รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2565 เตรมาสทีไ 1
ระหวางวันทีไ 1 มษายน 2565 ถึงวันทีไ 30 มิถุนายน 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 2565 ไตรมาสทีไ 1
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 37 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกาศชิญชวนทัไวไป

1

3,000,000.00

2,509,353.30

490,646.70

16.35

คัดลือก

4

9,560,000.00

5,489,267.42

1,070,732.58

11.20

ฉพาะจาะจง

5

14,068,000.00

13,491,897.96

543,620.00

3.86

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

8

1,017,244,840.00

1,010,141,080.00

7,103,760.00

0.70

ปรียบทียบ

4

73,842,915.25

72,085,350.00

1,757,565.25

2.38

พิศษ

15

91,716,611.47

85,323,355.16

1,393,256.31

1.52

37

1,209,432,366.72

1,189,040,303.84

12,359,580.84

1.02

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี
คัดลือก
4 ครงการ
10.26%
พิศษ
17 ครงการ
43.59%

ฉพาะจาะจง
5 ครงการ
12.82%

ประกวดราคา
8 ครงการ
20.51%

ประกาศชิญชวน
ทัไวเป
1 ครงการ
2.56%

ปรียบทียบ
4 ครงการ
10.26%

รวมทัๅงสิๅน 37 ครงการ

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

16.35

11.20

3.86
2.38
0.70

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 1.02

1.52

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2565 เตรมาสทีไ 1
ระหวางวันทีไ 1 มษายน 2565 ถึงวันทีไ 30 มิถุนายน 2565

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

1 จຌางบริการระบบรักษาความมัไนคงปลอดภัยดຌานทคนลยี
สารสนทศพืไอป้องกันความสีไยงทีไกิดจากภัยคุกคามทางเซบอร์
(Cyber Threat)

2 จຌางบริการจัดกใบอกสารละขຌอมูล฿บประทวนสินคຌาตาม
ครงการจานาผลผลิตการกษตร

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

950,000,000.00

950,000,000.00

946,000,000.00

4,000,000.00

0.42 ประกวดราคา 1 กิจการรวมคຌาทีบี
1.1 บริษัท ทนจอรีน จากัด
1.2 บริษัท บย์ คอมพิวติๅง จากัด
สนอราคา 946,950,000.00 บาท
2 กิจการรวมคຌาอดีซี
2.1 บริษัท อใดวานซ์อินฟอร์มชัไน
ทคนลยี จากัด (มหาชน)
2.2 บริษัท ดิทตຌ (ประทศเทย) จากัด
(มหาชน)
2.3 บริษัท เซบอร์ตรอน จากัด
สนอราคา 949,239,805.35 บาท

1 กิจการรวมคຌาทีบี
1.1 บริษัท ทนจอรีน จากัด
1.2 บริษัท บย์ คอมพิวติๅง จากัด
สนอราคา 946,000,000.00 บาท

44,600,275.00

44,600,275.00

43,880,000.00

720,275.00

1.61 ปรียบทียบ -บริษัท กรุงทพคลังอกสาร จากัด
- บริษัท ดิทตຌ (ประทศเทย) จากัด
(มหาชน)

- บริษัท ดิทตຌ (ประทศเทย) จากัด
(มหาชน) ราคาทีไสนอ 43,880,000
บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002855
ลว. 24 พ.ค. 65

64004966
ลว. 9 พ.ค. 65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

3 จຌางบริการชืไอมตออินทอร์นใต ประภทองค์กร

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
2,080,080.00

ราคากลาง
2,080,080.00

฿ชຌจริง
2,080,080.00

ประหยัดเดຌ
-

%

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

- ประกวดราคา วงจรทีไ 1 642,000 บาท
วงจรทีไ 1
1. บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส
นใทวอร์ค จากัด สนอ บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด สนอ บาท
3.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
4.บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด สนอ
บาท
5.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
6.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด สนอ บาท

วงจรทีไ 2 590,640 บาท
วงจรทีไ 2
1. บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส
นใทวอร์ค จากัด สนอ บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด สนอ บาท
3.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
4.บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด สนอ
บาท
5.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
6.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด สนอ บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002820
ลว. 6 พ.ค. 65

44002822
ลว. 6 พ.ค. 65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

วงจรทีไ 3 847,440 บาท
วงจรทีไ 3
1. บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส
นใทวอร์ค จากัด สนอ บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด สนอ บาท
3.บริษัท ทริปปຂลที บรอดบนด์ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
4.บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด สนอ
บาท
5.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน) สนอ บาท
6.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด สนอ บาท

4 จຌางบริการบารุงรักษาระบบคอมพิวตอร์พืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์
ระบบสินชืไอ (Easy Loan)

8,900,153.00

8,900,153.00

8,879,930.00

20,223.00

บริษัท จีอบิล จากัด สนอ
8,879,930 บาท

64004948
ลว. 20 ม.ย.65

5 จຌาง Manday พืไอพัฒนาระบบ฿หຌบริการอนงินตางประทศ
(Remittance)

12,313,640.25

12,313,640.25

11,775,350.00

538,290.25

4.37 ปรียบทียบ บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
สนอราคา 11,994,700 บาท

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
11,775,350 บาท

64004982
ลว. 26 พ.ค. 65

6 จຌางบารุงรักษาระบบคอมพิวตอร์
ครงการบูรณาการพัฒนาฐานขຌอมูลลูกคຌาธนาคาร (ECIF)

13,212,360.00

13,212,360.00

13,161,000.00

51,360.00

0.39 ประกวดราคา บริษัท จีอบิล จากัด
สนอ 13,203,800 บาท

บริษัท จีอบิล จากัด
13,161,000 บาท

44002857
ลว. 18 พ.ค. 65

7 จຌางบารุงรักษาระบบ Server ทดทนระบบบริการบน Intranet

2,482,400.00

2,482,400.00

2,450,000.00

32,400.00

1.31 ประกวดราคา 1 บริษัท ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด 2,450,900.00
บาท
2 บริษัท วิซส์ อนตอร์เพซซ์ กรุปຍ
จากัด 2,461,700.00 บาท

บริษัท ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด 2,450,000.00
บาท

44002858
ลว. 19 พ.ค. 65

8 จຌางฝ้าระวังความมัไนคงปลอดภัยระบบทคนลยีสารสนทศ
(Managed Security Services)

7,435,002.00

7,435,002.00

7,400,000.16

35,001.84

0.47

บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
7,400,000.16 บาท

64004994
ลว. 13 มิ.ย. 65

0.23

พิศษ

พิศษ

บริษัท จีอบิล จากัด สนอ
8,900,153 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002821
ลว. 6 พ.ค. 65

บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 7,435,002 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
10.00 ฉพาะจาะจ บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล ซในตอร์ บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล ซในตอร์
64005000
ง
จากัด
จากัด
ลว. 27 มิ.ย. 65
สนอ 4,230,670.86 บาท
4,230,000 บาท
%

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

9 จຌางทีไปรึกษา฿นการพัฒนาระบบการบริหารงานตรวจสอบดຌาน
ทคนลยีละสารสนทศตามมาตรฐาน ISO 19011
(Re-Certification)

4,700,000.00

4,700,000.00

4,230,000.00

470,000.00

10 จຌางดานินงาน ครงการพิไมประสิทธิภาพระบบสะสมคะนน
ละจัดการของรางวัล A-Rewards

3,468,405.00

3,468,405.00

3,400,000.00

68,405.00

1.97

พิศษ

บริษัท ชใอคกຌ คาร์ด อในตอร์เพรส์
จากัด
สนอราคา 3,468,405 บาท

บริษัท ชใอคกຌ คาร์ด อในตอร์เพรส์
จากัด
3,400,000 บาท

64005013
ลว. 30 พ.ค. 65

11 จຌางปรับปรุงระบบ Merchant กรณี KTC ปรับปลีไยนขຌอกาหนด
ทางระบบละทางธุรกิจ

3,215,885.00

3,215,885.00

3,000,000.00

215,885.00

6.71

พิศษ

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
สนอราคา 3,215,885 บาท

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
3,000,000 บาท

64005024
ลว. 15 มิ.ย. 65

12 จຌางบารุงรักษาระบบครือไ งรับฝากละถอนงินอัตนมัติ (Cash
Deposit Machine : CDM)
บบ Recycle

38,854,726.47

38,854,726.47

38,835,000.00

19,726.47

0.05

พิศษ

บริษัท ลใอกซบิท จากัด (มหาชน)
สนอราคา 38,854,726.47 บาท

บริษัท ลใอกซบิท จากัด (มหาชน)
38,835,000 บาท

64005027
ลว. 15 มิ.ย. 65

13 จຌางฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสถานีวทิ ยุกระจายสียง
คลืไนความถีไ FM 95 MHz. FM 96.5 MHz. ละ FM 100.5
MHz. พรຌอมครือขาย อสมท. ทัไวประทศ

3,000,000.00

2,490,050.00

2,440,000.00

560,000.00

18.67

พิศษ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 2,490,050 บาท

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง 2,440,000 บาท

64004964
29 ม.ย. 65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

14 จຌางออกบบ จัดทา ตกตงสถานทีไจดั งาน งานมหกรรมการงิน
Money Expo 2022 จานวน 4 หง ละงาน Thailand Smart
Money 2022 จานวน 4 หง รวมจานวน 8 หง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

15,729,000.00

15,729,000.00

15,622,000.00

15 ชาพืๅนทีไงานมหกรรมการงิน Money Expo 2022 จานวน 4
หง

4,988,875.00

4,988,875.00

4,988,875.00

16 ชาพืๅนทีไจดั งาน Thailand Smart Money 2022 จานวน 4
หง

3,223,375.00

3,223,375.00

3,000,000.00

ประหยัดเดຌ
107,000.00

-

223,375.00

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

0.68 ปรียบทียบ 1. บริษัท ดี ซิกซ์ตีๅ ทรี จากัด
บริษัท ปຂก (เทยลนด์) จากัด
ราคาทีไสนอ 15,700,000 บาท
(มหาชน)
2. บริษัท มายด์ อใกซ์ ซิบิท จากัด
ราคาทีไตกลง 15,622,000 บาท
ราคาทีไสนอ 15,625,287.04 บาท
3. บริษัท ปຂก (เทยลนด์) จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไสนอ 15,622,000 บาท
4. บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 14,700,000 บาท
5. บริษัท มกซิมา พรีซในทชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 15,718,300 บาท
6. บริษัท ฮาส์ อใกซ์ซิบิชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 15,729,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004972
ลว 5 พ.ค. 65

-

พิศษ

บริษัท มีดีย อสซซิอตตใด จากัด
ราคาทีไสนอ 4,988,875 บาท

ราคาทีไสนอ 15,622,000 บาท

62000984
5 พ.ค.2565

6.93

พิศษ

บริษัท พี.อ. พรินๅ ท์ติๅง ฮาส์ จากัด
สนอราคา 3,223,375 บาท

บริษัท พี.อ. พรินๅ ท์ติๅง ฮาส์ จากัด
สนอราคา 3,000,000 บาท

62000985
5 พ.ค.2565

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

17 จຌางทีไปรึกษาครงการทบทวนคานิยมละวัฒนธรรมองค์กร฿หຌ
สอดรับกับทิศทาง฿นอนาคต
ละการสารวจพฤติกรรมทีไสอดคลຌองกับวัฒนธรรมองค์กร
ประจาปบัญชี 2565

3,000,000.00

2,925,037.60

18 จຌางประชาสัมพันธ์ธนาคารผานสืไอทรทัศน์ชอง 9 MCOT HD
ระยะวลาดานินการ พ.ค. 65 - มี.ค.66

5,000,000.00

5,000,000.00

19 ซืๅอตูຌนิรภัย Size 3 จานวน 2 ตูຌ ละ Size 4 จานวน 15 ตูຌ รวม
จานวน 17 ตูຌ

1,636,000.00

1,636,000.00

1,622,500.00

13,500.00

0.83 ฉพาะจาะจ บริษัท ชับบ์ (ประทศเทย) จากัด
ง
ราคาทีไสนอ 1,636,000 บาท

บริษัท ชับบ์ (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไตกลง 1,622,500 บาท

61001950
ลว 30 พ.ค.65

500,000.00

499,000.00

455,500.00

44,500.00

8.90 ฉพาะจาะจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ง
ราคาทีไ สนอ 499,000 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราคาทีไตกลง 455,500 บาท

64004974
ลว. 10 พ.ค.65

20 จຌางสถาบันภายนอก บริหารจัดการสอบบุคคลภาย฿นละ
บุคคลภายนอก ตาหนงพนักงานบริหารทัไวเป ระดับ 4 ละ
พนักงานปฏิบัติงานดຌานคอมพิวตอร์ ระดับ 4 ประจาปบัญชี
2565

2,509,353.30

490,646.70

16.35

-

ประกาศ 1. สานักงานศูนย์วจิ ยั ละ฿หຌคาปรึกษา บริษัท คัสตຌอม อซีย จากัด
ชิญชวน หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีไตกลง 2,509,353.30 บาท
ทัไวเป ราคาทีไ สนอ 0.00 บาท
2. บริษัท คัสตຌอม อซีย จากัด
ราคาทีไสนอ 2,562,853.30 บาท
3. บริษัท ซูปอร์พล จากัด
ราคาทีไสนอ 0.00 บาท
4. บริษัท ดอะบสท์ อคคาน์ติๅง
พลัส จากัด ราคาทีไสนอ 0.00 บาท
** 3 รายทีไสนอราคา 0.00 บาท
นืไองจาก
เมผานกณฑ์รຌอยละ 80 จึงเมเดຌปຂด
ซอง
ราคาทีไสนอ

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002864
ลว. 6 มิ.ย.65

พิศษ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 5,000,000 บาท

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง

64004981
18 พ.ค.65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

%

21 จຌางทีไปรึกษาครงการวิจยั นวทางการสนับสนุนสินชืไอละการ
ออกพันธบัตรพืไออนุรักษ์สิไงวดลຌอมของ ธ.ก.ส.

3,000,000.00

2,999,787.80

22 จຌางประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสถานีทรทัศน์ชอง 3 HD

6,179,250.00

6,179,250.00

5,955,000.00

224,250.00

3.63

พิศษ

23 จຌางประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสถานีทรทัศน์ชองเทยรัฐทีวี

6,330,350.00

6,330,350.00

6,309,000.00

21,350.00

0.34

พิศษ

24 จຌางทีไปรึกษาครงการวิจยั นวทางการสนับสนุนนวัตกรรมทาง
การงินสมัย฿หมทีไหมาะสมกับ ธ.ก.ส. ฿นยุคดิจทิ ัล

4,000,000.00

3,993,167.78

3,276,067.42

723,932.58

18.10

879,540.00

876,000.00

876,000.00

3,540

0.40

1,000,000.00

826,762.25

898,000.00

102,000

10.20

25 จຌางทีไปรึกษางานพิจารณารับฝากงินฝากสงคราะห์ชีวติ
26 จຌางออกบบ จัดตรียม ละตกตงสถานทีไการจัดประชุม฿หญ
สามัญของผูຌถือหุຌน ธ.ก.ส.
ครังๅ ทีไ 57 ประจาปบัญชี 2564

-

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1. บริษัท ยูรีสิร์ช คอนซัลท์ติๅง อนด์ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั พืไอการพัฒนา
พาร์ทนอร์รงิไ จากัด
ประทศเทย (TDRI)
ราคาทีไสนอ 2,989,446.25 บาท
ราคาทีไตกลง 2,850,000 บาท
2. มูลนิธสิ ถาบันวิจยั พืไอการพัฒนา
ประทศเทย (TDRI)
ราคาทีไสนอ 2,999,411.25 บาท
3. บริษัท คัสตຌอม อชีย จากัด
ราคาทีไสนอ 2,949,808 บาท
4. สถาบันการจัดการพืไอชนบทละ
สังคมมูลนิธบิ ูรณะชนบทหงประทศ
เทย
฿นพระบรมราชูปถัมภ์
ราคาทีไสนอ 2,977,500 บาท
บริษัท มีดียร์ มีดียจากัด
ราคาทีไสนอ 6,179,250 บาท

บริษัท มีดียร์ มีดียจากัด
ราคาทีไตกลง 5,955,000 บาท

บริษัท ทริปปຂล วี บรอดคาสท์ จากัด บริษัท ทริปปຂล วี บรอดคาสท์ จากัด
ราคาทีไสนอ 6,330,350 บาท
ราคาทีไตกลง 6,309,000 บาท

คัดลือก 1.สถาบันอนาคตศึกษาพืไอการพัฒนา สถาบันอนาคตศึกษาพืไอการพัฒนา
สนอราคา 3,403,028 บาท
สนอราคา 3,276,067.42 บาท
2. บริษัท ยูรีสิร์ช คอนซัลท์ติๅง อนด์
พาร์ทนอร์รงิไ จากัด สนอราคา
3,460,246.25 บาท
พิศษ

คุณชุติมา ทรงชน
ราคาทีไสนอ 876,000 บาท

คุณชุติมา ทรงชน
ราคาทีไตกลง 876,000 บาท

คัดลือก 1. บริษัท มกซิมา พรีซในทชัไน จากัด 1. บริษัท นส อินนวชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 806,512.50 บาท
ราคาทีไสนอ 898,000 บาท
2. บริษัท นส อินนวชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 995,121.40 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64005031
ลว. 28 มิ.ย.65

64005007
ลว. 30 พ.ค. 65
64005003
ลว. 30 พ.ค. 65
64005040
ลว. 28 มิ.ย.65

64005018
ลว 7 มิ.ย. 65
64005028
ลว 24 มิ.ย.65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
- ฉพาะจาะจ บริษัท สปดีๅ พใคกใจ อใกพรส จากัด บริษัท สปดีๅ พใคกใจ อใกพรส จากัด
64005030
ง
สนอราคา 7,067,517.96 บาท
สนอราคา 7,067,517.96 บาท
ลว.21 มิ.ย. 65
วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

27 งานจຌางหมาบริการงานธุรการละนักการ ระยะวลา 2 ดือน

7,100,000.00

7,067,517.96

7,067,517.96

28 จຌางบุคคลภายนอกตรวจสอบทานกอสรຌางอาคารหรืองาน
ปรับปรุงอาคารสานักงานของธนาคาร

1,560,000.00

1,560,000.00

1,315,200.00

244,800.00

29 จຌางกอสรຌางอาคารสานักงาน ธ.ก.ส. สาขาจังหาร จังหวัดรຌอยอใด

15,900,000.00

15,843,300.00

15,500,000.00

400,000.00

2.52 ประกวดราคา หຌางหุຌนสวนจากัด ดินสอสงกอสรຌาง
15,555,000

30 จຌางพิมพ์฿บฝากงิน (41-008)

5,100,000.00

5,100,000.00

4,980,000.00

120,000.00

2.35 ประกวดราคา 1. บริษัท ประชุมชาง จากัด
บริษัท ประชุมชาง จากัด
สนอราคา 4,989,000 บาท
4,980,000 บาท
2. บริษัท ธนาทพการพิมพ์ จากัด
สนอราคา 5,077,500 บาท
3. บริษัท สุรศิริ จากัด
สนอราคา 5,460,000 บาท
4. บริษัท ยูนิวอร์ซล ฟอร์มส
อินดัสตรีๅ จากัด
สนอราคา 6,066,900 บาท
5. บริษัท รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม จากัด
สนอราคา 6,420,000 บาท
6. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จากัด
สนอราคา 7,503,375 บาท

-

15.69

คัดลือก 1. บริษัท พี อส ซี อใม จากัด
บริษัท พี อส ซี อใม จากัด
สนอราคา 1,316,100 บาท
1,315,200 บาท
2. บริษัท 18 คอนส์ฟຂร์ม จากัด
สนอราคา 513,600 บาท (ราคาทีไ
สนอเมรวมคาดินทาง คาขนสง ละ
คาอืไนโ)
หຌางหุຌนสวนจากัด ดินสอสงกอสรຌาง
15,500,000 บาท

64005009
ลว. 6 มิ.ย. 65

45000579
ลว. 20 พ.ค. 65
44002856
ลว. 1 มิ.ย. 65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

8.13 ประกวดราคา 1. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จากัด บริษัท ประชุมชาง จากัด
4,622,000 บาท
4,520,000 บาท
2. บริษัท ธนาทพการพิมพ์ จากัด
5,550,000 บาท
3. บริษัท ยูนิวอร์ซล ฟอร์มส
อินดัสตรีๅ จากัด
5,136,000 บาท
4. บริษัท ประชุมชาง จากัด
4,520,000 บาท
5. บริษัท รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม จากัด
5,300,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002853
ลว. 1 มิ.ย. 65

31 จຌางพิมพ์฿บชาระหนีๅงินกูຌ (42-019)
จานวน 200,000 ลม

4,920,000.00

4,920,000.00

4,520,000.00

400,000.00

32 จຌางพิมพ์สมุดงินฝากออมทรัพย์
ทวีชค (41-011) จานวน
3,000,000 ลม

23,550,000.00

23,550,000.00

21,450,000.00

2,100,000.00

8.92 ประกวดราคา 1. บริษัท ธนาทพการพิมพ์ จากัด
บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
สนอราคา 22,470,000 บาท
มຌนท์ จากัด
2. บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ 21,450,000 บาท
มຌนท์ จากัด
สนอราคา 21,600,000 บาท
3. บริษัท จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง จากัด
สนอราคา 23,160,000 บาท

44002870
ลว. 15 มิ.ย. 65

33 จຌางพิมพ์มบัตรสลากออมทรัพย์
ธ.ก.ส. ชุดกษตรมัไงคัไง 7
จานวน 800,000 ฉบับ

1,200,000.00

1,200,000.00

808,000.00

392,000.00

32.67 ปรียบทียบ 1. บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์ จากัด
มຌนท์ จากัด
สนอราคา 816,000 บาท
808,000 บาท
2. บริษัท ปปอร์มท (ประทศเทย)
จากัด
สนอราคา 848,000 บาท
3. บริษัท จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง จากัด
สนอราคา 1,056,000 บาท

64004996
ลว. 1 มิ.ย. 65

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธซี ืๅอหรือ
จຌาง

%

34 จຌางผลิตซองพลาสติก฿สสาหรับ
฿สบัตรสลากออมทรัพย์ จานวน 150,000 ซอง

127,500.00

127,500.00

126,000.00

1,500.00

35 จຌางผลิตหนังสือบอกกลาวชิญประชุม สาหรับการประชุม฿หญ
สามัญของผูຌถือหุຌน ธ.ก.ส. ครังๅ ทีไ 57 ประจาปบัญชี 2564 จานวน
10,120 ลม

132,000.00

116,405.30

116,380.00

15,620.00

36 จຌางพิมพ์สมุดคชชียร์ชใคสีชมพู
฿นขตรียกกใบ-ภูมิภาค (41-028) จานวน 500 ลม

95,000.00

95,000.00

95,000.00

-

-

พิศษ

37 จຌางพิมพ์คาขอออกชใคธนาคาร (41-095) จานวน 700 หอ

18,550.00

18,550.00

18,550.00

-

-

พิศษ

1,209,432,366.72 1,208,557,855.41 1,189,040,303.84 12,359,580.84

1.02

รวมทัๅงสิๅน 37 ครงการ ป็นงิน

1.18

พิศษ

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

หຌางหุຌนสวนจากัด สนาภัณฑ์ ทรดดิๅง หຌางหุຌนสวนจากัด สนาภัณฑ์
สนอราคา 127,500 บาท
ทรดดิๅง
126,000 บาท

11.83 ฉพาะจาะจ บริษัท ปปอร์มท (ประทศเทย)
ง
จากัด
116,405.30 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004985
ลว. 13 พ.ค. 65

บริษัท ปปอร์มท (ประทศเทย)
จากัด
116,380 บาท

64004998
ลว. 26 พ.ค. 65

บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์ จากัด
สนอราคา 95,000 บาท

บริษัท ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์ จากัด
95,000 บาท

64005001
ลว. 14 มิ.ย. 65

บริษัท สยามพรินท์ จากัด
สนอราคา 18,550 บาท

บริษัท สยามพรินท์ จากัด

64005039
ลว. 28 มิ.ย. 65

