพิเศษ บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,444,500.00 บ.เอ็มไดเร็กต จํากัด 1,444,500.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ

52 จัดซื้อกลองใสแผนดีวีดี และที่เหลาดินสอ  - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 962.00 องคการคาของ สกสค. 962.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

53 จางทํากลองใสใสโบโชร 3 ชอง  - ตกลงราคา
บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
7,062.00

บ.เอกณศิลป อลูมิเนียม 

จํากัด
7,062.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

54

จางเปนผูดําเนินการโครงการศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงดัชนีศักยภาพการเปนเจาของ  

ที่อยูอาศัย (HAI)

 - วิธีพิเศษ

สถาบันวิจัยและ           

ใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

250,000.00

สถาบันวิจัยและ           

ใหคําปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

250,000.00
เปนสถาบันที่มีความรู            

ความสามารถในการดําเนินการ

55 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,551.50 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 1,551.50
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

56
จางพิมพแคชเชียรเช็คตอเนื่อง        

สาขายะลา
 - ตกลงราคา

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,416.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
9,416.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

57
จัดซื้อกระดาษบัตรคิวเทอรมอล     

ขนาด 50 x 200 เมตร
 - ตกลงราคา

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
9,844.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
9,844.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

58 จัดซื้อหลอดไฟฟา  - ตกลงราคา บ.ไลทติ้ง ทูเดย จํากัด 37,878.00 บ.ไลทติ้ง ทูเดย จํากัด 37,878.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

59
จัดซื้อกลองใสเอกสารมีฝาปด 

A150/A125
 - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

60

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานเพื่อติดตั้งบริเวณ

พื้นที่ทํางาน ฝายบริหารทรัพยากร

บุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

 - วิธีพิเศษ บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 506,024.40 บ.เดอะแกรนด ยูบี จํากัด 506,024.40 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

61
จัดซื้ออินเดกซเทป,ไสดินสอ 2B         

และคัตเตอร
 - กรณีพิเศษ องคการคาของ สกสค. 15,885.00 องคการคาของ สกสค. 15,885.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

62
จัดซื้อถุงพลาสติกใสขยะสีดํา        

ขนาด 30 x 40 นิ้ว,18 x 20 นิ้ว
 - ตกลงราคา

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
17,334.00

บ.พรพรหมเพิ่มพัฒนา 

(2002) จํากัด
17,334.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

63
จัดซื้อแบตเตอรรี่ ขนาด AA                

ยี่หอ Panasonic
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 5,350.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 5,350.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

64
จางพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประจําสาขายอยมีนบุรี
 - วิธีพิเศษ

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
899,451.00

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
899,451.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

65 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7516A (5200)  - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 222,517.20 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 222,517.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

66 จัดซื้อผงหมึก HP รุน Q7551A (3005)  - สอบราคา

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

276,980.20

บ.เมโทรซิสเต็มส        

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

276,980.20 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

67

จางดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล   

ภายนอกบรรจุเขาเปนพนักงาน    

สัญญาจางกับธนาคารฯ

 - กรณีพิเศษ
ศูนยบริการวิชาการและ

ฝกอบรม
240,000.00

ศูนยบริการวิชาการและ

ฝกอบรม
240,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

68

จางเหมาดูแลบํารุงรักษา                

เครื่องปรับอากาศ ธนาคารฯ           

สาขาสมุทรสาคร

 - ตกลงราคา

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

33,170.00

หจก.สหแอร แอนด     

เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร 

เซอรวิส

33,170.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

69
จางพิมพซองใสโฉนด ฝายกิจการสาขา

ภูมิภาค 1
 - สอบราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
226,840.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
226,840.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

70
เชาเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ RICOH   

รุน MP1500
 - ตกลงราคา

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

บ.ริโก เซอรวิสเซส 

(ประเทศไทย) จํากัด

เดือนละ 

1,500 บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขา กทม.ละปริมณฑล

71
จางบริการเครื่องถายเอกสาร          

ยี่หอ RICOH รุน MP1500
 - ตกลงราคา

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.38 

บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) 

จํากัด

แผนละ 0.38 

บาท

ผานการคัดเลือกจากฝายกิจการ

สาขา กทม.ละปริมณฑล

72
จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4         

หนา 80 แกรม
 - ตกลงราคา

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00

บ.พีกรุปไทย                  

อินเตอรเทรด จํากัด
174,410.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

73 จัดซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร รุน TN-2025  - ตกลงราคา บ.โฟนิกซ จํากัด 77,575.00 บ.โฟนิกซ จํากัด 77,575.00 เสนอราคาต่ําสุด

74

จางพนักงานรักษาความปลอดภัย 

ทรัพยสินที่ดินพรอมบานตึก 3 ชั้น      

เลขที่ 538

 - ตกลงราคา
บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

บ.เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ 

คอนโทรล จํากัด
59,963.40

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ



10

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

75
จัดซื้อหมึกสําหรับเครื่องโทรสาร 

Brother รุน MFC-8460N
 - ตกลงราคา

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,830.60

บ.ไทยโอเอ บิสซิเนส 

จํากัด
3,830.60 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

76

จางเหมาเปลี่ยน CIRCUIT BREAKER 

ที่ตูเมน MDB 1 ของ Cooling Tower 

อาคารจอดรถ ธนาคารฯ สนญ.

 - ตกลงราคา บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 65,000.00 บ.พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 65,000.00
เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

77 จางพิมพแฟมออนสีสม (แบง 3 งวด)  - สอบราคา บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 บ.ชัยมั่นคง (1995) จํากัด 250,380.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

78
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ยี่หอ SWISSPRO 

พรอมติดตั้ง (ใชงานสาขาสุขาภิบาล 1)
 - ตกลงราคา

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

79

จางเหมาจัดทําเฟอรนิเจอรเกาอี้       

แถวพักคอยและหุมหนังโซฟาพักคอย 

ธอส. สาขานครปฐม

 - ตกลงราคา
บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
100,000.00

บ.ริชเทค บูโร ซิสเท็ม 

จํากัด
100,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

80 จัดซื้อแกวน้ําใส พรอมสกรีนโลโก  - ตกลงราคา
บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
11,684.40

บ.โอเชียนกลาส จํากัด 

(มหาชน)
11,684.40 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง

81

จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นของ

ธนาคารฯ สาขาเพชรบูรณ,

กําแพงเพชร,กาฬสินธุ และสกลนคร

 - วิธีพิเศษ
บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,550,000.00

บ.เอเอสพี ควอลิตี้      

โปรดักส จํากัด
1,550,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

82
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ ชนิด 3 รู 

ยี่หอ อโรมา เบอร 3032
 - ตกลงราคา

บ.ออฟฟศเมท จํากัด 

(มหาชน)
5,682.24

บ.ออฟฟศเมท จํากัด 

(มหาชน)
5,682.24 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง



11

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

83 จางพิมพตั๋วแลกเงิน สํานักพระราม 9  - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,243.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
5,243.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

84
จางพิมพกระดาษจดหมาย             

สาขาประจวบคีรีขันธ,สาขาเพชรบุรี
 - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,667.00 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 8,667.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

85 จัดซื้อ PRIVACY SCREEN  - ตกลงราคา
บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
190,000.00

บ.อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล 

จํากัด
190,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

86
จางพิมพซองหนาตางขาว               

สาขาประจวบคีรีขันธ
 - ตกลงราคา

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

บ.เอส.อาร.ซี.เอ็นเวลอพ 

จํากัด
12,840.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

87

จางผลิตอุปกรณบูธเคลื่อนที่ POP UP 

หนาโคง,สื่อ ROLL UP และภาพพิมพ

สําหรับบูธเคลื่อนที่

 - วิธีพิเศษ
บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
640,930.00

บ.แอล เอ ดิสเพลยซ    

กรุป จํากัด
640,930.00 เปนงานที่จางเพิ่ม (Repeat Order)

88 จัดซื้อสมุดบัญชีจีนมุมมัน MH (12/100)  - ตกลงราคา บ.สหออฟฟศ จํากัด 1,284.00 บ.สหออฟฟศ จํากัด 1,284.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

89 จัดซื้อ TAPE LT03 ยี่หอ SONY  - สอบราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 588,714.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 588,714.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

90 จางทําตรายางประเภทตางๆ  - ตกลงราคา รานเรืองศิลปตรายาง 3,640.00 รานเรืองศิลปตรายาง 3,640.00
เปนรานที่มีความชํานาญในการ

ทําตรายาง

91
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ยี่หอ SWISSPRO 

พรอมติดตั้ง (ใชงานสาขาลาดพราว)
 - ตกลงราคา

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ



12

ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

92
จางเหมาเปลี่ยนประตูเหล็กมวน ธอส. 

สาขาลาดพราว
 - ตกลงราคา

บ.เซฟตี้สตีลอินดัสตรี 

จํากัด
65,000.00

บ.เซฟตี้สตีลอินดัสตรี 

จํากัด
65,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

93
จางดูแลรักษาความสะอาดประจํา 

สาขายอยมีนบุรี
 - วิธีพิเศษ

บ.เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง 

แอนด ซีเคียวริตี้ การด 

เซอรวิส จํากัด

203,101.34

บ.เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง 

แอนด ซีเคียวริตี้ การด 

เซอรวิส จํากัด

203,101.34

เปนบริษัทที่ชนะการประมูล       

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส             

และเปนการจางเพิ่ม

94 จัดซื้อกลองเอกสารฝาครอบ  - ตกลงราคา หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 หจก.แอคชั่นแพค 20,330.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

95
จัดซื้อผาหมึกเครื่องคํานวณเลข         

มอนโร แบบ 1300
 - ตกลงราคา บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 28,000.00 บ.ไทยพิมพสัมผัส จํากัด 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

96 จัดซื้อกระดาษบวกเลข ขนาด 2 1/4 นิ้ว  - ตกลงราคา
บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00

บ.วิน เปเปอร โปรดักส 

จํากัด
5,136.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

97
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ Laser          

รุน Q6511A (2400/2420)
 - ตกลงราคา บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 75,863.00 บ.ลีกา บิสสิเนส จํากัด 75,863.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

98

จัดซื้อชุด Royal Bone China Grade    

A Pattern Royal Gold และ Royal 

Bone China Grade A Pattern Bewitch

 - ตกลงราคา บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 132,443.00 บ.รอยัล ปอรซเลน จํากัด 132,443.00 เปนผูผลิตและจําหนายโดยตรง

99 จางพิมพนามบัตร  - ตกลงราคา บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,344.20 บ.เบสตบุกเคส จํากัด 4,344.20
เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพ

100

จางดําเนินการขนเงินและคัดนับเงินสดพรอม

โอนเงินใหธนาคารอาคารสงเคราะห ในวันหยุด

ทําการและนอกเวลาทําการ

 - วิธีพิเศษ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)
 -

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน)
 -

เปนธนาคารที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

101
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 330 บาท นางสาวกัญญารัตน  คงศิลา วันละ 330 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

102
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวนันทิยา  กาคํา วันละ 400 บาท นางสาวนันทิยา  กาคํา วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

103
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด วันละ 400 บาท นางสาวกษวรรณ  สวยสะอาด วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

104
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท นางสาวสาวิตรี  ชูบดินทร วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

105
จางมาชวยปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวที่

ฝายพิธีการสินเชื่อ
 - นายกรวิชญ  ทุมมานนท วันละ 400 บาท นายกรวิชญ  ทุมมานนท วันละ 400 บาท

มีความรูประสบการณตรงตาม

ความตองการ

106
จัดซื้อเครื่องโทรสาร ยี่หอ Brother       

รุน FAX-2820
 - ตกลงราคา

หจก.เอส.อาร.อินเตอร  

เนชั่นแนล แอนด 

คอมพิวเตอร ซัพพลายส

6,990.00

หจก.เอส.อาร.อินเตอร  

เนชั่นแนล แอนด 

คอมพิวเตอร ซัพพลายส

6,990.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

107
จัดซื้อเครื่องคํานวณเลข ขนาดเล็ก     

14 หลัก ยี่หอ Casio รุน DJ-240
 - ตกลงราคา บ.นามทอง จํากัด 4,060.00 บ.นามทอง จํากัด 4,060.00 คุณสมบัตติรงตามที่ตองการ

108
จางปรับปรุงหองมั่นคง ธอส.สาขายอย

ยโสธร
 - วิธีพิเศษ บ.ทูเมคเกอร จํากัด 310,000.00 บ.ทูเมคเกอร จํากัด 310,000.00

เปนบริษัทที่มีประสบการณและ

ความชํานาญ

109
จัดซื้อชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น ยี่หอ ลักกี้ 

รุน S-666N
 - ตกลงราคา บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.53 บ.บางกอกลักกี้เซฟ จํากัด 13,728.53 เปนผูแทนจําหนายโดยตรง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม

ธนาคารอาคารสงเคราะห

แบบ สขร.1

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

110
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ยี่หอ SWISSPRO 

พรอมติดตั้ง (สาขารังสิต)
 - ตกลงราคา

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00

บ.เฮาสโฮลด ซิสเท็ม 

จํากัด
17,500.00 คุณสมบัติตรงตามที่ตองการ

111

จางพิมพ 1.บัตรเงินกูสวนนิติกรรม 

2.แคชเชียรเช็ค สาขาอุดรธานี 

3.แคชเชียรเช็คตอเนื่อง สาขาหาดใหญ

 - ตกลงราคา
บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
33,919.00

บ.ไทยบริติชซีเคียวริตี้ 

พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)
33,919.00

เปนบริษัทที่มีความชํานาญทาง

ดานสิ่งพิมพตราสารสําคัญทาง 

การเงิน

112 จางดําเนินการจัดสอบขอเขียนเพิ่ม  - กรณีพิเศษ
ศูนยบริการวิชาการและ

ฝกอบรม
25,000.00

ศูนยบริการวิชาการและ

ฝกอบรม
25,000.00 เปนการสนับสนุนสวนราชการ

113
จางโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารฯ 

(ในหนังสือพิมพไฮไลทการเมือง)
 - วิธีพิเศษ

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
294,250.00

หจก.หนังสือพิมพไฮไลท

การเมือง
294,250.00

เปนบริษัทที่ดําเนินงานดานสื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธ


