รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ56ใ เตรมาสทีไ 3
ระหวางวันทีไ แ ตุลาคม โ56ใ ถึงวันทีไ ใ1 ธันวาคม 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 3
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 59 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
วิธีการจัดหา
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
คัดลือก

จานวน
ครงการ
5

42,046,068.72

34,392,612.72

7,653,456.00

18.20

7

50,875,546.00

16,913,928.94

3,811,617.06

7.49

11

14,338,260.00

13,970,295.00

706,445.00

4.93

ฉพาะจาะจง

งบประมาณ

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

4

133,895,983.33

48,013,455.00

85,882,528.33

64.14

ปรียบทียบ

10

76,257,346.40

56,317,316.00

19,940,030.40

26.15

พิศษ

22

69,385,543.63

66,690,950.00

2,694,593.63

3.88

59

386,798,748.08

236,298,557.66

120,688,670.42

31.20

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี
70.00

ปรียบทียบ
ไ ครงการ
6.7่ั

60.00

ประกวดราคา
แเ ครงการ
แ6.้5ั

50.00
พิศษ
โโ ตรงการ
ใ7.โ้ั

ฉพาะจาะจง
แแ ครงการ
แ่.6ไั

40.00

10.00

รวมทัๅงสิๅน 59 ครงการ

e-bidding
5 ครงการ
8.47%

26.15

30.00

20.00
คัดลือก
7 ครงการ
แแ.่6ั

64.14

18.20

7.49

4.93

-

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 31.20%

3.88

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2563 เตรมาสทีไ 3
ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันทีไ 31 ธันวาคม 2563

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

1 จຌางครงการพิไมศักยภาพ Soft Skill ฿หຌกผูຌนาการปลีไยนปลง
(Change Agent)

2 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาระบบสารองขຌอมูลกลาง

3 จຌางรวมออกบบฐานขຌอมูลบุคคลกลาง
4 จຌางพัฒนาปรกรมระบบงินฝากสงคราะหຏชวี ติ (BAACLife)
รองรับผลิตภัณฑຏ ธกส รักคุณ

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%
2.92

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1.บริษัท วิรຏซทค คอนซัลติๅง (เทย
4.บริษัท ลีด บิซินส จากัด
ลนดຏ) สนอราคา 2,683,560 บาท
2.บริษัท นใตวิรຏค ทรนนิไง ซในตอรຏ
จากัด 2,837,640 บาท
3.บริษัท พี อนดຏ พี คอนซัลทนทຏ
จากัด 2,969,250 บาท
4.บริษัท ลีด บิซินส จากัด สนอราคา
3,103,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004422
ลว. 23 พ.ย. 2563

3,000,000.00

2,942,500.00

2,912,500.00

87,500.00

100,000,000.00

93,197,000.00

36,259,090.00

63,740,910.00

25,917,603.00

25,917,603.00

24,800,000.00

1,117,603.00

4.31

พิศษ

บริษัท ที.อใน. อินคอรຏปอรชัไน จากัด บริษัท ที.อใน. อินคอรຏปอรชัไน จากัด
สนอราคา 25,917,603.00 บาท
24,800,000.00 บาท

64004403
30 ต.ค. 63

7,000,000.00

6,390,000.00

6,190,000.00

810,000.00

11.57

พิศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนอราคา 6,390,000 บาท

64004409
28 ต.ค. 63

63.74 ประกวดราคา 1.กลุมบริษัทรวมทางาน AAS-AA
กลุมบริษัทรวมทางาน AAS-AA
Consortium
Consortium
สนอราคา 36,273,000.00 บาท
36,259,090.00 บาท
2.บริษัท จีอบิล จากัด
สนอราคา 36,364,592.00 บาท
3.บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 38,682,000.00 บาท
4.บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 39,311,800.00 บาท
5.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทย
ลนดຏ) จากัด
สนอราคา 57,699,750.00 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6,190,000 บาท

41001140
ลว. 1 ธ.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

5 จຌางครงการจัดหาระบบบริหารจัดการสียงของลูกคຌาทีไมาจากสืไอ
สังคมออนเลนຏ (Social Monitoring Tool)

2,450,300.00

2,450,300.00

1,626,400.00

823,900.00

6 ชาระบบปງองกันภัยคุกคามทางอีมล

1,835,050.00

1,835,050.00

1,800,810.00

34,240.00

357,000.00

357,000.00

354,000.00

3,000.00

10,000,000.00

4,449,595.00

4,354,900.00

5,645,100.00

25,640,933.33

25,640,933.33

4,985,555.00

20,655,378.33

3,000,000.00

2,565,000.00

2,470,000.00

530,000.00

7 จຌางครงการพัฒนาละปรับปรุงวใบเซตຏผนดินทอง ประจาป
2563
8 จຌางพัฒนา Web&Mobile Application งานงินฝากสงคราะหຏ
ชีวติ

9 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาครงการปรับปรุงอุปกรณຏจดั กใบขຌอมูล
ระบบตรวจประมินทีไดนิ ดຌวยสารสนทศภูมศิ าสตรຏ (GIS)

10 จຌางพัฒนาระบบรับสงขຌอมูลชืไอมยงกับ Web & Mobile
Application งานงินฝากสงคราะหຏชวี ติ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

33.62 ปรียบทียบ 1.บริษัท เวซຏเซทຏ (ประทศเทย) จากัด บริษัท เวซຏเซทຏ (ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 1,733,400.00 บาท
1,626,400 บาท
2.บริษัท อินตอรຏนใต บส บิซินส
กรุปຍ จากัด
สนอราคา 2,100,000.00 บาท
1.87 ประกวดราคา 1. บริษัท ทนจอรีน จากัด
สนอราคา 1,832,910 บาท
2. บริษัท จนที ซลูชัไน จากัด
สนอราคา 2,461,000 บาท
0.84 ฉพาะจาะจง บริษัท รัชชอป จากัด สนอ 357,000
บาท
56.45 ปรียบทียบ 1. บริษัท จีอบิล จากัด
สนอราคา 4,449,595.00 บาท
2. บริษัท บิซพทนชียล จากัด
สนอราคา 3,840,000.00 บาท
3. บริษัท คลาวดຏสคป จากัด
สนอราคา 4,922,000.00 บาท

บริษัท ทนจอรีน จากัด
1,800,810 บาท

บริษัท รัชชอป จากัด สนอ 354,000
บาท
บริษัท จีอบิล จากัด
เดຌรับคะนนรวมสูงสุด
4,354,900 บาท

80.56 ประกวดราคา 1 บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติๅง จากัด บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติๅง จากัด
สนอราคา 4,985,555.00 บาท
4,985,555.00 บาท
2 AAS-AA Consortium
สนอราคา 7,209,767.00 บาท
3 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทย
ลนดຏ) จากัด
สนอราคา 8,782,132.00 บาท
4 บริษัท จีอบิล จากัด
สนอราคา 9,897,500.00 บาท
5 บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอาคา 9,999,150.00 บาท

17.67

พิศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004417
ลว. 16 พ.ย. 63

42000444
23 พ.ย. 63

64004470
ลว. 28 ธ.ค. 2563
64004423
18 ธ.ค. 63

41001146
ลว. 14 ธ.ค. 63

64004420
ลว. 17 พ.ย. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

11 จຌางชืไอมตอระบบ SWIFT รวมถึงดูลสิทธิก์ าร฿ชຌงานระบบ
SWIFT
12 ชาสัญญาณครือขาย 3G/4G บบ Private SIM พรຌอมวงจร
สืไอสาร

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

2,520,900.00

2,520,900.00

2,498,000.00

22,900.00

22,103,546.40

22,103,546.40

14,996,016.00

7,107,530.40

6,220,378.13

6,220,378.13

6,100,000.00

120,378.13

14 ซืๅอครือไ งมือสืไอสารสาหรับกรรมการ ธ.ก.ส.

161,520.00

161,520.00

15 ซืๅอครือไ งมือสืไอสารสาหรับกรรมการ ธ.ก.ส. 3 ครือไ ง

120,000.00

127,700.00

119,900.00

100.00

5,000,000.00

4,534,351.84

4,480,194.59

519,805.41

11,543,160

13,307,804

11,264,160.00

279,000.00

13 จຌางครงการพิไมบริการ BAAC Corporate Banking รองรับการ
ขยายฐานลูกคຌา

16 จຌางทีไปรึกษาครงการปรับปรุงครงสรຌางองคຏกร

17 จຌางบารุงรักษาครือไ งจຌงภัยจรกรรม จานวน 1,240 สาขา

.

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษัท บอททอมเลนຏ ทคนลยี จากัด บริษัท บอททอมเลนຏ ทคนลยี
จากัด
32.16 ปรียบทียบ 1.บริษัท อดวานซຏ เวรຏลส นใทวอรຏค บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด สนอ
จากัด สนอ 17,977,476.60 บาท
14,996,016 บาท
2.บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด สนอ
17,028,000 บาท
0.91

1.94

พิศษ

พิศษ

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟตຏวรຏ คอน
ซัลติๅง จากัด
สนอราคา 6,220,378.13 บาท

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟตຏวรຏ คอน
ซัลติๅง จากัด
6,100,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
2020/GRG/BAAC/BAABTHBK)
2020/flexicare/BAAC/BAABTHBK)
ลงวันทีไ 18 พ.ย. 2563

62000910
ลว. 28 ธ.ค. 2563

64004449
14 ธ.ค. 63

ฉพาะจาะจง บริษัท คอมซวน จากัด 153,820 บาท บริษัท คอมซวน จากัด 153,820
บาท
0.08 พิศษ บริษัท อส พี วี เอ จากัด (มหาชน) บริษัท อส พี วี เอ จากัด (มหาชน)
สนอราคา 127,700 บาท
119,900 บาท
10.40 คัดลือก 1. บริษัท ฮยຏกรุปຍ จากัด สนอราคา บริษัท ฮยຏกรุปຍ จากัด ราคาทีไตกลง
4,480,194.59 บาท
2. บริษัท 4,480,194.59 บาท
เทมຏ คอนซัลติๅง จากัด สนอราคา
4,494,000 บาท

สงคืนจຌาของรือไ ง
ดานินการจายงิน
61001871
24 ธ.ค. 63
64004373 ลว. 2
ต.ค. 63

2.42 e-bidding 1.บจก.รักษาความปลอดภัย จี4อส 1.บจก. รักษาความปลอดภัย เทยซี
ซอรຏวสิ ซส (ประทศเทย)
คอม
ราคาทีไสนอ 10,428,648 บาท
ราคาทีไตกลง 11,264,160 บาท
2.บจก. รักษาความปลอดภัย เทยซีคอม
ราคาทีไสนอ 11,770,000 บาท
3.บจก. บสทຏ คลอลิตีๅซิสตใม
ราคาทีไสนอ 12,142,873.60 บาท

44002513
ลว 12 พ.ย. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

13.10 e-bidding 1. บจก.ประชุมชาง
ราคาทีไสนอ15,182,333 บาท
2. บจก.รุง ศิลปຊการพิมพຏ (1997)
ราคาทีไสนอ 13,176,681.92 บาท
3.บจก.มยຏฟลาววอรຏ (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 12,605,748 บาท
4.บจก.เซบอรຏพรินๅ ทຏกรุปຍ
ราคาทีไสนอ 14,490,000 บาท

18 จຌางผลิตสืไอสิไงพิมพຏทศกาลป฿หม ประจาป พ.ศ. 2564 จานวน 4
รายการ
1. ขวนเทย 1,417,200 ชุด 2. ขวนอิสลาม 9,600 ชุด
3. ตัๅงตຍะ 48,500 ชุด
4 .สมุดบันทึก 38,000 ชุด

14,500,000

14,499,700

12,600,008.00

1,899,992.00

19 จຌางทีไปรึกษาครงการประมินความพึงพอ฿จละความผูกพันของ
บุคลากร
ทีไมตี อ ธ.ก.ส. ปบัญชี 2563

1,400,000.00

1,497,979.80

1,350,000.00

50,000.00

3.57

20 จຌางประชาสัมพันธຏธนาคารทางสืไอทรทัศนຏ (สถานีทรทัศนຏชอ ง3
HD)
21 จຌางออกบบละจัดทาสืไอการรียนรูຌ พืไอสริมสรຌางพฤติกรรมทีไ
พึงประสงคຏ
สนับสนุนการกิดนวัตกรรม ประภท Game Animation

4,500,000.00

4,494,000.00

4,470,000.00

30,000.00

0.67

492,200.00

480,000.00

20,000.00

22 จຌางผลิตกระปุกออมทรัพยຏ ธ.ก.ส. "กระปุกออมทรัพยຏนຌองชຌางวัน
ดใก ป 2564"
พืไอ฿ชຌ฿นคมปญงินฝากทศกาลวันดใกหงชาติ "งินฝาก Kids
D 2564"

6,475,000.00

6,475,000.00

6,456,500.00

23 ซืๅอครุภณ
ั ฑຏพืไอติดตัๅงระบบลิฟตຏดยสาร ยีไหຌอ HITACHI จานวน 2
ครือไ ง ของอาคารประชาชืไน

3,937,600.00

3,937,600.00

3,900,000.00

คัดลือก 1.บจก. คัสตຌอม อซีย
สนอราคา 1,360,000 บาท
2. บจก. อินฟสิรຏช
สนอราคา 1,096,156.15 บาท
3.บจก. ฮิวมน อินทลคชวล
มนจมนทຏ จากัด
สนอราคา 1,300,000 บาท
4. บจก. รีสิรຏช อินทลลิจนซຏ
สนอราคา 1,312,440.60 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก.มยຏฟลาววอรຏ (ประทศเทย)
ราคาทีไตกลง 12,600,008 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002510
ลว. 15 ตค.63

บจก. คัสตຌอม อซีย
ราคาทีไตกลง 1,350,000 บาท

64004385
8 ต.ค. 63

บริษัท มีดียรຏ มีดีย จากัด
ราคาทีไสนอ 4,494,000 บาท
4.00 ฉพาะจาะจง บริษัท ปรกมมิไง จากัด
ราคาทีไสนอ 492,200 บาท

บริษัท มีดียรຏ มีดีย จากัด
ราคาทีไตกลง 4,470,000 บาท
บริษัท ปรกมมิไง จากัด
ราคาทีไตกลง 480,000บาท

64004398
ลว. 8 ตค.63
64004395
9 ต.ค. 63

18,500.00

0.29 ฉพาะจาะจง บริษัท ค.ที.พี.(ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไสนอ 6,475,000 บาท

บริษัท ค.ที.พี.(ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไตอ รอง 6,456,500 บาท

64004392
ลว. 7 ต.ค.63

37,600.00

0.95 ฉพาะจาะจง

พิศษ

บจก. ฮิตาชิ อลลิวตอรຏ
(ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 3,937,600 บาท

บจก. ฮิตาชิ อลลิวตอรຏ (ประทศ
เทย)
ราคาทีไตกลง 3,937,600 บาท

61001860
ลว. 9 ต.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

24 จຌางบารุงรักษาระบบกลຌองทรทัศนຏวงจรปຂด (CCTV) สานักงาน
฿หญ

650,000.00

641,161.83

480,000.00

170,000.00

25 ซืๅอพรຌอมติดตัๅงครือไ งกัๅนบุคคลขຌา-ออกอัตนมัติ (Pedestrian
Flap Barrier) สานักงาน฿หญ

10,660,000.00

11,385,161.04

6,500,000.00

4,160,000.00

26 จຌางปรับปรุงนืๅอหาละสิไงจัดสดงภาย฿นพิพิธภัณฑຏ ธ.ก.ส.

500,000.00

479,831.00

428,000.00

72,000.00

27 จຌางผลิตบรรจุภณ
ั ฑຏละจຌางคัไวบดพรຌอมบรรจุกาฟอาราบิกาละ
รบัสตຌา ตรา A-Coffee พืไอประชาสัมพันธຏธนาคาร
28 จຌางผลิตสืไอถอดองคຏความรูผຌ ูຌบริหารระดับสูง Guru ปบัญชี 2563

227,642.50

227,642.50

227,000.00

642.50

300,000.00

231,655.00

231,655.00

68,345.00

1,300,000.00

1,267,950.00

1,200,000.00

100,000.00

29 จຌางจัดงานจับรางวัลงินฝากออมทรัพยຏทวีชคระดับประทศ
ประจาป 2563

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

26.15 e-bidding 1. บจก. ทริปปຂล อินสปคตอรຏ
ราคาทีไสนอ 489,000 บาท
2. บจก. พิค ทคนลยี วิลดຏ
ราคาทีไสนอ 521,728.79 บาท
3. บจก. รักษาความปลอดภัย จี4อส
ซอรຏวสิ ซส (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 532,860 บาท
4. บจก. เนนຏ อีกิล อินนวชัไน
ราคาทีไสนอ 552,800 บาท
5. บจก. รีวลูชัไน ทคนลยี
ราคาทีไสนอ 600,000 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. ทริปปຂล อินสปคตอรຏ
ราคาทีไตกลง 480,000 บาท

39.02 e-bidding 1.บจก.รักษาความปลอดภัย เทยซีคอม บจก. รักษาความปลอดภัย เทยซีคอม
สนอราคา 6,514,348.32 บาท
ราคาทีไตกลง 6,500,000 บาท
14.40 ฉพาะจาะจง บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 479,931 บาท
0.28
พิศษ บริษัท พานาคอฟฟດ จากัด
ราคาทีไสนอ 227,642.50 บาท
22.78 ฉพาะจาะจง
บจก. อิมมจบุຍกสຏ
ราคาทีไสนอ 231,633 บาท
7.69 ปรียบทียบ 1. บริษัท บลลຏ มีดีย อจนซีไ จากัด
ราคาทีไสนอ 1,267,950 บาท
2. บริษัท มกซิมา พรีซในทชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 1,272,230 บาท
3. บริษัท กรุงทพ อใกซิบิชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 1,300,000 บาท

บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไตอ รอง 428,000 บาท
บริษัท พานาคอฟฟດ จากัด
ราคาทีไตกลง 227,000 บาท
บจก. อิมมจบุຍกสຏ
ราคาทีไตกลง 231,633 บาท
1. บริษัท มกซิมา พรีซในทชัไน
จากัด
ราคาทีไตกลง 1,200,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002512
ลว. 30 พ.ย. 63

41001141
19 พ.ย. 63
64004414
ลว 12 พ.ย. 63
64004400
ลว. 16 ต.ค.63
64004401
ลว. 16 ต.ค. 63
64004415
ลว. 17 พ.ย.63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

30 จຌางทีไปรึกษาครงการศึกษาสถานะศรษฐกิจละสังคมครัวรือน
กษตรกรลูกคຌา ธ.ก.ส.

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
3,535,000.00

ราคากลาง
2,695,392.50

฿ชຌจริง
2,695,000.00

ประหยัดเดຌ
840,000.00

%
23.76

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1.สถาบันอนาคตพืไอการพัฒนา
1.สถาบันอนาคตพืไอการพัฒนา
ราคาทีไสนอ 3,345,533.33 บาท
ราคาทีไสนอ 2,695,000 บาท
2.สถาบันการจัดการพืไอชนบทละ
สังคม มูลนิธบิ ูรณะชนบทหงประทศ
เทย
ราคาทีไสนอ 3,292,000 บาท
3.บริษัท คัสตຌอมอชีย จากัด
ราคาทีไสนอ 2,690,000 บาท
4.บริษัท ค อส อารຏ อดเวซຏซอรีไ
จากัด
ราคาทีไสนอ 2,644,478.25 บาท
5.บริษัท ยูรีสิรຏช คอนซัลทຏติๅง อนดຏ
พารຏทนอรຏรงิไ จากัด
ราคาทีไสนอ 2,949,690.40 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004428
ลว 1 ธ.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

31 จຌางผูຌจดั การจัดจาหนายพันธบัตรธนาคารพืไอการกษตรละ
สหกรณຏการกษตร

6,000,000.00

6,000,000.00

2,000,000.00

32 จຌางนายทะบียนละตัวทนการจายงินพันธบัตรธนาคารพืไอ
การกษตรละสหกรณຏการกษตร

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

4,000,000.00

66.67 ปรียบทียบ 1. ธนาคารออมสืน
สนออัตราคาธรรมนียมการจัด
จาหนายรຌอยละ 0.01% ของวงงิน
พันธบัตร วงงินทีไสนอ 20,000
ลຌานบาท (รับประกันการจาหนาย)
2.. ธนาคาร ซีเออใมบี เทย จากัด
(มหาชน) สนออัตราคาธรรมนียมการ
จัดจาหนายรຌอยละ 0.01% ของวงงิน
พันธบัตร วงงินทีสนอ อายุ 5 ป เม
กิน 5,000 ลຌานบาท อายุ 10 ป
เมกิน 8,000 ลຌานบาท รวม 2 รุน
เมตไากวา 8,000 ลຌานบาท
3. ธนาคารทหารเทย จากัด (มหาชน)
สนออัตราคาธรรมนียมการจัด
จาหนายรຌอยละ 0.015% ของวงงิน
พันธบัตร วงงินทีไสนอเมกิน 10,500
ลຌานบาท

ปรียบทียบ 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) สนออัตราคาธรรมนียม
0.0003%ตอปของจานวนงินตຌนของ
พันธบัตรทีไยงั คงคຌางชาระ ดยมี
คาธรรมนียมขัๅนตไาเมนຌอยกวา 10,000
บาทตอรุน ตอป
2. ธนาคารกรุงเทย จากัด (มหาชน)
สนออัตราคาธรรมนียม 0.00045
ตอปตอ ชุดของมูลคาพันธบัตรทีไออก
คาธรรมนียมขัๅนตไา 20,000 บาทตอ
ชุด (เมรวม vat)

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
ธนาคารออมสิน
ราคาทีไตกลง อัตราคาธรรมนียม
การจัดจาหนายรຌอยละ 0.01% ตอป
ของวงงินพันธบัตร วงงินทีไสนอ
20,000 ลຌานบาท (รับประกัน
การจาหนาย ปຓนคาธรรมนียม
ทัๅงสิๅน 2,000,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) จากัด
ราคาทีไตกลง วงงินเมกิน 20,000
ลຌานบาท อายุเมกิน 10 ป อัตรา
คาธรรมนียมรຌอยละ 0.0003 ตอป
ของจานวนงินตຌนของพันธบัตร
คาธรรมนียมขัๅนตไาเมนຌอยกวา 8,000
บาทตอรุน ตอป ปຓนงินรวมเมกิน
2,000,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
สัญญาตงตัๅง
ลว. 21 ธ.ค. 63

สัญญาตงตัๅง
ลว. 23 ธ.ค. 63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

33 จຌางผลิตลรางวัล คนดี ศรี ธ.ก.ส. ประจาป 2563

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
109,140.00

ราคากลาง
109,140.00

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ฉพาะจาะจง 1. บจก. ชาต ดอ อารຏต
ราคาทีไสนอ 109,140 บาท
2. รຌานจักพงษຏถวຌ ยรางวัล
ราคาทีไสนอ 129,200 บาท

109,140.00

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
1. บจก. ชาต ดอ อารຏต
ราคาทีไสนอ 109,140 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004404
ลว. 21 ต.ค.63

3. รຌานชางหนุน (ดยนายประหยัด ทียไ งทຌ)
ราคาทีไ สนอ 122,400 บาท

34 จຌางจัดทากิจกรรมสงมอบของพรีมีไยมป฿หม (A-Gift) "รือสาภา
มหามงคลตามศาสตรຏฮวงจุຌย" สาหรับลูกคຌาสรຌางคุณคาฯ
ระดับชัๅน A-Prime ปบัญชี 2563

1,000,000.00

1,000,000.00

990,000.00

35 ซืๅอ E-Vocher Tesco Lotus สาหรับคมปญ "ขึๅนลอตตอรีทไ ีไ
ธ.ก.ส.มีตเดຌ" ละ Gift Card Tesco Lotus สาหรับคมปญ
"หนังสือคๅาประกัน LG ฟรี 300"

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

36 จຌางผลิตสืไอประชาสัมพันธຏครงการสรຌางความขຌมขใงของ
ศรษฐกิจฐานรากดຌวยการฟຕนฟูลูกคຌาละสงสริมอาชีพเปยัง
กษตรกรรุน ฿หม ปบัญชี 2563

5,403,500.00

5,403,500.00

5,050,000.00

353,500.00

37 จัดซืๅอของ฿ชຌสานักงานพืไอ฿ชຌ฿นการปฏิบัตงิ านของสวนงาน฿น
สานักงาน฿หญ จานวน 113 รายการ

4,692,908.72

4,692,908.72

3,548,444.72

1,144,464.00

300,000.00

300,000.00

270,000.00

30,000.00

38 ชาพืๅนทีไจดั งาน SMART SME EXPO 2020 ระหวางวันทีไ 29
ต.ต.63 ถึง
1 พฤศจิกายน 2563

10,000.00

1.00 ปรียบทียบ 1. บจก. ซีนริอ
ราคาทีไสนอ 1,000,000 บาท
2. บจก. วิลดຏ รีวอรຏด ซลูชัไน
ราคาทีไสนอ 1,000,000 บาท
3. บจก. สือติดปก
ราคาทีไสนอ 1,092,844.50 บาท
4. บจก. ดุสิต ทัวรຏ วิลดຏ
ราคาทีไสนอ 1,103,500 บาท
พิศษ

บริษัท อก-ชัย ดิสทริบิวชัไนซิสทม
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,450,000 บาท

6.54 ปรียบทียบ 1. บจก. ปຆา฿หญ ครีอชัไน
สนอราคา 5,350,000 บาท
2. บจก.เลคຏ มี
สนอราคา 4,849,775 บาท
3. บจก. พรีมียรຏ ปร
สนอราคา 5,350,000 บาท

บจก. วิลดຏ รีวอรຏด ซลูชัไน
ราคาทีไตกลง 990,000 บาท

บริษัท อก-ชัย ดิสทริบิวชัไนซิสทม
จากัด
ราคาทีไตกลง 1,450,000 บาท
บจก. พรีมียรຏ ปร
ราคาทีไตกลง 5,050,000 บาท

24.39 e-bidding 1.บจก. ซี.ดับบลิว.ดี.อินตอรຏนชัไนนล บจก. ดัๆบบิๅล อ ดิจติ อล ซินนอรຏจี
ราคาทีไสนอ 3,951,980 บาท
ราคาทีไสนอ 3,548,444.72
2.บจก. ดัๆบบิๅล อ ดิจติ อล ซินนอรຏจี
ราคาทีไสนอ 3,559,564.72
10.00

พิศษ

บจก.พีอใมจี คอรຏปอรชัไน
ราคาทีไสนอ 300,000 บาท

บจก.พีอใมจี คอรຏปอรชัไน
ราคาทีไตกลง 270,000 บาท

64004418
ลว. 9 พ.ย. 63

61001863
ลง 28 ต.ค.63
64004419
17 พ.ย. 63

41001143
4 ธ.ค. 63

62000907
ลว. 27 ต.ค.63

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

39 จຌางออกบบ จัดทา ตกตงสถานทีไจดั งาน SMART SME EXPO
2020
ระหวางวันทีไ 29 ต.ต.63 ถึง 1 พฤศจิกายน 2563
40 จຌางจัดอบรม "ครงการฝຄกอบรมหลักสูตรผูຌประมินมูลคาตຌนเมຌ
ประจาปบัญชี 2563"
41 จຌางรีววิ ชุมชนทองทีไยวประชาสัมพันธຏผานวใบเซตຏชมุ ชนตຌองทีไยว
(www.chumchontongtiew.com)
42 ชาวลาออกอากาศผยพรรายการทรทัศนຏ "ชุมชนตຌองทีไยว"
พืไอสืไอสารครงการพัฒนาทองทีไยวชุมชนอยางยัไงยืนปบัญชี
2563
43 จຌางผลิตรายการทรทัศนຏละขอชาวลาออกอากาศ ชุมชนตຌอง
ทีไยว
พืไอสืไอสารครงการพัฒนาทองทีไยวชุมชนอยางยัไงยืน ปบัญชี
2563

44 จຌางจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพอดีตพนักงานนืไอง฿นวันสถาปนา
ธนาคาร ครบรอบปทีไ 54 ประจาป 2563

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004413
ลว. 27 ต.ค.63

พิศษ

บจก.มกซิมา พรีซในทชัไน
ราคาทีไสนอ 250,380 บาท

บจก.มกซิมา พรีซในทชัไน
ราคาทีไตกลง 240,000 บาท

6,000,000.00

พิศษ

คณะวนศาสตรຏ
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
ราคาทีไสนอ 6,000,000 บาท

คณะวนศาสตรຏ
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
ราคาทีไตอ รอง 6,000,000 บาท

64004429
ลว. 17 พ.ย.63

395,900.00

395,900.00

พิศษ

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

พิศษ

นายจักรกฤษณຏ ลาดวน
ราคาทีไสนอ 395,900 บาท
บจก.อมรินทรຏ ทลวิชัไน
ราคาทีไสนอ 4,000,000 บาท

นายจักรกฤษณຏ ลาดวน
ราคาทีไตกลง 395,900 บาท
บจก.อมรินทรຏ ทลวิชัไน
ราคาทีไสนอ 4,000,000 บาท

64004421
ลว. 22 ธ.ค.63
62000908
ลว. 16 พ.ย.63

6,000,000.00

5,992,000.00

5,600,000.00

400,000.00

6.66 ปรียบทียบ 1. บริษัท บรนดຏธงิ คຏ จากัด
ราคาทีไสนอ 5,927,800 บาท
2. บริษัท อมรินทรຏทีวี จากัด
ราคาทีไสนอ 5,454,500 บาท
3. บริษัท มัชรูมกรุปຍ จากัด
ราคาทีไสนอ 5,600,000 บาท

3. บริษัท มัชรูมกรุปຍ จากัด
ราคาทีไสนอ 5,600,000 บาท

64004427
ลว. 19 พ.ย.63

150,000.00

150,000.00

126,750.00

23,250.00

1. รงพยาบาลปาล
ราคาทีไสนอ 150,000 บาท
(750 บาทตอ คน เมกิน 200 คน)

644004424
ลว. 4 พ.ย.63

250,380.00

250,380.00

240,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

395,900.00

10,380.00

4.15

15.50 ฉพาะจาะจง 1. รงพยาบาลปาล
ราคาทีไสนอ 150,000 บาท
(750 บาทตอ คน เมกิน 200 คน)
2. รงพยาบาลนนทวช จากัด (มหาชน)

ราคาทีไสนอ 150,000 บาท
(750 บาทตอ คน เมกิน 200 คน)
3. รงพยาบาลบีครຏมดิคอล ซในตอรຏ

ราคาทีไสนอ 180,000 บาท
(900 บาทตอ คน เมกิน 200 คน)

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

45 จຌางทีไปรึกษาครงการประมินการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคน฿น
ชนบท

2,000,000.00

1,997,365.00

1,850,000.00

1,500,000.00

7.50

46 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2564 ปຓน
กระปຉาสาหรับ฿สอกสารทาจากตຌนกลຌวย (กาบกลຌวย)

1,567,500.00

1,567,500.00

1,562,000.00

5,500.00

0.35

พิศษ

กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานชางสกุลบายศรี กลุมวิสาหกิจชุมชนบຌานชางสกุล
ราคาทีไสนอ 1,567,500 บาท
บายศรี
ราคาทีไตกลง 1,562,000 บาท

61001865
ลว 19 พ.ย. 63

47 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2564 ปຓน
กระปຉาตยปาหนัน

180,000.00

180,000.00

180,000.00

-

-

พิศษ

กลุมวิสาหกิจชุมชนคยปาหนันบຌานดุ
หุน
ราคาทีไสนอ 180,000 บาท

กลุมวิสาหกิจชุมชนคยปาหนันบຌาน
ดุหุน
ราคาทีไตกลง 180,000 บาท

61001866
ลว 23 พ.ย. 63

1,350,000.00

1,350,000.00

1,345,500.00

4,500.00

0.33

พิศษ

105,000.00

105,000.00

105,000.00

พิศษ

กลุมจักสานเมຌเผซรามิค
ราคาทีไสนอ 1,350,000 บาท
หจก. พฤกษานที
ราคาทีไสนอ 105,000 บาท

262,150.00

262,150.00

262,150.00

พิศษ

กลุมจักสานเมຌเผซรามิค
ราคาทีไตกลง 1,345,500 บาท
หจก. พฤกษานที
ราคาทีไตกลง 105,000 บาท
บจก. ซี.อใน.มารຏกใตติๅง อนดຏ ทรด
ดิๅง
ราคาทีไตกลง 262,150 บาท

61001867
ลว 23 พ.ย. 63
61001868
ลว 23 พ.ย.63
64004433
17 พ.ย.63

940,546.00

940,546.00

790,000.00

บจก. อส.พี.อารຏ.ซอรຏวสิ อในจินียริงไ
ราคาทีไตกลง 790,000 บาท

64004437
ลว. 14 ธ.ค. 63

48 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2564 ปຓน
ชุดปากกาตัๅงตຍะพรຌอมกลองบรรจุภณ
ั ฑຏ
49 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2564 ปຓน
กຌวกใบความยใน
50 จຌางผลิตถุงผຌาสาหรับบรรจุของทีไระลึกนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2564

51 จຌางติดตัๅงครือไ งปรับอากาศทีไชัๅน 10 อาคารประชาชืไน

150,546.00

16.00

คัดลือก 1. บริษัท คัสตຌอม อซีย จากัด
สนอราคา 1,756,000.00 บาท
2. บริษัท อินทิกรทด มนจมนทຏ
ซในตอรຏ จากัด สนอราคา
1,668,504.50 บาท
3. บริษัท ค อส อารຏ อดเวซຏซอรีไ
จากัด สนอราคา 1,984,438.05 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษัท ค อส อารຏ อดเวซຏซอรีไ
64004439
จากัด ราคาทีไตอ รอง 1,850,000 บาท
ลว. 14 ธ.ค.63
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1. บจก. อส.พี.อารຏ.ซอรຏวสิ อในจิ
นียริงไ
ราคาทีไสนอ 800,230.53 บาท
2. บจก. ซีอพีอส พาวอรຏทค
ราคาทีไสนอ 919.525.90 บาท
3. หจก. พ.พูลพิไม อในจินียริงไ
ราคาทีไสนอ 1,373,504.86 บาท

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

52 จຌางทีไปรึกษางานพิจารณาสินเหมงินฝากสงคราะหຏชวี ติ

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง
พิศษ

2,412,000.00

2,412,000.00

2,412,000.00

53 ครงการจຌางติดตัๅงระบบผลิตพลังงานเฟฟງาสารองจากสงอาทิตยຏ
(Solar Cell with Storage Unit) อาคารสานักงานสาขาตຌนบบ
Eco-efficiency ดยวิธคี ัดลือก จานวน 7 สาขา

35,000,000.00

3,239,425.00

2,836,234.35

663,765.65

18.97

54 ซืๅอพรຌอมติดตัๅงอุปกรณຏควบคุมความรใวรอบมอตอรຏ
คอมพรสซอรຏ (AFD) สาหรับครือไ งทานๅายในระบบปรับอากาศ
ขนาด 350 ตัน สานักงาน฿หญ

2,000,000.00

1,551,500.00

1,540,000.00

460,000.00

23.00 ฉพาะจาะจง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

1. บริษัท เทยประกันชีวติ จากัด
1. นางดวงกมล ประจะนัง
(มหาชน) ราคาทีไสนอ 2,3760,000 ราคาทีไสนอ 2,412,000 บาท
บาท
(เมรวมสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ประกันชีวติ ประกันอุบัติ หตุ กองทุน
สารองลีๅยงชีพ)
2. บริษัท เทยสมุทร ประกันชีวติ จากัด
(มหาชนฺ) ราคาทีไสนอ 2,430,000
บาท
(เมรวมสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ประกันชีวติ ประกันอุบัติ หตุ กองทุน
สารองลีๅยงชีพ)
3. นางดวงกมล ประจะนัง
ราคาทีไสนอ 2,412,000 บาท

คัดลือก 1. บริษัท ลีอ อิลใกทรอนิกสຏ จากัด
ราคาทีไสนอ 3,083,633 บาท
2. บริษัท บิๆกเพศาล ปรจค จากัด
ราคาทีไสนอ 2,846,234.35 บาท
บจก. อรຏค
ราคาทีไสนอ 1,551,500 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004435
ลว. 19 พ.ย.63

บริษัท บิๆกเพศาล ปรจค จากัด
ราคาทีไตกลง 2,836,234.35 บาท

64004441
ลว. 14 ธ.ค.63

บจก. อรຏค
ราคาทีไตกลง 1,540,000 บาท

61001870
ลว. 17 ธ.ค. 63

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

55 จຌางผลิตผลิตละผยพรประชาสัมพันธຏการยกระดับอัตลักษณຏ
ปบัญชี 2563

20,000,000.00

19,998,300.00

56 จຌางผลิตกระปุกออมทรัพยຏ ธ.ก.ส. "งินออมมัไงมี Chinese New
Year 2564"
พืไอ฿ชຌ฿นคมปญงินฝากตรุษจีน "งินออมมัไงมี Chinese New
Year 2564"

1,592,500.00

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

57 จຌางผลิตสติกกอรຏตดิ รถยนตຏ (รถตูຌ รถกระบะ รถวน ละ
รถบรรทุก) ละสติกกอรຏตดิ รถยนตຏกຎง
58 จຌางพิมพຏ฿บคาขอฝากงินสงคราะหຏ ธกส รักคุณ จานวน 2
รายการ

฿ชຌจริง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

18,500,000.00

1,500,000.00

7.50 ปรียบทียบ 1. บจก. ฟารຏอสี ฟมเลนຏ ดีดบี ี
สนอราคา 19,730,800 บาท
2. บจก. บรนธิง์ คຏ
สนอราคา 19,998,300 บาท
3. บจก. มติชน
สนอราคา 20,000,000 บาท
4. บจก. ทอลຏกกຌา ทอลຏกกຌา ดิจติ อล
มีดีย
สนอราคา 18,964,446.74 บาท
5. บมจ. ประกิต ฮลดิๅง
สนอราคา 19,992,682.50 บาท
6. บขก. ออรຏบิน มีดีย ครีอชัไน
สนอราคา 19,730,800 บาท
8.บจก. ชูอ ซในก อดวอรຏเทซิไง
(ประทศเทย)
สนอราคา 19,895,301.80 บาท

1,592,500.00

1,580,250.00

12,250.00

348,000.00

348,000.00

344,250.00

3,750.00

6,420,000.00

6,420,000.00

4,968,000.00

1,452,000.00

59 จຌางผลิตบบพิมพຏ (คาขอออกชใคธนาคาร (41-095) จานวน 500
13,590.00
13,590.00
13,250.00
340.00
หอ
รวมทัๅงสิๅน 59 ครงการ ป็นงิน
386,798,748.08 342,768,160.09 236,298,557.66 120,688,670.42

0.77

พิศษ

บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไสนอ 1,592,500 บาท

1.08 ฉพาะจาะจง หจก.สงทียนการพิมพຏ
สนอราคา 348,000 บาท
22.62 ประกวดราคา 1. บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
สนอราคา 4,980,000 บาท
2. บจก.ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนทຏ
สนอราคา 6,276,000 บาท
2.50
31.20

พิศษ

บจก.สยามพรินๅ ทຏ
สนอราคา 13,590 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. ทอลຏกกຌา ทอลຏกกຌา ดิจติ อล
มีดีย
ราคาทีไตกลง 18,500,000 บาท

บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไตกลง 1,580,250 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004450
25 ธ.ค. 63

64004453
ลว 17 ธ.ค. 63

หจก.สงทียนการพิมพຏ
344,250 บาท
บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
4,968,000 บาท

64004430
17 พ.ย. 63
44002524
18 ธ.ค. 63

บจก.สยามพรินๅ ทຏ
13,250 บาท

64004452
14 ธ.ค. 63

