รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ56ใ เตรมาสทีไ 2
ระหวางวันทีไ แ กรกฎาคม โ56ใ ถึงวันทีไ ใเ กันยายน โ56ใ
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 โ563 ไตรมาสทีไ 2
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 83 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
วิธีการจัดหา
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
คัดลือก
ฉพาะจาะจง

จานวน
ครงการ
7

72,048,304.75

58,594,953.58

13,453,351.17

คิดป็น
รຌอยละ
18.67

12

36,019,000.00

28,266,954.00

7,752,046.00

21.52

11

9,605,130.00

9,423,480.00

191,650.00

2.00

งบประมาณ

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

12

52,991,980.00

47,913,916.40

5,046,663.60

9.52

ปรียบทียบ

15

135,254,601.00

128,832,624.00

6,421,977.00

4.75

พิศษ

26

77,731,562.63

76,360,171.93

1,371,390.70

1.76

349,392,099.91

34,237,078.47

8.92

รวมทัๅงสิๅน

83

383,650,578.38

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี
25.00

ปรียบทียบ
แ5 ครงการ
คิดป็น แ่.เ7ั

ประกวดราคา
แโ ครงการ
คิดป็น แไ.ไ6ั

20.00

21.52
18.67

15.00
ฉพาะจาะจง
แ1 ครงการ
คิดป็น แใ.โ5ั

พิศษ
โ6 ครงการ
คิดป็น ใแ.ใใั

5.00
คัดลือก
แโ ครงการ
คิดป็น แไ.ไ6ั

e-bidding
7 ครงการ
คิดป็น 8.43%

รวมทัๅงสิๅน 83 ครงการ

9.52

10.00

4.75
2.00

-

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 8.92%

1.76

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบญ
ั ชี 2563 เตรมาสทีไ 2
ระหวางวันทีไ 1 กรฎาคม 2563 ถึงวันทีไ 30 กันยายน 2563

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

1 จຌางบริการชือไ มตออินทอร์นใต ประภทองค์กร พืไอชือไ มตอกับ
ระบบ SWIFT

154,080.00

154,080.00

115,046.40

39,033.60

2 จຌางทีไปรึกษาครงการบริหารจัดการดຌาน IT ตามหลักธรรมาภิ
บาล (IT Governance)

1,284,000.00

1,284,000.00

1,277,000.00

7,000.00

3 จຌางพัฒนาระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ (Chapa) ละ
ครืไองมือสนับสนุนป็น Web & Mobile Application

4,000,000.00

4,000,000.00

3,940,000.00

60,000.00

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
25.33 ประกวดราคา 1.บริษทั ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชันไ 1.บริษทั ยูเนตใด อินฟอร์มชันไ เฮวย์ วงจรทีไ 1 44002441
จ้ากัด
จ้ากัด
ลว. 13 ก.ค. 63
วงจรทีไ 1 64,200.00 บาท
วงจรทีไ 1 41,088.00 บาท
วงจรทีไ 2 44002443
วงจรทีไ 2 38,520.00 บาท
2.บริษทั ทรู อินทอร์นใต คอร์
ลว. 17 ก.ค. 63
วงจรทีไ 3 59,064.00 บาท
ปอรชันไ จ้ากัด
วงจรทีไ 3 44002445
2.บริษทั ทริปปຂลที บรอดบนด์ จ้ากัด วงจรทีไ 2 38,520.00 บาท
ลว. 14 ก.ค. 63
(มหาชน)
3.บริษทั ทริปปຂลที บรอดบนด์
วงจรทีไ 1 43,656.00 บาท
จ้ากัด (มหาชน)
วงจรทีไ 2 41,088.00 บาท
วงจรทีไ 3 35,438.40 บาท
วงจรทีไ 3 41,088.00 บาท
3.บริษทั ทีอที จ้ากัด (มหาชน)
วงจรทีไ 1 56,496.00 บาท
วงจรทีไ 2 44,940.00 บาท
วงจรทีไ 3 52,644.00 บาท
4.บริษทั ยูเนตใด อินฟอร์มชันไ เฮวย์
จ้ากัด
วงจรทีไ 1 42,372.00 บาท
วงจรทีไ 2 39,804.00 บาท
วงจรทีไ 3 41,088.00 บาท
%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

0.55 ปรียบทียบ บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์
จ้ากัด
สนอราคา 1,277,000.00 บาท
1.50

พิศษ

บริษทั บิซพทนชียล จ้ากัด สนอ
ราคา 3,980,000.00 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์
จ้ากัด
1,277,000.00 บาท

64004269
ลว. 17 ก.ค. 63

บริษทั บิซพทนชียล จ้ากัด
3,940,000.00 บาท

64004238
ลว. 9 ก.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

4 ซือๅ ละจຌางบ้ารุงรักษาครงการจัดซือๅ ครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ส้าหรับระบบ ICAS

4,200,000.00

3,852,000.00

1,893,365.00

2,306,635.00

54.92 ประกวดราคา 1.บริษท้ สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์) บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์)
จ้ากัด
จ้ากัด
สนอราคา 1,898,715.00 บาท
1,893,365.00 บาท
2.บริษทั สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จ้ากัด
สนอราคา 2,069,055.50 บาท
3.บริษทั จีอบิล จ้ากัด (ส้านักงาน
฿หญ)
สนอราคา 2,678,638.00 บาท
4.บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จ้ากัด
สนอราคา 2,840,000.00 บาท

5 ซือๅ ลิขสิทธิก่ าร฿ชຌงานระบบบริหารจัดการประมวลผลระบบงาน
สนับสนุนพิไมติม

8,600,000.00

7,802,440.00

7,276,000.00

1,324,000.00

15.40 ปรียบทียบ 1.บริษทั อใม อฟ อี ซี จ้ากัด (มหาชน) บริษทั อใม อฟ อี ซี จ้ากัด (มหาชน)
สนอราคา 7,789,600.00 บาท
7,276,000.00 บาท
2.บริษทั รีเลอนซ์ จ้ากัด
สนอราคา 7,800,300.00 บาท
3.บริษทั สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จ้ากัด
สนอราคา 7,802,440.00 บาท

6 จຌางบ้ารุงรักษาระบบบัตรสินชือไ กษตรกร ระยะทีไ 1 - 3

17,000,000.00

17,000,000.00

16,985,000.00

15,000.00

7 ซือๅ ละจຌางบ้ารุงรักษาอุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balance)

24,960,000.00

24,960,000.00

24,620,700.00

339,300.00

บริษทั วี-สมาร์ท จ้ากัด
สนอราคา 17,000,000.00 บาท
1.36 ปรียบทียบ 1.บริษทั อดวานซ์ อินฟอร์มชันไ
ทคนลยี จ้ากัด (มหาชน)
สนอราคา 24,811,160.00 บาท
2.บริษทั อในทีที ซลูชนัไ (ประทศเทย)
จ้ากัด
สนอราคา 24,941,700.00 บาท
0.09

พิศษ

บริษทั วี-สมาร์ท จ้ากัด
16,985,000.00 บาท
บริษทั อดวานซ์อนิ ฟอร์มชันไ
ทคนลยี จ้ากัด (มหาชน)
24,620,700.00 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
41001126
ลว. 16 ก.ค. 63

61001852
ลว. 7 ส.ค. 63

64004298
ลว. 3 ก.ค. 63
61001851
ลว. 4 ส.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

8 ซือๅ อุปกรณ์ส้าหรับการประชุมทางเกลผานจอภาพ (Video
Conference)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

1,619,766.00

1,619,766.00

1,470,394.00

149,372.00

9.22 ปรียบทียบ 1.บริษทั ทนจอรีน จ้ากัด
บริษทั ทนจอรีน จ้ากัด
สนอราคา 1,485,909.00 บาท
1,470,394.00 บาท
2.บริษทั สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จ้ากัด
สนอราคา 1,587,345.00 บาท

26,857,000.00

26,857,000.00

25,900,000.00

957,000.00

3.56 ปรียบทียบ 1.บริษทั ดีซด การ์ด (เทยลนด์)
บจก.จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนติงๅ
จ้ากัด
25,900,000.00 บาท
สนอราคา 26,322,000.00 บาท
2.บริษทั จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนติงๅ
จ้ากัด
สนอราคา 26,000,000.00 บาท
3.บริษทั ทีบี อสพี จ้ากัด (มหาชน)
สนอราคา 26,536,000.00 บาท

10 จຌางจัดท้าบัตร Smart Card สถาบันการพทย์ฉุกฉิน (สพฉ.)

903,294.00

903,294.00

903,294.00

-

11 จຌางบ้ารุงรักษาระบบจัดกใบขຌอมูลจราจรคอมพิวตอร์บบรวม
ศูนย์ (Centralized Log)

1,560,000.00

1,560,000.00

1,487,300.00

72,700.00

9 จຌางบัตรอิลใกทรอนิกส์ ประภทบัตรดบิต Prompt Card จ้านวน
1,000,000 ฿บ

-

พิศษ

บริษทั ดีซด การ์ด (เทยลนด์) จ้ากัด บริษทั ดีซด การ์ด (เทยลนด์) จ้ากัด
สนอราคา 903,294.00 บาท
903,294.00 บาท

4.66 ประกวดราคา 1.บริษทั สตรีม เอ.ที.คอนซัลติงๅ จ้ากัด บริษทั สตรีม เอ.ที.คอนซัลติงๅ จ้ากัด
สนอราคา 1,519,400.00 บาท
1,487,300.00 บาท
2.บริษทั อใม อฟ อี ซี จ้ากัด (มหาชน)

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
61001846
ลว. 16 ก.ค. 63

64004308
ลว. 7 ส.ค. 63

64004330
ลว. 19 ส.ค. 63
44002494
ลว. 3 ก.ย. 63

สนอราคา 1,560,000.00 บาท
12 ชาครืไองมือสือไ สารส้าหรับผูบຌ ริหาร

7,511,400.00

7,511,400.00

7,395,840.00

115,560.00

1.54 ประกวดราคา บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ
(เทยลนด์) จ้ากัด
สนอราคา 7,398,729.00 บาท

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ
(เทยลนด์) จ้ากัด
7,395,840.00 บาท

42000440
ลว. 19 ก.ย. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

13 จຌางบริการหมายลขทรศัพท์ (SIM Card) ระบบครือขาย 3G/4G
ส้าหรับอุปกรณ์ Smart Device ของผูบຌ ริหาร

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

26.04 ปรียบทียบ 1.บริษทั อดวานซ์ เวร์ลส นใทวอร์ค บริษทั ทรู มูฟ อช ยูนิ วอร์ซล
จ้ากัด
คอมมิวนิคชันไ จ้ากัด
สนอราคา 1,733,400.00 บาท
1,357,830.00 บาท
2.บริษทั ดีทค เตรนใต จ้ากัด
สนอราคา 1,755,000.00 บาท
3.บริษทั ทรู มูฟ อช ยูนิ วอร์ซล
คอมมิวนิคชันไ จ้ากัด
สนอราคา 1,357,830.00 บาท

1,836,000.00

1,836,000.00

1,357,830.00

478,170.00

925,000.00

925,000.00

890,000.00

35,000.00

3.78 ฉพาะจาะจง บริษทั ซีล ทค อินตอร์นชันไ นล
จ้ากัด
สนอราคา 925,000 บาท

15 ชาระบบบริหารงานคดี

1,600,000.00

1,476,600.00

1,476,600.00

123,400.00

7.71 ฉพาะจาะจง บริษทั คลาวดลา จ้ากัด

16 จຌางพัฒนาปรกรมระบบงินฝากสงคราะห์ชีวิต (BAACLife)
ทบทวนผลิตภัณฑ์งินฝากสงคราะห์ชีวิต ธกส มอบรัก ๑/๑
17 จຌางบริการอนยຌายขຌอมูลระบบ
ธ.ก.ส. A-Mobile
18 กอสรຌางสาขาทาตะกียบ
จังหวัดฉะชิงทรา
19 จຌางผลิตหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

1,990,000.00

1,990,000.00

1,900,000.00

90,000.00

4.52

750,000.00

750,000.00

727,600.00

22,400.00

2.99

16,446,300.00

16,414,900.00

16,400,000.00

14,900.00

0.09

30,883,312.11

30,883,312.11

23,549,953.58

7,333,358.53

23.75

14 จຌางท้าสือไ การรียนรูຌทางอิลใกทรอนิกส์ (SMAE GO)

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั ซีล ทค อินตอร์นชันไ นล
จ้ากัด
890,000.00 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004355
ลว. 8 ก.ย. 63

64004354
ลว. 18 ก.ย. 63

บริษทั คลาวดลา จ้ากัด
62000905
1,476,600.00 บาท
ลว. 11 ก.ย. 63
พิศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
64004369
สนอราคา 1,990,000 บาท
1,900,000 บาท
ลว. 9 ก.ย. 63
พิศษ บริษทั อใมอสซี สิทธิผล จ้ากัด
บริษทั อใมอสซี สิทธิผล จ้ากัด
64004380
สนอราคา 750,000.00 บาท
727,600.00 บาท
ลว. 28 ก.ย. 63
ประกวดราคา หຌางหุຌนสวนจ้ากัด ตากทวีการคຌา
หຌางหุຌนสวนจ้ากัด ตากทวีการคຌา
45000563
ราคาทีไสนอ 16,414,900.00 บาท
ราคาทีไตกลง 16,400,000.00 บาท
ลว. 3 ก.ค. 63
e-bidding 1.หຌางหุຌนสวนจ้ากัด วินนอร์ ลัคกีๅ
บริษทั ชายน์นงิไ กลด์ จ้ากัด ราคาทีไ 44002465 ลว. 8 ก.ค.
สตาร์ สนอราคา 23,724,682 บาท2. ตกลง 23,549,953.58 บาท
63
บริษทั อมตะ พใชร จ้ากัด สนอ
ราคา 27,548,019.50 บาท 3.บริษทั
ชายน์นงิไ กลด์ จ้ากัด สนอราคา
23,598,103.58 บาท 4.บริษทั อัลทิ
มท จีวลส์ จ้ากัด สนอราคา
24,312,735.00 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

20 จຌางทีไปรึกษาครงการวิจัยประมินผลความพึงพอ฿จละเมพงึ
พอ฿จของลูกคຌาผู฿ຌ ชຌบริการ ละผูมຌ ีสวนเดຌสวนสียตอการบริการ
ละธรรมาภิบาลของ ธ.ก.ส. ปบญ
ั ชี 2563

2,500,000.00

2,527,125.00

2,220,000.00

280,000.00

11.20

คัดลือก

1. บริษทั คัสตຌอม อซีย จ้ากัด
บริษทั อินฟสิร์ช จ้ากัด
สนอราคา 2,470,000 บาท
ราคาทีไตกลง 2,220,000 บาท
2. บริษทั บรนด์ มทริกซ์ รีสิร์ช
จ้ากัด สนอราคา 2,396,800 บาท
3. บริษทั อินฟสิร์ช จ้ากัด
สนอราคา 2,250,000 บาท
4. บริษทั รีสิร์ช อินทลลิจนซ์ จ้ากัด
สนอราคา 2,371,120 บาท

21 จຌางสถาบันภายนอกประมินสมรรถนะพนักงาน พืไอลือไ น
ต้าหนงป็นผูบຌ ริหารระดับ 11 ปบญ
ั ชี 2563

5,600,000.00

3,237,343.00

3,050,000.00

2,550,000.00

45.54

คัดลือก

1.บริษทั อบรมละทดสอง พีที อส
ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
จ้ากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีไตกลง 3,050,000 บาท
ราคาทีไสนอ 3,210,000 บาท
2.ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีไสนอ 3,230,000 บาท
3.บริษทั มิส คอนซัลท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,197,644.71 บาท

22 จຌางผลิตซองขาวหนຌาตางจ้านวน 2,000,000 ซอง

1,000,000.00

1,000,000.00

700,000.00

300,000.00

23 จຌางสถาบันภายนอกประมินสมรรถนะพนักงาน พืไอลือไ น
ต้าหนงป็นระดับ 8 , 9 ละ 10 (ความพรຌอม฿นการบริหาร
จัดการ) ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

8,700,000.00

7,091,388.31

5,681,720.00

3,018,280.00

24 การจຌางทีไปรึกษาดຌานการป้องกันการกระท้าทุจริต (Fraud)

300,000.00

763,620.00

300,000.00

-

30.00 e-bidding 1.บจก. พวงสงอในตอร์เพรส์
2.บจก.อส.อาร์.ซีอในวลอพ
3.บจก.หงีฮงชมป้ยนกรุຍป
ราคาทีไสนอ 710,000 บาท
34.69

คัดลือก

บจก.หงีฮงชมป้ยนกรุຍป
ราคาทีไตกลง 700,000 บาท

1.บริษทั อบรมละทดสอง พีที อส
บริษทั อบรมละทดสอง พีที อส
จ้ากัด
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 7,090,000 บาท
ราคาทีตไ กลง 5,681,720 บาท
2.บริษทั อินตอร์นชันไ นล อใดเวซอ
รีไ อดซซิอทส์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 7,079,334.07 บาท
3.บริษทั มิส คอนซัลท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 7,091,388.31 บาท

#VALUE! ฉพาะจาะจง 1.นายสมชาย พิชิตสุรกิจ
ราคาทีไสนอ 300,000 บาท

นายสมชาย พิชิตสุรกิจ
ราคาทีไตกลง 300,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004296
ลว. 10 ก.ค.63

64004291
ลว 3 ก.ค. 63

44002473
ลว. 30 ก.ค.63

64004302
ลว 13 ก.ค. 63

64004307
ลว 8 ก.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

25 จຌางผลิต ชุดซรามิค บนตຍะอาหาร ของพรีมียไ มป฿หม (A-Gift)
ส้าหรับลูกคຌาสรຌางคุณคาฯ ระดับชันๅ A-Gold ละ A-Silver ป
บัญชี 2563 จ้านวน 10,500 ชุด

15,695,295.00

15,695,295.00

15,382,500.00

26 งานชารถยนต์ส้าหรับ฿ชຌงาน ประจ้านวนสวนกลาง จ้านวน 25 คัน

5,302,800.00

5,302,800.00

5,302,800.00

27 จຌางผลิตชุดสริมตุกຍ ตา นຌองกุกຍ เก Happy Farm Collection

4,117,500.00

4,117,500.00

4,026,000.00

91,500.00

2.22

28 จຌางด้านินการจัดหา "ชุดผลิตภัณฑ์ครืไอง฿ชຌจากทองหลือง"
ของพรีมียไ มป฿หม (A-Gift) ส้าหรับลูกคຌาสรຌางคุณคาฯ ระดับชันๅ
A-Diamond ตามครงการบริหารการสรຌางความสัมพันธ์กบั
ลูกคຌา ทีไสรຌางคุณคาฯ ปบญ
ั ชี 2563

1,125,540.00

1,125,540.00

1,058,200.00

67,340.00

5.98 ปรียบทียบ 1. บริษทั ดี อาร์ต ดีเซน์ อนด์ ปริๅ
นติงๅ จ้ากัด สนอราคา1,058,200
บาท

312,795.00

-

1.99 ปรียบทียบ 1. บจก. พิพธิ ภัณฑ์ซรามิคธนบดี
ราคาทีไสนอ 15,695,295 บาท
2. บมจ. รอยัล ปอร์ชลน
ราคาทีไสนอ 14,857,500 บาท
3. บจก. ฑี ฐาณิญา
ราคาทีไสนอ 15,695,295 บาท
4. บจก. ซรามิค อส.ที.ซี.
ราคาทีไสนอ 14,043,750 บาท
5. บจก.ภัทรา พอร์ซลน
ราคาทีไสนอ 14,154,000 บาท
6. บจก. ดินเฟ อนด์ คิว
ราคาทีไสนอ 15,425,655 บาท

#VALUE! ฉพาะจาะจง บจก. อาคนย์คปปຂตอล
สนอราคา 5,302,800 บาท
พิศษ

บจก. ดินเฟ อนด์ คิว
ราคาทีไตกลง 15,695,295 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004314
17 ก.ค. 63

บจก. อาคนย์คปปຂตอล
ราคาทีไตกลง 5,302,800 บาท

62000896
1 ก.ค. 63

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

1. บริษทั ค.ที.พี.(ประทศเทย) จ้ากัด บริษทั ค.ที.พี.(ประทศเทย) จ้ากัด
สนอราคา 4,117,500 บาท
ตกลงราคา 4,026,000 บาท

บริษทั ดี อาร์ต ดีเซน์ อนด์ ปริๅ
นติงๅ จ้ากัด ตกลงราคา 1,058,200
บาท

64004306
ลว. 9 ก.ค. 63

64004309
ลว. 14 ก.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

29 จຌางทีไปรึกษาจัดท้าผนยุทธศาสตร์ดຌานลูกคຌาละการตลาด ธ.ก.ส.

6,000,000.00

6,000,000.00

5,960,000.00

40,000.00

30 งานจຌางพิมพ์บตั รสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดกษตรมังไ คังไ 5

1,177,000.00

1,177,000.00

880,000.00

297,000.00

167,000.00

167,000.00

167,000.00

2,407,500.00

2,407,500.00

2,250,000.00

#VALUE! ฉพาะจาะจง นางอรวรรณ ศรีสมพันธ์
สนอราคา 167,000 บาท
157,500.00
6.54 ประกวดราคา 1.บริษทั คอมพรินท์ ซัพพลาย จ้ากัด
สนอราคา 2,263,050 บาท
2.บริษทั ธนาทพการพิมพ์ จ้ากัด
สนอราคา 2,625,000 บาท
3.บริษทั ประชุมชาง จ้ากัด
สนอราคา 2,377,500 บาท
4.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
สนอราคา 2,287,500 บาท

3,400,000.00

2,951,890.00

2,925,234.00

31 จຌางจัดท้าครงการตรวจวัดระดับความหอมของขຌาวหอมมะลิพืไอ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขຌาว A-Rice
32 ประกวดราคาจຌางพิมพ์฿บสรใจรับงิน (40-001) จ้านวน 150,000
บาท

33 จຌางจัดอบรมละพัฒนาผลงานนวัตกรรมครงการสรຌาง/คຌนหา/
พัฒนานวัตกรรมองค์กร สูก ารขยายผลป็นผลิตภัณฑ์ละบริการ
ของธนาคาร ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

0.67 ปรียบทียบ 1.ศูนย์วิจัยศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ สนอราคา หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตกลง
4,485,000 บาท
2.
ราคา 5,960,000 บาท
ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนอ
ราคา 6,000,000 บาท
3.
บริษทั ทริส คอร์ปอรชันไ จ้ากัด สนอ
ราคา 5,970,600 บาท
25.23 ปรียบทียบ 1. บจก. ปปอร์มท (ประทศเทย)
สนอราคา 890,000 บาท
2. บจก. ที.ค.อส.สยามพรส
มนจมຌนท์
สนอราคา 1,120,000 บาท
3. บจก. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ
พริๅนท์ตงิๅ
สนอราคา 1,160,000 บาท

-

474,766.00

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

13.96

คัดลือก

1. บริษทั ลีด บิซินส จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,130,000.38 บาท

บจก. ปปอร์มท (ประทศเทย)
ราคาทีไตกลง 880,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004312 ลว.
29 ก.ค. 63

64004303
ลว. 3 ก.ค. 63

นางอรวรรณ ศรีสมพันธ์
ราคาทีไตกลง 167,000 บาทื
บริษทั คอมพรินท์ ซัพพลาย จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 2,250,000 บาท

64004304
ลว 16 ก.ค. 63
44002476
ลว 23 ก.ค. 63

1. บริษทั ลีด บิซินส จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 2,925,234 บาท

64004313
ลว. 16 ก.ค.63

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

34 จຌางบริษทั พืไอบริหารจัดการละจัดหาสิทธิพิ ศษ (Privilege) ฿น
กิจกรรมลือก ตรง฿จ (A-Choice) ส้าหรับลูกคຌาทีไสรຌางคุณคา
฿หຌกบั ธนาคาร ปบญ
ั ชี 2563

27,500,000.00

27,271,090.00

27,270,000.00

230,000.00

0.84 ปรียบทียบ 1. บริษทั ฟวอร์ลีไ จ้ากัด สนาราคา
26,975,449 บาท
2. บริษทั อท มัลติมีดีย จ้ากัด สนอ
ราคา 29,572,000 บาท
3. บริษทั บัซซีบไ สี ์ จากัด สนอราคา
27,271,090 บาท
4. บริษทั วิลด์ รีวอร์ด ซลูชนัไ จ้ากัด
สนอราคา 27,272,000 บาท
5. บริษทั ฟຂร์ส คอนทใค ซในตอร์
จ้ากัด สนอราคา 27,270,000 บาท

35 จຌางผลิตละผยพรรายการ เอดีย กษตร ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

5,550,000.00

5,550,000.00

5,439,000.00

111,000.00

2.00

36 จຌางออกบบ จัดท้า ตกตงสถานทีไจัดงาน พรຌอมคาบริหารจัดการ
งานมหกรรมการงิน Money Expo 2020 จ้านวน 3 หง ละ
งาน Thailand Smart Money 2020 จ้านวน 2 หง

12,000,000.00

12,000,000.00

11,830,000.00

170,000.00

100,000.00

100,000.00

98,500.00

1,500.00

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

37 จຌางผลิตกระป๋า฿สอกสาร (94-004)

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

พิศษ

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษทั ฟຂร์ส คอนทใค ซในตอร์
64004328 ลว.
จ้ากัด ราคาทีไตกลง 27,270,000 บาท
31 ก.ค. 63
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั อในเอ.คอม จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,550,000 บาท
1.42 ปรียบทียบ 1. บริษทั กฟร์อทิ จ้ากัด สนอ
ราคา 11,992,025 บาท 2.บริษทั
ดี ซิกซ์ตีๅ ทรี จ้ากัด สนอราคา
11,950,000 บาท 3. บริษทั ฮาส์
อใกซ์ซิบชิ นัไ จ้ากัด สนอราคา
11,999,943 บาท 4. บริษทั กรท
ติจูด บงค์คอก จ้ากัด สนอราคา
11,997,375 บาท 5. บริษทั ปຂก (เทย
ลนด์) จ้ากัด (มหาชน) สนอราคา
11,996,840 บาท
6. บริษทั มีดียมใกนใท จ้ากัด
สนอราคา 11,950,000 บาท 7.
บริษทั มายด์ อใกซ์ซิบทิ จ้ากัด
สนอราคา 11,852,036.90 บาท 8.
บริษทั มกซิมา พรีซในทชันไ จ้ากัด
สนอราคา 12,000,000 บาท

บริษทั อในเอ.คอม จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 5,439,000 บาท
บริษทั ดี ซิกซ์ตีๅ ทรี จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 11,830,000 บาท

54004318
ลว. 17 ก.ค.63
64004331 31
ก.ค. 63

1.50 ฉพาะจาะจง บริษทั อຌาท์-บาลานซ์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 100,000 บาท

บริษทั อຌาท์-บาลานซ์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 98,500 บาท

64004315
ลว 16 ก.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

38 จຌางผลิตละผยพรสกูปຍ ขาว "คียงคูร ูຌคากับ ธ.ก.ส." ฿นรายการ
"คูข าวสาร์ -อาทิตย์" ประจ้าปบญ
ั ชี 2563
39 จຌางผลิตของพรีมียไ ม (A-Gift) ป็นรือส้าภามหามงคลตาม
ศาสตร์ฮวงจุยຌ ส้าหรับลูกคຌาสรຌางคุณคาฯ ระดับชันๅ A-Prime ตาม
ครงการบริหารการสรຌางความสัมพันธ์กบั ลูกคຌาทีไสรຌางคุณคาฯ ป
บัญชี 2563
40 จຌางพิมพ์บบพิมพ์ ป็น฿บถอนงินฝากออมทรัพย์ (เม฿ชຌสมุดคู
ฝาก)
(41-018)

41 จຌางนายทะบียนละตัวทนการจายงินพันธบัตร ฯลฯ

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 9,464,600 บาท
คุณชาตรี นือไ งจ้านงค์
ราคาทีไสนอ 374,400 บาท

บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง 9,464,600 บาท
คุณชาตรี นือไ งจ้านงค์
ราคาทีไตกลง 374,400 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004319
ลว 17 ก.ค. 63
64004321
ลว 22 ก.ค.63

พิศษ

1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 45,475 บาท
2.บริษทั ประชุมชาง จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 27,200 บาท
3.บริษทั ธนาทพ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 14,450 บาท

บริษทั ธนาทพการพิมพ์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 14,450 บาท

64004326
ลว 29 ก.ค.63

พิศษ

บมจ. ทหารเทย
สนอราคา 600,000 บาท

บมจ.ทหารเทย
ราคาทีไตกลง 600,000 บาท

64004342
ลว. 17 ส.ค. 63

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

9,464,600.00

9,464,600.00

9,464,600.00

-

-

พิศษ

374,400.00

374,400.00

374,400.00

-

-

พิศษ

14,450.00

14,450.00

14,450.00

-

-

600,000.00

600,000.00

600,000.00

#VALUE!

-

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

42 จຌางผูจຌ ัดการจัดจ้าหนายพันธบัตร ฯลฯ

3,600,000.00

43 จຌางผลิตกลอง฿สอกสารขนาด฿หญ (93-006) จ้านวน 100,000
กลอง

5,000,000.00

ราคากลาง
3,600,000.00

฿ชຌจริง
1,800,000.00

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

%

1,800,000.00

50.00 ปรียบทียบ 1. กลุมผูຌรวมจัดการการจัดจ้าหนาย

(GSB KTB HSBC) สนออัตรา
คาธรรมนียมการจัดจ้าหนาย
0.030 ของวงงินทีไจัดจ้าหนายของ
พันธบัตรทีไผจูຌ ัดการจัดจ้าหนายตละ
รายจ้าหนายเดຌอายุพนั ธบัตร 5-10 ป
วงงินเมกิน 6,000 ลຌานบาท
ราคาทีไตกลง 1,800,000 บาท

20.20 e-bidding บจก. กลองอุตสาหกรรม
สนอราคา 3,993,000 บาท
บจก(. พี อใน พี บรรจุภณ
ั ฑ์
สนอราคา 4,359,000 บาท

บจก. กลองอุตาสาหกรรม
ราคาทีไตกลง 3,990,000 บาท

(GSB KTB HSBC) สนออัตรา
คาธรรมนียมการจัดจ้าหนาย
0.030 ของวงงินทีจไ ัดจ้าหนาย
ของพันธบัตรทีผไ ูຌจัดการจัดจ้าหนายตละ
รายจ้าหนายเดຌอายุพันธบัตร 5-10 ป
วงงินเมกิน 6,000
ลຌานบาท
2. บมจ. ซีเออใมบี เทย สนออัตรา
คาธรรมนียมการจัดจ้าหนาย
0.030 ของวงงินทีจไ ัดจ้าหนาย
ของพันธบัตรทีผไ ูຌจัดการจัดจ้าหนายตละ
รายจ้าหนายเดຌ อายุพันธบัตร 10 ป
วงงินเมกิน 1,500 ลຌานบาท
3. บมจ.กรุงศริอยุธยา สนออัตรา
คาธรรมนียมการจัดจ้าหนาย
0.085 ของวงงินทีจไ ัดจ้าหนายของ
พันธบัตรทีผไ ูຌจัดการจัดจ้าหนาย
ตละรายจ้าหนายเดຌ อายุพันธบัตร
5-10 ป วงงินเมกิน 6,000
ลຌานบาท

5,000,000.00

3,990,000.00

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ประหยัดเดຌ

1,010,000.00

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004343
19 ส.ค. 63

44002474
ลว. 11 ส.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

28.00

คัดลือก

44 งานจຌางท้าสือไ ครงการบริหารการปลียไ นปลงขีดความสามารถ
ชุด฿หม

500,000.00

444,050.00

360,000.00

140,000.00

45 จຌางผลิตหมอนรองคอนຌองหอมจังละจຌางผลิตกลองขຌาวฟางขຌาว
รักษ์ลก ส้าหรับลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการอนงินระหวางประทศ วส
ทิร์น ยูนียไ น (Western Union) ประจ้าป 2563

470,800.00

470,800.00

440,000.00

30,800.00

46 จຌางผลิตหมอนรองคอนຌองหอมจังละจຌางผลิตกลองขຌาวฟางขຌาว
รักษ์ลก ส้าหรับลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการอนงินระหวางประทศ วส
ทิร์น ยูนียไ น (Western Union) ประจ้าป 2563

642,000.00

642,000.00

642,000.00

-

47 ชาพืๅนทีไจัดงานมหกรรมการงิน Money Expo 2020 จ้านวน 3
หง

5,680,630.00

5,680,630.00

5,300,000.00

380,630.00

6.70

พิศษ

48 ชาพืๅนทีไจัดงาน Thailand Smart Money 2020 จ้านวน 2 หง

2,054,400.00

2,054,400.00

1,680,000.00

374,400.00

18.22

พิศษ

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
1. บจก. ดาตຌา อีลิร์นนิงไ
สนอราคา 470,800 บาท
2. บจก. วิร์ซทค คอนซัลติงๅ
(เทยลนด์)
สนอราคา 433,350 บาท
3. บจก. ค อใน มีดีย
สนอราคา 400,000 บาท
4. บจก. วีวาสนาดี
สนอราคา 444,050 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. ค อใน มีดีย
ราคาทีไตกลง 360,000 บาท

6.54 ประกวดราคา 1.บริษทั ขายดีพรีมียไ ม จ้ากัด สนอ หจก.อินคัมปรดักท์
ราคา 561,750 บาท
2.บริษทั ราคาทีตไ กลง 440,000 บาท
ควีน ซลูชนัไ จ้ากัด สนอราคา
466,787.50 บาท 3.หจก.อินคัม
ปรดักท์
สนอราคา
454,750 บาท
- ประกวดราคา 1.บริษทั ขายดีพรีมียไ ม จ้ากัด
สนอราคา 642,000 บาท
2.
บริษทั กิฟๆ คบิน จ้ากัด
สนอ
ราคา 481,500 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004332
ลว. 13 ส.ค. 63

44002485
ส.ค. 63

25

บริษทั กิฟๆ คบิน จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 481,500 บาท

44002486 18
ส.ค. 63

บริษทั มีดีย อสซซิอตตใด จ้ากัด
สนอราคา 5,680,630 บาท

บริษทั มีดีย อสซซิอตตใด จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 5,300,000 บาท

62000899
ส.ค. 63

4

บริษทั พี.อ. พริๅนท์ตงิๅ ฮาส์ จ้ากัด
สนอราคา 2,054,400 บาท

บริษทั พี.อ. พริๅนท์ตงิๅ ฮาส์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,680,000 บาท

62000900
ส.ค. 63

4

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

49 จຌางพิมพ์บบพิมพ์ ป็นค้าขอขึนๅ ทะบียนผูฝຌ ากงินสลากออม
ทรัพย์ (40-029)

39,956.00

39,956.00

39,956.00

50 ขຌอมูลลูกคຌา (CIF) (English) (40-029)

10,014.00

10,014.00

10,014.00

51 จຌางพิมพ์บบพิมพ์ ป็น฿บฝากงินสลากออมทรัพย์ (41-091)

56,175.00

56,175.00

56,175.00

52 จຌางพิมพ์บบพิมพ์ ป็นค้าขอออกชใคธนาคาร (41-095)

13,590.00

13,590.00

13,590.00

-

พิศษ

1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 39,956 บาท
2.บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 65,163 บาท
3.บริษทั ธนาทพ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 77,000 บาท

บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 39,956 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004322
ลว 3 ส.ค. 63

-

พิศษ

1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 10,014 บาท
2.บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 16,692 บาท
3.บริษทั ธนาทพ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 10,500 บาท
4. บริษทั ประชุมชาง จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 15,000 บาท

บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 10,014 บาท

64004322
ลว 3 ส.ค. 63

-

-

พิศษ

1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 56,175บาท
2.บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 141,555 บาท
3.บริษทั ธนาทพ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 153,000 บาท

บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 56,175 บาท

64004322
ลว 3 ส.ค. 63

-

-

พิศษ

1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 13,590 บาท
2.บริษทั เพรจน์การพิมพ์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 26,680 บาท
3.บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 27,820 บาท

บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 13,590 บาท

64004322
ลว 3 ส.ค. 63

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%
-

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

53 จຌางพิมพ์บบพิมพ์ ป็น฿บตอสมุดงินฝาก (41-093)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

301,740.00

301,740.00

301,740.00

-

54 จຌางพิมพ์฿บรับช้าระหนีๅ งินกูຌ

4,280,000.00

4,280,000.00

3,746,000.00

534,000.00

55 จຌางพิมพ์สมุดชใคขียว฿นขตรียกกใบ -ภูมิภาค (41-026) จ้านวน
300,000 ลม

9,450,000.00

9,450,000.00

9,240,000.00

210,000.00

56 งานจัดซือๅ ครืไองฟอกอากาศ ตามครงการบริหารการสรຌาง
ความสัมพันธ์ พืไอชือไ มยงธุรกิจ (A-Link) ปบญ
ั ชี 2563
57 งานจຌางจัดอบรม ครงการพัฒนาทีไปรึกษาทางการงินพืไอพัฒนา
ธุรกิจ ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

4,600,000.00

3,602,200.00

3,349,465.00

1,250,535.00

4,000,000.00

4,000,000.00

3,950,000.00

50,000.00

58 งานจຌางประชาสัมพันธ์ครงการรงรียนธนาคารผานสือไ สังคม
ออนเลน์ ปบญ
ั ชี 2563

1,000,000.00

984,400.00

900,000.00

100,000.00

59 จຌางผลิตฟ้มอกสารจ้านอง (92-007) จ้านวน 30,000 ฟ้ม

1,926,000.00

1,890,900.00

1,905,000.00

21,000.00

-

พิศษ

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
1.บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 301,740 บาท
2.บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,775,220 บาท
3.บริษทั ธนาทพ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 366,000 บาท

12.48 ประกวดราคา บจก. คอมพรินท์ ซัพพลาย
สนอราคา 3,746,000 บาท
บจก. สุรศิริ
สนอราคา 4,060,000 บาท

บริษทั สุรศิริ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 300,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004327
ลว 3 ส.ค. 63

บจก. คอมพรินท์ ซัพพลาย
ราคาทีไตกลง 3,746,000 บาท

44002492
27 ส.ค. 63

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

2.22 ประกวดราคา 1. บริษทั จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนท์ 1. บริษทั จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ
ติงๅ จ้ากัด
พรินๅ ท์ตงิๅ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 9,306,000 บาท
ราคาทีตไ กลง 9,240,000 บาท
2. บริษทั ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 9,420,000 บาท
27.19 ประกวดราคา

บจก. สด อในจินียริไง
ราคาทีไตกลง 3,349,465 บาท
สมาคมสงสริมวิชาชีพนักวินจิ ฉัย
สถานประกอบการ (ประทศเทย)
ราคาทีไตกลง 3,950,000 บาท

61001855
ลว. 17 ส.ค. 63
64004329
ลว. 4 ส.ค. 63

10.00 ปรียบทียบ 1. บจก. อค อีวຌน
สนอราคา 984,400 บาท
2. บจก. บอร์ดຌา (ประทศเทย)
สนอราคา 905,220 บาท
3. บจก. อชทรนอส
สนอราคา 963,000 บาท
4. บจก. อดฮอค คอมมิวนิคชันไ
สนอราคา 979,050 บาท

บจก. บอร์ดຌา (ประทศเทย)
ราคาทีไตกลง 900,000 บาท

64004352
ลว. 24 ส.ค. 63

1.09 e-bidding 1. บริษทั ชัยมันไ คง (1995) จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,926,000 บาท

1. บริษทั ชัยมันไ คง (1995) จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,905,000 บาท

44002488
ลว. 24 ส.ค.63

1.25

คัดลือก

บจก. สด อในจินียริไง
สนอราคา 3,427,900 บาท
สมาคมสงสริมวิชาชีพนักวินจิ ฉัย
สถานประกอบการ (ประทศเทย)
สนอราคา 4,000,000 บาท

44002491
ลว 18 ส.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

60 จຌางจัดท้าสือไ ความรูຌกียวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

192,600.00

192,600.00

184,040.00

8,560.00

61 จຌางทีไปรึกษา "ครงการทบทวนระบบประมินผลการปฏิบตั ิงาน"

1,350,000.00

1,350,000.00

1,250,000.00

100,000.00

62 จຌางผูຌ ชียไ วชาญ฿นการถอดองค์ความรูຌผบูຌ ริหารระดับสูง (Guru) ป
บัญชี 2563
63 ขอชาวลาฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ละบริการ รวมทัๅง
ขຌอมูลขาวสารตางโ ของธนาคาร ทางสถานีวิทยุกระจายสียง
คลืนไ ความถีไ FM 100.5 MHz. ละ FM 95 MHz. พรຌอมครือขาย
อสมท ทัไวประทศ 53 สถานี รวมทัๅงสินๅ 55 สถานี

192,600.00

192,600.00

179,760.00

12,840.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,479,870.00

20,130.00

302,380.00

302,380.00

302,380.00

-

65 จຌางผลิตของช้ารวยสัปดาห์ระดมงินออม "กระปุกออมทรัพย์รຌาน
นຌองหอมจัง"
66 ชาพืๅนทีไฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสือไ ป้ายฆษณาศาชาร
อรถดยสารประจ้าทาง ณ อนุสาวรียช์ ัยสมรภูมิ (กาะพญาเท)

3,800,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00

-

1,900,000.00

1,881,916.00

1,699,871.00

67 จຌางทีไปรึกษาครงการถอดองค์ความรูຌส้าคัญของกษตรกรรุน฿หม
New Gen Hug บຌานกิด

457,960.00

457,960.00

457,960.00

68 ซือๅ ของรางวัลครงการสงสริมการตลาดประกันภัยรถภาคบังคับ
(พ.ร.บ.) ละภาคสมัคร฿จ "1 คน 1 คัน" ฯลฯ

120,353.63

120,353.63

114,159.93

64 จຌางผลิตบบพิมพ์ จ้านวน 3 รายการ

200,129.00

-

6,193.70

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004344
13 ส.ค. 63
64004350
ลว. 27 ส.ค.63

4.44 ฉพาะจาะจง บจก. พรีมียร์ ปร
สนอราคา 192,600 บาท
7.41 คัดลือก 1. มูลนิธิสถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ
ราคาทีไสนอ 1,380,300 บาท
2. บริษทั ฮิวมน อินทลคชวล
มนจมนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,300,000 บาท

บจก. พรีมียร์ปร
ราคาทีไตกลง 184,040 บาท
บริษทั ฮิวมน อินทลคชวล มนจ
มนท์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,250,000 บาท

6.67 ฉพาะจาะจง บริษทั สุนทร ดีวลอปมนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 192,600 บาท
1.34 พิศษ บมจ.อสมท
ราคาทีไสนอ 1,500,000 บาท

บริษทั สุนทร ดีวลอปมนท์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 179,760 บาท
บมจ.อสมท
ราคาทีไตกลง 1,479,870 บาท

64004336
ลว. 3 ส.ค.63
62000902
ลว.17 ส.ค.63

- ฉพาะจาะจง บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด สนอราคา
302,380 บาท
พิศษ บริษทั ค.ที.พี.(ประทศเทย) จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,800,000 บาท
10.53
พิศษ บริษทั ตังๅ ฿จ กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,881,916 บาท

บริษทั สยามพริๅนท์ จ้ากัด ราคาทีไตก
ลง 302,380 บาท
บริษทั ค.ที.พี.(ประทศเทย) จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 3,800,000 บาท
บริษทั ตังๅ ฿จ กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,699,871 บาท

64004351 ลว.
24 ส.ค. 63
64004349
ลว. 31 ส.ค. 63
62000903
ลว 17 ส.ค. 63

-

พิศษ

มูลนิธิสถาบันสงสริมการจัดการความรูຌ มูลนิธิสถาบันสงสริมการจัดการ
พืไอสังคม
ความรูຌพืไอสังคม
ราคาทีไสนอ 457,960 บาท
ราคาทีไตกลง 457,960 บาท

5.15

พิศษ

บจก. ชายน์นงิไ กลด์
สนอราคา 120,353.63 บาท

บจก. ชายน์นงิไ กลด์
ราคาทีไตกลง 114,159.93 บาท

64004348
ลว 17 ส.ค. 63
61001858
27 ส.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

69 งานจຌางผลิตผຌาหมละหมวกกันหนาว ภาย฿ตຌครงการ ธ.ก.ส.
คู฿ จสูภຌ ยั หนาว ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

70 จຌางบริการท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน฿หญ จ้านวน 4 อาคาร
เดຌก อาคารบางขน อาคารประชาชืนไ อาคารจตุจักร ละ
อาคารนางลิงๅ ระยะวลาด้านินการ 2 ป (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.65)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

3,000,000.00

2,728,500.00

2,565,000.00

435,000.00

29,498,992.64

29,498,992.64

25,425,000.00

4,073,992.64

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

14.50 e-bidding 1. บจก. สกุลเชย พรีมียม อนด์ พค บจก. สกุลเชย พรีมียม อนด์ พค
สนอราคา 2,700,000 บาท
ราคาทีไตกลง 2,565,000 บาท
2. บจก. ผຌาหมบตัน็
สนอราคา 2,202,000 บาท
3. หจก. ส.กฤษณา จริญกิจ
(เมผานตามงืไอนเข)
4. บจก. 6 กุมภา
(เมผานตามงืไอนเข)
5. บจก. ซลิดาริตีๅ กรุຍป
(เมผานตามงืไอนเข)
13.81 e-bidding 1.บจก. อใน.ซี.ซี.ออล ซอร์วิส
ราคาทีไสนอ 26,722,351.20 บาท
2.บจก. 109 คอนซຍาอนด์ซอร์วิส
ราคาทีไสนอ 27,900,000 บาท
3.บจก. บางกอก นตัวย (เทยลนด์)
ราคาทีไสนอ 25,595,705.40 บาท
4.บจก. ค.อส.ซี.คลีนนิงไ ซอร์วิส
ราคาทีไสนอ 25,432,463.80 บาท
5.บจก.เดมอนด์ คร์ ซอร์วิส จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 27,158,400 บาท

บจก. ค.อส.ซี.คลีนนิงไ ซอร์วิส
ราคาทีไตกลง 25,425,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002496
ลว. 1 ก.ย. 63

44002502
ลว. 29 ก.ย.63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

71 ชารถยนต์ส้าหรับ฿ชຌงานประจ้าสวนกลาง จ้านวน 2 คัน

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

บจก. ทรู ลีสซิงไ
ราคาทีไตกลง 1,482,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
62000904
10 ก.ย. 63

37.84 e-bidding 1. บจก.อส.อาร์.ซี
ราคาทีไสนอ 470,800 บาท
2. บจก.หงีฮง
ราคาทีไสนอ 560,000 บาท

บจก.อส.อาร์.ซี
ราคาทีไตกลง 460,000 บาท

44002500
ลว. 25 ก.ย.63

315,000.00

24.81 ประกวดราคา บจก.สุรศิริ
สนอราคา 957,450 บาท
บจก.คอมพรินท์ ซัพพลาย
สนอราคา 1,011,150 บาท
บจก.ทใอปมัลติพริๅนทส์
สนอราคา 1,039,950 บาท
บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 1,230,000 บาท

บจก. สุรศิริ
ราคาทีไตกลง 954,900 บาท

44002501
29 ก.ย. 63

300,000.00

15.00

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง
คัดลือก

1,701,000.00

1,701,000.00

1,482,000.00

219,000.00

12.87

740,000.00

740,000.00

460,000.00

280,000.00

73 จຌางพิมพ์฿บค้าขอฝากงินสงคราะห์ (41-104) จ้านวน 15,000
ลม

1,269,900.00

1,051,350.00

954,900.00

74 จຌางทีไปรึกษาครงการสริมสรຌางวัฒนธรรมองค์กร ปบญ
ั ชี 2563

2,000,000.00

2,097,200.00

1,700,000.00

72 จຌางผลิตซองขาวตราธนาคาร A4 พับสาม จ้านวน 2,000,000 ซอง

คัดลือก

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
บมจ.ซินนอร์จติค ออตຌ พอร์
ฟอร์มานซ์
สนอราคา 1,668,000 บาท
บจก. ทรู ลีสซิงไ
สนอราคา 1,489,440 บาท
บจก. ค คาร์รนทอล
สนอราคา 1,680,900 บาท
บจก. อาคนย์คปปຂตอล
สนอราคา 1,657,200 บาท
บมจ. ภัทรลิสซิงไ
สนอราคา 1,662,780 บาท

1. บริษทั ซิกนจอร์ ซลูชนัไ ส์ จ้ากัด
สนอราคา 1,700,000 บาท 2.
บริษทั รีสิร์ช อินทลลิจนซ์ จ้ากัด
สนอราคา 1,900,953.98 3.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ สนอ
ราคา 1,972,500 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั ซิกนจอร์ ซลูชนัไ ส์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,700,000 บาท

64004364
ลว. 14 ก.ย. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

75 จຌางทีไปรึกษาครงการส้ารวจพฤติกรรมบุคลากรทีไสอดคลຌองกับ
วัฒนธรรมองค์กรทีไป็นลิศ ปบญ
ั ชี 2563

1,500,000.00

15,932,530.00

1,390,000.00

110,000.00

7.33

คัดลือก

1. ม.ศรีนครินทรวิวฒ
สนอราคา 1,500,000 บาท
2. บจก. คัสตຌอม อซีย
สนอราคา 1,390,000 บาท
3. บจก. รีสิร์ช อินทลลิจนซ์
สนอราคา 1,407,970.20 บาท

76 จຌางจัดกิจกรรมส้าหรับผูຌ กษียณอายุ ประจ้าปบญ
ั ชี 2563

1,000,000.00

977,324.63

970,000.00

30,000.00

3.00

คัดลือก

บจก. อวีปรจคท์
สนอราคา 1,177,740.98 บาท
บจก. มกซิมา พรีซในทชันไ
สนอราคา 998,310 บาท

32,500.00

32,500.00

32,500.00

500,000.00

730,464.00

500,000.00

10,000.00

79 จຌางผลิตวีดีทศั น์สอืไ สารภาพลักษณ์ ธ.ก.ส.

2,000,000.00

1,963,450.00

1,850,000.00

150,000.00

80 ชารถยนต์ ส้าหรับรับรองกรรมการธนาคารละบุคคลส้าคัญ
จ้านวน 2 คัน

3,768,000.00

3,768,000.00

3,288,000.00

480,000.00

77 จຌางพิมพ์ชใคดຌวยกระดาษตอนือไ ง
78 จຌางทีไปรึกษาครงการรวมลงทุนกับผูปຌ ระกอบการภาคการกษตร
เทย (Venture Capital : VC)

-

บจก. คัสตຌอม อซีย
ราคาทีไตกลง 1,390,000 บาท

บจก. มกซิมา พรีซในทชันไ
ราคาทีไตกลง 970,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004366
ลว. 15 ก.ย. 63

64004370
16 ก.ย. 63

บริษทั ที.ค.อส.สยามพรส
มนจมຌนท์ จ้ากัด
2.00 จຌางทีไปรึกษา ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ฉพาะจาะจ
ง)

บริษทั ที.ค.อส.สยามพรส
มนจมຌนท์ จ้ากัด
ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีไตกลง 490,000 บาท

64004365
ลว. 16 ก.ย. 63
64004389
ลว. 30 ก.ย.63

7.50 ปรียบทียบ 1. บริษทั ดี ปรดักชันไ ฮาส์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,952,750
2. บริษทั นิวออดอร์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,963,450
3. บริษทั มัชรูม กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,716,000

บริษทั ดี ปรดักชันไ ฮาส์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,850,000 บาท

64004390
ลว.29 ก.ย.63

-

12.74

พิศษ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก

1. บจก. นัมบอร์วันคาร์รนทัล
ราคาทีไสนอ 3,300,000 บาท
2. บจก. ทรู ลิสซิงไ
ราคาทีไสนอ 3,419,934 บาท
3. บจก. อาคนย์คปปຂตอล
ราคาทีไสนอ 3,487,200 บาท
4. บมจ. ภัทรลีสซิงไ
ราคาทีไสนอ 3,697,920 บาท

บจก. นัมบอร์วันคาร์รนท์ทลั
ราคาทีไตกลง 3,288,000 บาท

62000906
ลว. 10 ก.ย. 63

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

81 จຌางประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสือไ ทรทัศน์ (สถานีทรทัศน์เทยรัฐ
ทีวี)
82 จຌางประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสือไ ทรทัศน์ (สถานีทรทัศน์ชอง 9
MCOT HD)
83 จຌางพิมพ์฿บรับงินชัวไ คราวพืไอรับช้าระงินกูຌ (42-012)
รวมทัๅงสินๅ 83 ครงการ ป็นงิน

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

-

8,000,000.00

7,999,992.00

7,999,992.00

8.00

22,750.00

22,750.00

22,400.00

350.00

383,650,578.38 391,281,051.32 349,392,099.91 34,237,078.47

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

บริษทั ทริปปຂล วี บรอดคาสท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 9,000,000 บาท
0.00 พิศษ บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 7,999,992 บาท
1.54 ฉพาะจาะจง บริษทั ธนาทพการพิมพ์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 22,750 บาท
8.92
-

พิศษ

รายชือไ ผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บริษทั ทริปปຂล วี บรอดคาสท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 9,000,000 บาท
บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง 7,999,992 บาท
บริษทั ธนาทพการพิมพ์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 22,750 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004378
ลว. 22 ก.ย. 63
64004379
ลว. 21 ก.ย. 63
64004386
ลว. 24 ก.ย.63

