รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2564 เตรมาสทีไ 4
ระหวางวันทีไ 1 มกราคม 2565 ถึงวันทีไ 31 มีนาคม 2565
ส านั ก จั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งพั ส ดุ ขอรายงานสรุ ป ผลการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง ประจ าปี บั ญ ชี 2564 ไตรมาสทีไ 4
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 34 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
(e-bidding)
คัดลือก

2

4,990,000.00

4,365,600.00

624,400.00

12.51

2

8,280,000.00

7,739,000.00

541,000.00

6.53

ฉพาะจาะจง

8

392,410,674.00

392,148,216.00

262,458.00

0.07

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

6

124,273,491.20

80,874,000.00

43,399,491.20

34.92

ปรียบทียบ

4

40,388,625.00

34,090,000.00

6,298,625.00

15.60

พิศษ

12

105,536,154.00

105,014,510.00

521,644.00

0.49

34

675,878,944.20

624,231,326.00

51,647,618.20

7.64

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี
ปรียบทียบ
12 ครงการ
17.14%

ประกวดราคา
15 ครงการ
21.43%

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี
30.00
พิศษ
19 ครงการ
27.14%

27.14

25.00

21.43

20.00

17.14
12.86

15.00
10.00

ฉพาะจาะจง
9 ครงการ
12.86%
คัดลือก
12 ครงการ
17.14%

17.14

5.00

รวมทัๅงสิๅน 34 ครงการ

e-bidding
3 ครงการ
4.29%

4.29

-

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 7.64%

รายงานผลการจัดซือๅ จัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2564 เตรมาสทีไ 4
ระหวางวันทีไ 1 มกราคม 2565 ถึงวันทีไ 31 มีนาคม 2565

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

1 จຌางบารุงรักษาระบบจอประชาสัมพันธ์ประภทดิจติ อล (Digital
Signage)

1,440,000.00

1,440,000.00

1,419,600.00

20,400.00

1.42

พิศษ

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 1,440,000 บาท

2 ซืๅอละติดตังๅ Migrate ระบบ SWIFT จาก Release 7.4 ป็น
Release 7.6

357,500.00

357,500.00

290,000.00

67,500.00

18.88

พิศษ

บริษัท บอททอมเลน์ ทคนลยี จากัด บริษัท บอททอมเลน์ ทคนลยี จากัด
(Bottomline Technologies Pte.Ltd) (Bottomline Technologies Pte.Ltd)
สนอราคา 357,500 บาท
ป็นงินทังๅ สิๅน 290,000 บาท

3 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงระหวางศูนย์คอมพิวตอร์หลัก
กับศูนย์คอมพิวตอร์สารอง
พือไ รองรับธุรกรรมธนาคาร

7,704,000.00

7,704,000.00

4,896,000.00

2,808,000.00

4 จຌางบารุงรักษาระบบ Call Center

3,152,000.00

3,152,000.00

3,150,000.00

2,000.00

5 จຌางบารุงรักษาระบบครืไองถอนงินอัตนมัติ (Automated
Teller Machine : ATM)

26,990,964.00

26,990,964.00

26,582,010.00

408,954.00

6 จຌางบริการวิคราะห์ละกຌเขปัญหาระบบงานธุรกิจหลักฉพาะ
สวน Customization

38,000,000.00

38,000,000.00

38,000,000.00

7 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multi Protocol Lebel
Switching (MPLS) สาหรับสาขาทัวไ ประทศ

92,957,491.20

92,957,491.20

54,900,000.00

38,057,491.20

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
1,419,600 บาท

36.45 ประกวดราคา 1.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) สอราคา 4,930,560.00 บาท (มหาชน) 4,896,000 บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด สนอราคา 7,200,000.00 บาท

0.06 ประกวดราคา 1. บริษัท ครีอทลคอม จากัด
สนอราคา 3,151,899 บาท
2. บริษัท วันทูวัน คอนทคส์ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 3,152,000 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004869
ลว. 14 ม.ค. 65
Order Agreement
No.:BT-105790
ลว. 19 ม.ค. 2565
42000558
ลว. 21 ก.พ. 65

บริษัท ครีอทลคอม จากัด
1,899 บาท

44002787
9 ก.พ. 65

1.52

พิศษ

บริษัท พลท นรา จากัด
สนอราคา 26,990,964.00 บาท

บริษัท พลท นรา จากัด
26,582,010.00 บาท

64004873
ลว. 21 ม.ค. 65

-

พิศษ

บริษัท ที.อใน.อินคอร์ปอรชัไน จากัด
สนอราคา 38,000,000 บาท

บริษัท ที.อใน.อินคอร์ปอรชัไน จากัด
ป็นงินทังๅ สิๅน 38,000,000 บาท

64004886
ลว. 11 ก.พ. 65

40.94 ประกวดราคา 1.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน) สนอราคา บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด สนอราคา บาท
3.บริษัท เอนใกซ์ บรอดบนด์ จากัด
สนอราคา บาท
4.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) สนอราคา บาท

1.บริษัท เอนใกซ์ บรอดบนด์ จากัด
26,400,000 บาท
2.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) 28,500,000 บาท

วงจรทีไ 1 บริษัท ทริป
ปຂลที บรอดบนด์
จากัด (มหาชน)
42000560
ลว. 25 มี.ค.65
วงจรทีไ 2 บริษัท บริษัท
เอนใกซ์ บรอดบนด์
จากัด 42000561
ลว. 23 มี.ค.65

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

8 จຌาง Manday พือไ การพัฒนา Platform ธ.ก.ส. New Mobile

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

พิศษ

บริษัท ออด-อี (ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 9,620,370 บาท

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง
บริษัท ออด-อี (ประทศเทย) จากัด
9,620,370 บาท

9,620,370.00

9,620,370.00

9,620,370.00

-

197,800.00

197,736.00

197,736.00

64.00

1,613,025.00

1,613,025.00

950,000.00

663,025.00

11 ซืๅอทใบลใต (Tablet) พรຌอมอุปกรณ์ จานวน 8 ครืไอง

295,040.00

295,040.00

271,120.00

23,920.00

8.11 ฉพาะจาะจง บริษัท อปปຂล้ ซาท์ อชีย (ประทศ บริษัท อปปຂล้ ซาท์ อชีย (ประทศ
เทย) จากัด
เทย) จากัด
สนอราคา 271,120 บาท
271,120 บาท

12 จຌางพัฒนาปรับปรุงระบบงาน Smart Device (ครัๅงทีไ 2)

424,790.00

424,790.00

400,000.00

24,790.00

5.84

13 จຌางผลิตบัตรอิลใกทรอนิกส์ ประภทบัตรดบิต Prompt Card
มาตราฐาน Thai Standard

18,275,600.00

18,275,600.00

13,148,000.00

5,127,600.00

14 ชาครืไองเมครคอมพิวตอร์ (PC)

27,348,130.00

27,348,130.00

27,348,130.00

-

-

280,000.00

280,000.00

280,000.00

-

-

9 ซืๅอระบบบริการขຌอมูลขาวสาร TQ Professional
10 จຌางทีปไ รึกษาครงการพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์วร์
ระบบงาน (ครัๅงทีไ 2)

15 ซืๅอครืไองมือสืไอสาร฿หຌกบั กรรมการ ธ.ก.ส. จานวน 7 ครืไอง

-

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

0.03 ฉพาะจาะจง บริษัท เทยควสท์ จากัด
41.10 ปรียบทียบ 1. บริษัท อ อส ดี จากัด
สนอราคา 1,350,000 บาท
2. บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล
ซในตอร์ จากัด
สนอราคา 960,000 บาท

พิศษ

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 424,790 บาท

บริษัท เทยควสท์ จากัด
บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล
ซในตอร์ จากัด
950,000 บาท

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
400,000 บาท

28.06 ปรียบทียบ -บริษัท ทีบีอสพี จากัด (มหาชน) สนอ -บริษัท ดีซด การ์ด (เทยลนด์) จากัด
14,086,000 บาท
สนอ 13,148,000 บาท
-บริษัท ดีซด การ์ด (เทยลนด์) จากัด
สนอ 13,631,000 บาท
-บริษัท จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนท์ตงิๅ
จากัด สนอ 19,174,400 บาท
พิศษ

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทยลนด์)
จากัด
สนอราคา 27,348,130 บาท

ฉพาะจาะจง บริษัท อส พี วี เอ จากัด (มหาชน)
สนอราคา 280,000 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004891
ลว. 22 ก.พ. 65
61001943
ลว. 10 มี.ค. 65
64004906
17 มี.ค. 65

61001942
21 ก.พ. 65
64004910
14 มี.ค. 65
64004929
ลว. 28 มี.ค. 65

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทยลนด์)
จากัด
27,348,130 บาท

62000976
29 มี.ค. 65

บริษัท อส พี วี เอ จากัด (มหาชน)
280,000 บาท

61001946
ลว. 25 มี.ค.65

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

16 จຌางถายทอดสดออกอากาศการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ละ
สงสัญญาณการออกอากาศเปยังชองทางประชาสัมพันธ์ตา งโ
ของธนาคาร

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

500,000.00

496,908.00

492,000.00

8,000.00

1,500,000.00

1,400,000.00

1,349,000.00

151,000.00

18 จຌางรีวิวชุมชนทองทียไ วอยางยังไ ยืนประชาสัมพันธ์ผานวใบเซต์

342,400.00

342,400.00

342,400.00

19 จຌางสถาบันภายนอกบริหารจัดการสอบคัดลือกบุคคลภาย฿น
ละบุคคลภายนอก
พือไ ปฏิบัตงิ านตาหนงการงิน ระดับ 4 ปบัญชี 2564

4,240,000.00

4,240,000.00

4,128,160.00

111,840.00

20 จຌางออกบบละผลิตสืไอ Info Graphic กียไ วกับธรรมาภิบาล
ขຌอมูล (Data Governance)

400,000.00

327,955.00

321,000.00

79,000.00

21 จຌางประมินมูลคาธุรกิจสหกรณ์คนมวังนๅายใน จากัด ดยวิธีพิศษ

650,000.00

650,000.00

650,000.00

22 จຌางผลิตสติกกอร์ตดิ รถยนต์ (93-017) ดยวิธีฉพาะจาะจง

240,000.00

240,000.00

237,000.00

17 จຌางหมาทาสีสຌนจราจร ธ.ก.ส. สานักงาน฿หญ

-

-

3,000.00

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

1.60 ปรียบทียบ 1. บริษัท พิท พอร์ฟค จากัด
ราคาทีไ สนอ 499,476 บาท
2. บริษัท บลล์ มีดีย อจนซีไ จากัด
ราคาทีไ สนอ 496,908 บาท
3. บริษัท มทช์มายด์ อจนซีไ จากัด
ราคาทีไ สนอ 499,155 บาท
4. บริษัท วิร์ควนทจ จากัด
ราคาทีไ สนอ 497,550 บาท
5. บริษัท วี.อ.ริช ปรดักชัไน จากัด
ราคาทีไ สนอ 499,797 บาท

10.07

-

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง
บริษัท วี.อ.ริช ปรดักชัไน จากัด
ราคาทีตไ กลง 492,000 บาท

คัดลือก

1..บริษัท ดับบิลๅ อใม อินตอร์นชัไน
นล จากัด
ราคาทีไ สนอ 1,350,000 บาท
2.บริษัท ทราฟฟຂค วิลด์ จากัด
ราคาทีไ สนอ 1,360,000 บาท

1..บริษัท ดับบิลๅ อใม อินตอร์นชัไนนล
จากัด
ราคาทีไ สนอ 1,349,000 บาท

64004881
ลว. 7 ก.พ. 65

พิศษ

นายจักรกฤษณ์ ลาดวน ราคาทีไ สนอ
342,400 บาท

นายจักรกฤษณ์ ลาดวน ราคาทีตไ กลง
342,400 บาท

64004874
ลว. 28 ม.ค.65

2.64 ฉพาะจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราคาทีไ สนอ 4,240,000 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราคาทีตไ กลง 4,128,160 บาท

19.75 ฉพาะจาะจง บริษัท ดิจติ อลมีดีย อาท์ซอร์ส ซลูชัไน บริษัท ดิจติ อลมีดีย อาท์ซอร์ส ซลูชัไน
จากัด
จากัด
ราคาทีไ สนอ 327,955 บาท
ราคาทีตไ กลง 321,000 บาท
-

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004875
ลว. 7 ก.พ.65

พิศษ

-

1.25 ฉพาะจาะจง -

ลขทีสไ ัญญา
64004879
ลว 25 ม.ค. 65
ลขทีสไ ัญญา
64004884
ลว. 7 ก.พ. 65

สานักงานศูนย์วิจยั ละ฿หຌคาปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีตไ กลง 650,000 บาทง

64004932
ลว. 31 มี.ค.65

หຌางหุนຌ สวนจากัด สงทียนการพิมพ์
ราคาทีตไ กลง 237,000 บาท

64004895
ลว. 8 มี.ค.65

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

23 ซืๅอครืไองฉายภาพปรจคตอร์ละอุปกรณ์ พรຌอมติดตังๅ จานวน
18 ครืไอง
ดຌวยวิธีประกวดราคา อิลใกทรอนิกส์ (e-Bidding)

990,000.00

982,260.00

979,200.00

10,800.00

1.09

e-bidding

1. บริษัท ปรจคตอร์ วิลด์ จากัด
ราคาทีไ สนอ 980,000.00 บาท
2. บริษัท บี ครอส เอที จากัด (เมผาน
คุณสมบัต)ิ

24 จຌางดูลบารุงรักษาภูมทิ ัศน์ ธ.ก.ส. สานักงาน฿หญ อาคารประชา
ชืไน ละอาคารนางลิๅง

4,000,000.00

4,000,000.00

3,386,400.00

613,600.00

15.34

e-bidding

1.บ.พนาทัศน์ จากัด
1. มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขต
ราคาทีไ สนอ 3,816,000 บาท
กาพงสน ราคาทีตไ กลง 3,386,400
2.บ.รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิริตีๅ
บาท
จากัด
ราคาทีไ สนอ 3,816,000 บาท
3.บ.ทรูวัน จากัด
ราคาทีไ สนอ 3,800,000 [km
4.บ.20 กันยายน การ์ดຌน จากัด
ราคาทีไ สนอ 3,990,000 บาท
5.มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขต
กาพงสน
ราคาทีไ สนอ 3,390,000 บาท

386,636,400.00

44,634.00

25 จຌางบริการรักษาความปลอดภัย สานักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงคราะห์
ทหารผานศึก ประจาปบัญชี 2565

386,681,034.00

0.01 ฉพาะจาะจง สปภ.อผศ.
ราคาทีไ สนอ 386,636,400 บาท

บริษัท ปรจคตอร์ วิลด์ จากัด
ราคาทีตไ กลง 979,200 บาท

สปภ.อผศ.
ราคาทีตไ กลง 386,636,400 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
44002803
ลว. 31 มี.ค. 65

44002800
ลว. 29 มี.ค.65

64004943
ลว. 30 มี.ค. 65

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

26 จຌางดานินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารผานชองทาง
สืไอออนเลน์
ปบัญชี 2565 ดยวิธีปรียบทียบ

27 จຌางผูຌ฿หຌบริการควบคุมงานปรับปรุงอาคารนางลิๅง

28 จຌางพิมพ์สมุดคชชียร์ชใคสีมว ง
฿นขตรียกกใบ-กทม (41-027) จานวน 1,000 ลม

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

20,000,000.00

19,999,851.50

19,500,000.00

500,000.00

2.50 ปรียบทียบ 1. บริษัท เลค์ มี จากัด
บริษัท ทอล์กกຌา ทอล์กกຌา ดิจติ อล มีดีย
ราคาทีไ สนอ 19,623,800 บาท
จากัด
2. บริษัท มคฟຂวา (ประทศเทย) จากัด ราคาทีตไ กลง 19,500,000 บาท
ราคาทีไ สนอ 19,902,000 บาท
3. บริษัท ชูอ ซในก อดวอร์เทซิไง
ราคาทีไ สนอ 19,985,787.21 บาท
4. บริษัท ทูกใทติง จากัด
ราคาทีไ สนอ 19,688,000 บาท
5. บริษัท ทอล์กกຌา ทอล์กกຌา ดิจติ อล
มีดีย จากัด
ราคาทีไ สนอ 19,648,845.24 บาท
6. บริษัท ฟาร์อสี ท์ ฟมเลน์ ดีดบี ี จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 19,995,946 บาท

6,780,000.00

6,779,280.32

6,390,000.00

390,000.00

5.75

คัดลือก

150,000.00

150,000.00

150,000.00

-

พิศษ

-

1. บจก. อีดี อใมอ มใกซ์คอน
สนอราคา 6,392,861.34 บาท
2. บจก. พีทีอฟ ซอร์วิส
สนอราคา 6,550,000 บาท
3. บจก. นารา พลัส คอนซัลท์
สนอราคา 6,756,000 บาท
4. บจก. ยูพลัส คอนซัลตนส์
สนอราคา 6,779,280.32 บาท
5. บจก. อในยินียริไง พลัส
สนอราคา 6,779,280.32 บาท

บจก. พีทีอพ ซอร์วิส
6,390,000 บาท

บมจ. ที.ค.อส.สยามพรส มนจมຌนท์ บมจ. ที.ค.อส.สยามพรส มนจมຌนท์
สนอราคา 150,000 บาท
150,000 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004942
ลว. 31 มี.ค. 65

64004880
ลว. 21 ม.ค. 65

64004802
ลว. 26 พ.ย. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

29 จຌางพิมพ์หนังสือรับรองการสงชาระงินฝากสงคราะห์ ผลิตภัณฑ์
ธกส พิมไ รัก ละ ธกส ทวีรัก 99

850,000.00

720,000.00

488,000.00

30 จຌางผลิตบัตรขอ฿ชຌรถยนต์ (01-003)
จานวน 10,000 ลม

76,800.00

76,800.00

76,800.00

-

-

31 จຌางพิมพ์สมุดงินฝากประจา (41-013) จานวน 30,000 ลม

180,000.00

180,000.00

180,000.00

-

-

32 จຌางกอสรຌางอาคารสานักงาน
สาขานาก จังหวัดนครพนม

15,350,000.00

13,727,900.00

13,720,000.00

1,630,000.00

33 จຌางพิมพ์฿บรับชาระงินคาสินคຌาละบริการ/฿บสรใจรับงิน
คาธรรมนียม (41-086) จานวน 30,000 หอ

4,260,000.00

4,260,000.00

3,720,000.00

540,000.00

32,000.00

32,000.00

32,000.00

675,878,944.20

287,262,001.02

624,231,326.00

34 จຌางพิมพ์฿บรับชาระงินชัไวคราว
พือไ รับชาระหนีๅ งินกูຌ (42-012) จานวน 30,000 หอ

362,000.00

51,647,618.20

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

42.59 ประกวดราคา 1. บมจ. ปปอร์มท (ประทศเทย)
บมจ. ปปอร์มท (ประทศเทย)
สนอราคา 488,000 บาท
488,000 บาท
2. บมจ. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนท์ตงิๅ
สนอราคา 680,000 บาท
บมจ. ปรีชาธร อินตอร์พริๅน
76,800 บาท

64004853
ลว. 5 ม.ค. 65

บมจ. ธนาทพการพิมพ์
180,000 บาท

64004849
ลว. 5 ม.ค. 65

10.62 ประกวดราคา 1. หจก.ฮมฟอร์นิจอรอุบล
สนอราคา 14,084,100 บาท
2. หจก. ธีรกรกอสรຌาง
สนอราคา 14138,808.56 บาท

บมจ. ฮมฟอร์นิจอร์
13,720,000 บาท

45000578
ลว. 17 มี.ค. 65

12.68 ประกวดราคา 1. บจก. คอมพรินท์ ซัพพลาย
สนอราคา 4,073,490 บาท
2. บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 3,780,000 บาท
3. บจก. รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม
สนอราคา 3,735,000 บาท

บจก. รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม จากัด
3,720,000 บาท

44002795
ลว. 22 มี.ค. 65

7.64

ฉพาะจาะจง บมจ. ปรีชาธร อินตอร์พริๅน
สนอราคา 76,800 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64002774
ลว. 12 ม.ค. 65

พิศษ

พิศษ

บมจ. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 180,000 บาท

บริษัท ธนาทพการพิมพ์ จากัด
สนอราคา 32,000 บาท

บจก. ธนาทพการพิมพ์
32,000 บาท

64004887
22 ก.พ. 65

