รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ56ใ เตรมาสทีไ 4
ระหวางวันทีไ แ มกราคม โ564 ถึงวันทีไ ใ1 มีนาคม โ564
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 4
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 58 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
คัดลือก

2

31,475,000.00

28,155,000.00

3,320,000.00

10.55

3

11,120,000.00

9,358,000.00

1,762,000.00

15.85

ฉพาะจาะจง

8

482,591,056.00

474,756,137.36

7,834,918.64

1.62

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

18

101,863,545.00

70,947,456.52

30,916,088.48

30.35

ปรียบทียบ

10

157,954,842.11

122,729,430.00

35,225,412.11

22.30

พิศษ

17

627,522,940.74

609,771,786.24

17,751,154.50

2.83

58

1,412,527,383.85

1,315,717,810.12

96,809,573.73

6.85

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี

35.00

ประกวดราคา
แ่ ครงการ
ใแ.เใั

30.35

30.00

ปรียบทียบ
แเ ครงการ
แ7.โไั

25.00
พิศษ
แ7 ครงการ
โ้.ใแั

22.30

20.00
15.00

15.85
10.55

10.00
5.00
ฉพาะจาะจง
่ ครงการ
แใ.7้ั

คัดลือก
ใ ครงการ
5.แ7ั

e-bidding
2 ครงการ
3.45%

1.62

-

รวมทัๅงสิๅน 58 ครงการ
รวมประหยัดเดຌคิดป็น 6.85%

2.83

รายงานผลการจัดซือๅ จัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2563 เตรมาสทีไ 4
ระหวางวันทีไ 1 มกราคม 2564 ถึงวันทีไ 31 มีนาคม 2564
วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

1 จຌางบริการระบบคอมพิวตอร์สาหรับระบบคลังขຌอมูล (Data
Warehouse) พือไ รองรับงานธนาคาร

100,000,000.00

98,440,000.00

2 จຌางบารุงรักษาระบบครืไองคอมพิวตอร์มขา ย (Servers)
อุปกรณ์ครือขายสืไอสาร฿นระบบ ATM POOL

191,799,319.00

3 จัดหา BASE24 License Capacity

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004488
ลว. 27 ม.ค. 64

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

70,980,000.00

29,020,000.00

29.02

ปรียบทียบ

191,799,319.00

187,250,000.00

4,549,319.00

2.37

พิศษ

บริษัท ดาตຌาวัน อชีย (ประทศเทย) บริษัท ดาตຌาวัน อชีย (ประทศเทย)
จากัด
จากัด
สนอราคา 187,250,000 บาท
187,250,000 บาท

64004478
ลว. 8 ม.ค. 64

288,900,000.00

288,900,000.00

278,200,000.00

10,700,000.00

3.70

พิศษ

บริษัท ดาตຌาวัน อชีย (ประทศเทย) บริษัท ดาตຌาวัน อชีย (ประทศเทย)
จากัด
จากัด
สนอราคา 288,900,000 บาท
278,200,000 บาท

64004478
ลว. 8 ม.ค. 64

4 จຌางบารุงรักษาระบบครืไองถอนงินอัตนมัติ (Automated
Teller Machine : ATM)
5 จຌางครงการพัฒนาบริการ Open API พื฿ไ หຌบริการทางการงิน
กหนวยงานธุรกิจภายนอก บบ Direct Debit

82,911,600.00

82,911,600.00

82,800,000.00

111,600.00

0.13

พิศษ

13,770,900.00

13,770,900.00

10,670,000.00

3,100,900.00

22.52

ปรียบทียบ

บริษัท พลท นรา จากัด
สนอราคา 82,911,600 บาท
1.บริษัท ยิบอินซอย จากัด สนอ
10,700,000 บาท
2.บริษัท สตรีม เอ.ที.คอนซัลติงๅ จากัด
สนอ 13,770,000 บาท

บริษัท พลท นรา จากัด
82,800,000 บาท
บริษัท ยิบอินซอย จากัด
10,670,000 บาท

64004479
ลว. 12 ม.ค. 64
64004471
ลว. 6 ม.ค.64

6 จຌางครงการพัฒนาบริการ Open API พื฿ไ หຌบริการทางการงิน
กหนวยงานธุรกิจภายนอก บบ Page To Page

6,184,867.50

6,184,867.50

6,000,000.00

184,867.50

2.99

พิศษ

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟวร์ คอน
ซัลติงๅ จากัด
สนอ 6,184,867.50 บาท

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟวร์ คอน
ซัลติงๅ จากัด 6,000,000 บาท

64004468
ลว. 5 ม.ค.64

18,501,662.11

18,501,662.11

18,136,100.00

365,562.11

1.98

ปรียบทียบ

1 บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 18,436,100.00
2 บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 18,484,250.00
3 บริษัท ดาตຌาวัน อชีย (ประทศ
เทย) จากัด
สนอราคา 18,500,300.00

บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
18,136,100 บาท

61001873
ลว. 12 ม.ค. 64

7 ซืๅอ License ระบบบริหารจัดการคิว (MQ) สาหรับรองรับ
มาตรฐาน ITMX ISO20022

฿ชຌจริง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ
1 บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 71,962,743.00 บาท
2 บริษัท ฟร์พลัส คอนซัลติงๅ จากัด
สนอราคา 84,951,935.00 บาท

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
70,980,000.00 บาท

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

8 ชา฿ชຌงาน License Application EDB Postgres

3,798,500.00

3,798,500.00

3,700,000.00

98,500.00

2.59

ประกวดราคา

1.บริษัท ดีดาตຌา จากัด
สนอราคา 3,763,500 บาท
2.บริษัท ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 3,706,510 บาท

9 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาครงการจัดซืๅอระบบจัดกใบขຌอมูล
Application LOG Server
ธุรกรรมการงิน

3,745,000.00

3,745,000.00

2,052,000.00

1,693,000.00

45.21

ประกวดราคา

1.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทย
บริษัท ออสอล ออตมทตใด
ลนด์) จากัด 2,490,960 บาท
(ประทศเทย) จากัด 2,052,000 บาท
2.บริษัท ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด 2,054,400 บาท
3. บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ
จากัด 2,490,960 บาท

10 จຌางครงการจຌางวิคราะห์นวทางละสนับสนุนการอนยຌาย
ขຌอมูลบนระบบ VCard เประบบ CBS พือไ พิมไ ประสิทธิภาพการ
฿หຌบริการ ละยกลิกการ฿ชຌงานธุรกรรมบนระบบ Vcard

4,550,000.00

4,550,000.00

4,500,000.00

50,000.00

1.10

พิศษ

บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
สนอ 4,550,000 บาท

บริษัท วี-สมาร์ท จากัด
4,500,000 บาท

11 จຌางบารุงรักษาระบบจอประชาสัมพันธ์ประภทดิจติ อล (Digital
Signage)
12 ซืๅอกลองงินสาหรับครืไองถอนงินอัตนมัติ (Automated Teller
Machine : ATM) ครงการ 1,301 ครืไอง จานวน 158 กลอง
13 จຌางบารุงรักษาระบบ Call Center

1,227,504.00

1,227,000.00

1,220,000.00

7,504.00

0.61

พิศษ

2,528,000.00

2,528,000.00

2,528,000.00

-

-

พิศษ

3,160,000.00

3,160,000.00

3,152,000.00

8,000.00

0.25

บริษัท ยิบอินซอย จากัด สนอ
1,227,000 บาท
บริษัท พลท นรา จากัด
สนอราคา 2,528,000 บาท
1.บริษัท ครีอทลคอม จากัด สนอ
ราคา 3,155,000 บาท
2.บริษัท วันทูวัน คอนทคส์ จากัด
(มหาชน) 3,160,000 บาท

บริษัท ยิบอินซอย จากัด 1,227,000
บาท
บริษัท พลท นรา จากัด
2,528,000 บาท
บริษัท ครีอทลคอม จากัด
3,152,000 บาท

ประกวดราคา

บริษัท ยิบอินซอย จากัด
3,700,000 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
42000448
26 ม.ค. 64

41001149
ลว. 9 ก.พ. 2564

64004481
ลว.25 ม.ค.64
64004477
ลว. 12 ม.ค.64
61001880
11 ก.พ. 64
44002541
ลว. 9 ก.พ. 2564

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

14 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) พือไ รองรับ กรณีหตุวิกฤตทีสไ งผลกระทบตอ
การหยุดชะงักของการ฿หຌบริการธุรกรรมงานสาคัญ

104,004.00

104,004.00

77,040.00

26,964.00

25.93

ประกวดราคา

1.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์ บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
จากัด
สนอราคา 80,892.00 บาท
77,040.00 บาท
2.บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต
จากัด
สนอราคา 84,744.00 บาท
3 บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 88,596.00 บาท
4 บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 104,004.00 บาท
5 บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
สนอราคา 290,826.00 บาท

15 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) สาหรับระบบ Payment Gateway

115,560.00

115,560.00

69,336.00

46,224.00

40.00

ประกวดราคา

1.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
สนอราคา 69,336.00 บาท
69,336.00 บาท
2.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 96,300.00 บาท
3.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 115,560.00 บาท
4.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
สนอราคา 346,680.00 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
42000449
ลว. 29 ม.ค. 64

42000450
ลว. 29 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

16 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) สาหรับระบบงานครดิตบูร

96,300.00

96,300.00

61,632.00

34,668.00

36.00

ประกวดราคา

1.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
(มหาชน)
สนอราคา 61,632.00 บาท
61,632.00 บาท
2.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
สนอราคา 71,993.88 บาท
3.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 77,040.00 บาท
4.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 96,300.00 บาท

17 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) พือไ สนับสนุนระบบ KCIM (วงจรหลัก)

96,300.00

96,300.00

61,169.76

35,130.24

36.48

ประกวดราคา

1.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
จากัด
61,169.76 บาท
สนอราคา 61,208.28 บาท
2.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 77,040.00 บาท
3.บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต
จากัด
สนอราคา 77,040.00 บาท
4.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 77,040.00 บาท
5.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 96,300.00 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
42000451
ลว. 29 ม.ค. 64

42000452
ลว. 29 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

18 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) พือไ สนับสนุนระบบ KCIM (วงจรสารอง)

19 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) ชืไอมยงระหวาง ธ.ก.ส. อาคารบางขน กับ
ธ.ก.ส. อาคารจตุจกั ร (วงจรหลัก)

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

96,300.00

96,300.00

67,410.00

28,890.00

30.00

ประกวดราคา

1.บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต
บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต จากัด
จากัด
67,410.00 บาท
สนอราคา 67,410.00 บาท
2.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา72,802.80 บาท
3.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 123,264.00 บาท
4.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
127,116.00 บาท

188,748.00

188,748.00

141,098.76

47,649.24

25.24

ประกวดราคา

1.บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
จากัด
141,098.76 บาท
สนอราคา 141,137.28 บาท
2.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 150,228.00 บาท
3.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 157,932.00 บาท
4.บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต
จากัด
สนอราคา 161,784.00 บาท
5.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 173,340.00 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
42000453
ลว. 29 ม.ค. 64

42000454
ลว. 29 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

20 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) ชืไอมยงระหวาง ธ.ก.ส. อาคารบางขน กับ
ธ.ก.ส. อาคารจตุจกั ร (วงจรสารอง)

188,748.00

188,748.00

154,080.00

34,668.00

18.37

ประกวดราคา

21 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) ชืไอมยงระหวางศูนย์ ITMX ชุดทีไ 1

269,640.00

269,640.00

246,528.00

23,112.00

8.57

พิศษ

บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 254,232.00 บาท

บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
246,528.00 บาท

42000456
ลว. 29 ม.ค. 64

22 ชาวงจรสืไอสัญญาณความรใวสูงบบ Multiprotocol Label
Switching (MPLS) ชืไอมยงระหวางศูนย์ ITMX ชุดทีไ 2

269,640.00

269,640.00

231,120.00

38,520.00

14.29

พิศษ

บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
สนอราคา 231,120.00 บาท

บริษัท ทรู อินทอร์นใต คอร์ปอรชัไน
จากัด
231,120.00 บาท

42000457
ลว. 29 ม.ค. 64

4,000,000.00

3,918,768.00

3,918,768.00

81,232.00

2.03

พิศษ

บริษัท ชใอคกຌ คาร์ด อในตอร์เพรส์
จากัด สนอราคา 3,918,768 บาท

บริษัท ชใอคกຌ คาร์ด อในตอร์เพรส์
จากัด 3,918,768 บาท

62000915
ลว. 4 ก.พ. 2564

23 ชา฿ชຌปรกรมสะสมคะนนละจัดการของรางวัล A-Rewards
ตอนือไ ง

1.บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต
บริษัท ทริปปຂลที อินทอร์นใต จากัด
จากัด
154,080.00 บาท
สนอราคา 161,784.00 บาท
2.บริษัท ทรคมนาคมหงชาติ จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 173,340.00 บาท
3.บริษัท ยูเนตใด อินฟอร์มชัไน เฮวย์
จากัด
สนอราคา 173,340.00 บาท
4.บริษัท อินตอร์ลิๅงค์ ทลคอม จากัด
(มหาชน)
สนอราคา 204,156.00 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
42000455
ลว. 29 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
41001151
ลว. 10 มี.ค. 64

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

30,866,085.00

30,866,085.00

8,875,650.00

21,990,435.00

71.24

ประกวดราคา

1.บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จากัด บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 9,306,860 บาท
8,875,650 บาท
2.บริษัท ยิบอินซอย จากัด
3.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน จากัด
สนอราคา 9,999,150 บาท
4.บริษัท ออสอล ออตมทตใด
สนอราคา 14,149,145 บาท
ซอร์วิสซส (ประทศเทย) จากัด
5.บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 8,875,650 บาท
6.บริษัท จีอบิล จากัด สนอราคา
13,331,665 บาท

25 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาครืไองสารองเฟฟງา (UPS) อาคารบางขน
ละประชาชืไน

6,899,895.00

6,899,895.00

4,643,800.00

2,256,095.00

32.70

ปรียบทียบ

1. บริษัท เซท์ พรพพารชัไน มนจ บริษัท เซท์ พรพพารชัไน มนจ
มนท์ จากัด
มนท์ จากัด
4,643,800 บาท
สนอ 4,643,800 บาท
2. บริษัท อในอีซี คอร์ปอรชัไน
(ประทศเทย) จากัด
สนอ 5,860,390 บาท
3. บริษัท เพร์มซลูชัไน อนด์ ซอร์วิส
จากัด
สนอ 5,799,400 บาท
4. บริษัท อบิท มัลติซิสตใม จากัด
สนอ 6,182,276 บาท

61001879
ลว. 25 ก.พ.64

26 จຌางบริการวิคราะห์ละกຌเขปัญหาระบบงานธุรกิจหลักฉพาะ
สวน Customization
27 จຌางพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูลตຌนเมຌ

40,000,000.00

40,000,000.00

38,000,000.00

2,000,000.00

5.00

พิศษ

1,299,475.00

1,297,725.00

1,209,000.00

90,475.00

6.96

ปรียบทียบ

บริษัท ที.อใน.อินคอร์ปอรชัไน จากัด
สนอ 40,000,000 บาท
1.บริษัท ซินทลลิจนท์ จากัด
สนอราคา 1,245,725.00 บาท
2 บริษัท ทีทีที บราธอร์ส จากัด
สนอราคา 1,358,406.90 บาท

64004497
ลว. 11 ก.พ.64
64004505
ลว. 18 ก.พ. 64

24 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาระบบจัดกใบขຌอมูลพือไ ทดทนสาหรับ
ครงการบูรณาการ
พัฒนาฐานขຌอมูลลูกคຌา (ECIF)

บริษัท ที.อใน.อินคอร์ปอรชัไน จากัด
38,000,000 บาท
บริษัท ซินทลลิจนท์ จากัด
1,209,000 บาท

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล ชในตอร์ บริษัท อซิส ปรฟสชัไนนัล ชในตอร์
64004513
จากัด สนอ 5,082,500 บาท
จากัด 5,082,500 บาท
ลว.11 มี.ค.64
รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

28 จຌางปรับปรุงระบบบริหารจัดการรักษาความมันไ คงปลอดภัย
สารสนทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

5,100,000.00

5,082,500.00

5,082,500.00

17,500.00

0.34

ปรียบทียบ

29 จຌางผลิตบัตรดบิต PromptCard มาตรฐาน Thai Standard

6,427,490.00

6,427,490.00

6,147,000.00

280,490.00

4.36

ปรียบทียบ

1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนติงๅ บริษัท ทีบีอสพี จากัด (มหาชน)
จากัด สนอ 6,366,500 บาท
6,147,000 บาท
2. บริษัท ดีซด การ์ด (เทยลนด์)
จากัด สนอ 6,259,500 บาท
3. บริษัท ทีบีอสพี จากัด (มหาชน)
สนอ 6,184,600 บาท

30 จຌางบารุงรักษาระบบมาตรฐานกลางพือไ ชืไอมยงกับระบบ
฿หຌบริการ (Service Oriented Architecture : SOA)

7,276,000.00

7,276,000.00

7,276,000.00

-

-

ประกวดราคา

บริษัท จีอบิล จากัด

บริษัท จีอบิล จากัด 7,276,000
บาท

44002551
ลว 16 มี.ค. 2564

197,800.00

197,736.00

197,736.00

64.00

0.03

ฉพาะจาะจง

บริษัท เทยควสท์ จากัด

2,990,370.24

2,990,370.24

2,990,370.24

-

-

5,400,000.00

5,310,000.00

4,698,000.00

702,000.00

13.00

บริษัท เทยควสท์ จากัด 197,736
บาท
บริษัท พีพี ออนเทม์ จากัด
2,990,370.24 บาท
1. บริษัท ทรู ลีสซิไง จากัด
ราคาทีตไ อ รอง 4,698,000 บาท

61001886
ลว. 10 มี.ค. 2564
62000925
31 มี.ค. 64
62000914
ลว. 27 ม.ค.64

31 จัดซืๅอระบบบริการขຌอมูลขาวสาร TQ Professional
32 ชาอุปกรณ์ครือขายสืไอสารละวงจรสืไอสัญญาณระบบ 3G/4G
สาหรับ ATM ละ Back Up สาขา
33 งานชารถยนต์ประจาตาหนงผูຌบริหารระดับฝຆายจัดการ จานวน
3 คัน

พิศษ
คัดลือก

บริษัท พีพี ออนเทม์ จากัด
สนอราคา 2,990,370.24 บาท
1. บริษัท อาคนย์คปปຂตอล จากัด
ราคาทีไ สนอ 5,049,900 บาท
2. บริษัท ภัทรลิสซิไง จากัด (มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 4,737,960 บาท
3. บริษัท ทรู ลีสซิไง จากัด
ราคาทีไ สนอ 4,718,700 บาท
4. บริษัท ซินนอร์จติค ออตຌ พอร์
ฟอร์มานซ์ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 5,004,000 บาท
5. บริษัท นับบอร์วัน คาร์รนท์ทัล
จากัด
ราคาทีไ สนอ 4,949,820 บาท
6. บริษัท กรุงเทยคาร์รຌนท์ อนด์ ลีส
จากัด (มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 5,180,940 บาท

64004519
ลว.22 มี.ค.64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

34 จຌางจัดทาครงการพัฒนานักบริหาร 10 หลักสูตร Smart
Manager ประจาป
2563

920,000.00

920,000.00

900,000.00

35 จัดซืๅอของทีรไ ะลึก฿นนามธนาคารนือไ ง฿นทศกาลป฿หม 2564
(พิมไ ติม)
ป็นกระป๋าสาหรับ฿สอกสาร ทาจากกาบกลຌวย จานวน 50 ฿บ

142,000.00

142,000.00

142,000.00

36 จຌางปรับปรุงสถานทีปไ ฏิบัตงิ าน ณ ชัๅน 4 อาคารคอมพิวตอร์

311,156.00

311,156.00

310,300.00

ประหยัดเดຌ
20,000.00

-

%
2.17

-

856.00

0.27

วิธีซอืๅ หรือจຌาง
คัดลือก

พิศษ

ฉพาะจาะจง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004496
ลว 15 ก.พ. 64

1. บริษัท ลิร์นนิงฮับ (เทยลนด์)
จากัด ราคาทีไ สนอ 914,850 บาท
2. บริษัท ลีด บิซินส จากัด
ราคาทีไ สนอ 1,100,000 บาท
3. บริษัท อในมาร์ก ซลูชัไน จากัด
ราคาทีไ สนอ 727,600 บาท
4. บริษัท อสอีอชีย ลีดาวชัไน ซใน
ตอร์ จากัด ราคาทีไ สนอ 919,130
บาท
5. บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จากัด
ราคาทีไ สนอ 920,000 บาท
6. บริษัท อในพีอ คอนซัลติงๅ จากัด
ราคาทีไ สนอ 919,665 บาท
7. บริษัท กรท อคชัไน จากัด
ราคาทีไ สนอ 910,000 บาท
8. สานักสงสริมละฝຄกอบรม
กาพงสน ม.กษตรศาสตร์
ราคาทีไ สนอ 899,999 บาท
9.บริษัท คีย์ซลูชัไนทรนนิงไ จากัด
ราคาทีไ สนอ 880,000 บาท
10.สานักงานศูนย์วิจยั ละ฿หຌ
คาปรึกษาหง ม. ธรรมศาสตร์
วิสาหกิจชุมชนบຌานชางสกุลบายศรี

สานักงานศูนย์วิจยั ละ฿หຌคาปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีตไ กลง 900,000 บาท

วิสาหกิจชุมชนบຌานชางสกุลบายศรี

61001875
12 ม.ค.64

บจก. ซในทรัล เอที อนด์
คอมมิวนิคชัไน

บจก. ซในทรัล เอที อนด์
คอมมิวนิคชัไน
ราคาทีตไ กลง 310,300 บาท

64004487
28 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004486
ลว. 21 ม.ค.64

37 จຌางผยพรสืไอประชาสัมพันธ์ครงการสรຌางความขຌมขใงของ
ศรษฐกิจฐานราก ดຌวยการฟน้ ฟูลูกคຌาละสงสริมอาชีพเปยัง
กษตรกรรุน฿หม ปบัญชี 2563

5,000,000.00

4,996,900.00

4,940,000.00

60,000.00

1.20

ปรียบทียบ

1. บริษัท พลน บี มีดีย จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 4,815,000 บาท
2. บริษัท ฟอินิคส จากัด
ราคาทีไ สนอ 4,993,690 บาท
3. บริษัท ชูอ ซในก อดวอร์เทซิไง
(ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไ สนอ 4,975,500 บาท
4. บริษัท ประกิต ฮลดิงๅ ส์ จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 4,988,340 บาท

บริษัท ประกิต ฮลดิงๅ ส์
จากัด (มหาชน)
ราคาทีไ สนอ 4,940,000 บาท

38 จຌางผลิตขใมรางวัลการบริการดຌวย฿จดีดน ประจาปบัญชี 2563

288,000.00

188,928.00

188,928.00

99,072.00

34.40

ฉพาะจาะจง

1. บริษัท อຌาท์-บาลานซ์ จากัด
ราคาทีไ สนอ 188,928 บาท
2. บริษัท พีจ กรุຍป
ราคาทีไ สนอ 196,992 บาท
3. บริษัท พี ครีไ ยู จากัด
ราคาทีไ สนอ 203,904 บาท

บริษัท อຌาท์-บาลานซ์ จากัด
ราคาทีไ สนอ 188,928 บาท

64004483
ลว. 18 ม.ค.64

4,800,000.00

3,760,000.00

3,760,000.00

1,040,000.00

21.66

คัดลือก

1. รพ.ปาล กษตร
ราคาทีไ สนอ 3,760,000 บาท

รพ.ปาล กษตร
ราคาทีไ สนอ 3,760,000 บาท

64004493
ลว. 10 ก.พ.64

480,000,000.00

479,925,288.00

472,283,343.36

7,716,656.64

1.61

ฉพาะจาะจง

สปภ.อผศ.
สนอราคา 479,925,288 บาท

สปภ.อผศ.
ราคาทีตไ กลง 472,283,343.36 บาท

41 จຌางบริการ รับ-สง ตราสารทางการงินละอกสารสาคัญของ
ธนาคาร

467,500.00

467,500.00

459,030.00

8,470.00

1.81

ปรียบทียบ

1. บริษัท สปดีๅ พคกใจ อใกซ์พรส
จากัด
ราคาทีไ สนอ 459,030 บาม

1. บริษัท สปดีๅ พคกใจ อใกซ์พรส
จากัด สนอราคา 459,030 บาท

64004499
19 มี.ค. 64
64004509
ลว. 30 มี.ค. 64

42 จຌางถายทอดสดออกอากาศการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ละ
สงสัญญาณ
การออกอากาศเปยังชองทางประชาสัมพันธ์ตา ง โ ของธนาคาร

487,920.00

1. บริษัท บลล์ มีดีย อจนซีไ จากัด
ราคาทีไ สนอ 475,080 บาท
2. บริษัท พิท พอร์ฟค จากัด
ราคาทีไ สนอ 481,500 บาท
3. บริษัท วิร์ควนทจ จากัด
ราคาทีไ สนอ 485,352 บาท

บริษัท บลล์ มีดีย อจนซีไ จากัด
สนอราคา 462,000 บาท

39 จຌางบุคลากรทางการพทย์ประจาสถานพยาบาล ธ.ก.ส.

40 จຌางบริการรักษาความปลอดภัย

487,920.00

462,000.00

25,920.00

5.31

ปรียบทียบ

64004511
ลว 5 มี.ค.64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

43 จຌางผลิตสืๅอออกกาลังกาย (Finisher) ครงการสงสริมสุขภาพ
บุคลากร
(Happy Body) Fit & Firm #3 go… together

499,800.00

499,800.00

481,950.00

17,850.00

3.57

ฉพาะจาะจง

44 ซืๅอกระป๋าดินทาง สาหรับปรมชัไนสงสริมการรับฝาก฿หม
ผลิตภัณฑ์ ธกส
พิมไ รัก2 12/10 ประจาปบัญชี 2563 ป็นกระป๋าดินทางบบ
4 ลຌอลาก
ขนาด 20 นิวๅ

700,000.00

700,000.00

695,000.00

5,000.00

0.71

45 จัดซืๅอทรัพย์สินนอกหลักกณฑ์ตามผนงาน ปบัญชี 2563
จานวน 2 รายการ
กลຌองถายรูปดิจทิ ัล จานวน 4 ชุด ป็นงิน 1,056,430 บาท ละ
ลนส์กลຌองถายรูป ลนส์ขยาย จานวน 1 ตัว 117,700 บาท

1,174,300.00

170.00

0.01

46 ซืๅอ Gift Card Tesco Lotus สารวจคมปญสินชืไอ "A-Cash
฿ชຌบัตรจัด฿หຌ ป64"
47 จຌางจัดทาสืไอประชาสัมพันธ์การ฿หຌบริการผานตัวทนธนาคาร
(Banking Agent)

450,000.00

450,000.00

-

-

415,440.00

234,560.00

36.09

48 จຌางศึกษา ครงการศึกษาการพัฒนากระบวนการ฿หຌบริการ฿น
การ฿หຌบริการลูกคຌา

400,000.00

400,000.00

-

-

49 จຌางผลิตละผยพรสปอตประชาสัมพันธ์ธนาคารรวมถวายพระ
รพนือไ ง฿นวรกาสสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทาง
สถานีทรทัศน์ชอง 9 MCOT HD

200,000.00

2,000,000.00

200,000.00

27,000,000.00

25,409,900.00

24,300,000.00

50 กอสรຌางสานักงานทีทไ าการ
ฝຆายกิจการสาขาภาคหนือ
ตอนบน ละสานักงาน ธ.ก.ส.
สาขาสารภี จังหวัดชียง฿หม

650,000.00

1,174,130

634,938.00

1,174,130

-

2,700,000.00

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
64004508
ลว. 4 มี.ค.64

บริษัท ดูชิร์ท ดอทนใต จากัด
สนอราคา 499,800 บาท

บริษัท ดูชิร์ท ดอทนใต จากัด
สนอราคา 481,950 บาท

พิศษ

สมาคมสมสรพนักงานธนาคารพือไ
การกษตรละสหกรณ์การกษตร

สมาคมสมสรพนักงานธนาคารพือไ
การกษตรละสหกรณ์การกษตร

61001883
ลว 5 มี.ค.64

ฉพาะจาะจง

บริษัท ฟูจฟิ ຂล์ม (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไ สนอ 1,174,130 บาท

บริษัท ฟูจฟิ ຂล์ม (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีตไ กลง 1,174,130 บาท

61001884
ลว. 25 ก.พ.64

บจก. อก-ชัย ดีสทริบิวชัไน ซิสทม
ราคาทีไ สนอ 450,000 บาท
1. บริษท เพรออรีตีๅ อดวอร์เทซิไง
จากัด ราคาทีไ สนอ 556,935 บาท
2. บริษัท เทยสยาม อิงค์จใคท์ จากัด
ราคาทีไ สนอ 428,021.40 บาท

บจก. อก-ชัย ดีสทริบิวชัไน ซิสทม
ราคาทีตไ กลง 450,000 บาท
บริษัท เทยสยาม อิงค์จใคท์ จากัด
ราคาทีตไ กลง 415,440 บาท

61001885
ลว. 8 มี.ค. 64
44002556
ลว. 23 มี.ค. 64

บจก. อใมทีพี อຍดเวซอรีไ กรุຍป
ราคาทีไ สนอ 400,000 บาท

บจก. อใมทีพี อຍดเวซอรีไ กรุຍป
ราคาทีตไ กลง 400,000 บาท

64004530
ลว. 18 มี.ค. 64

พิศษ
ประกวดราคา

พิศษ

-

พิศษ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

64004538
ลว. 31 มี.ค.64

10.00

ประกวดราคา

1. บจก.พานพงษ์เทย
สนอราคา 24,308,900 บาท
2. บจก.ทีฆทัศน์
สนอราคา 26,052,600 บาท

บจก.พานพงษ์เทย
24,300,000 บาท

45000569
ลว. 25 ม.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

51 กอสรຌางสานักงานทีทไ าการฝຆายกิจการสาขาภาคตะวันตกจังหวัด
ราชบุรี ละสวนประกอบอืนไ โ

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
45000567
ลว. 15 ม.ค. 64

30,000,000.00

27,538,600.00

26,900,000.00

3,100,000.00

10.33

ประกวดราคา
e-bidding

1. บจก.ควสกຌ
บจก.ทีฆทัศน์
สนอราคา 28,900,000 บาท
26,900,000 บาท
2. บจก.ทีฆทัศน์
สนอราคา 26,958,700 บาท
3. บจก.อิง-คอน
สนอราคา 27,523,000 บาท
4. บจก.สมุยฮมมาร์ทออนเลน์อนด์
คอนสตรัคชัไน
สนอราคา 27,187,000 บาท

52 จຌางพิมพ์฿บจຌงการสงงินสงคราะห์ ผลิตภัณฑ์งินฝาก
สงคราะห์ชีวิต

2,970,000.00

2,970,000.00

1,860,000.00

1,110,000.00

37.37

ประกวดราคา

1. บจก.ปปอร์มท (ประทศเทย)
บจก.ปปอร์มท (ประทศเทย)
สนอราคา 1,860,000 บาท
1,860,000 บาท
2. บจก.ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์
สนอราคา 2,001,000 บาท
3. บจก.จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พริๅนท์ตงิๅ
สนอราคา 2,471,700 บาท
4. บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงเทย
ธุรกิจบริการ
สนอราคา 2,640,000 บาท

44002529
8 ม.ค. 64

53 จຌางปรับปรุงพืนๅ ทีสไ าขานางลิๅงชัไวคราว

3,000,000.00

2,445,600.00

1,992,600.00

1,007,400.00

33.58

ประกวดราคา

1. บจก.ณภัทร 44
เมผานคุณสมบัติ
2. บจก.อ ทู ซด คอนซัลตนท์
มนจมนท์
สนอราคา 1,992,600 บาท
3. บจก.ช.ชิดศิริวัฒน์
สนอราคา 2,318,300 บาท

บจก.อ ทู ซด คอนซัลตนท์ มนจ
มนท์
1,992,600 บาท

45000568
13 ม.ค. 64

712,000.00

712,000.00

512,000.00

200,000.00

28.09

ประกวดราคา

17,800,000.00

16,610,200.00

16,180,000.00

1,620,000.00

9.10

ประกวดราคา

บจก. ปปอร์มท (ประทศเทย)
สนอราคา 512,000 บาท
1. บจก.ปรกรส ซี อนด์ อี
สนอราคา 16,599,698.21 บาท
2. บจก.สมุยฮมมาร์ทออนเลน์อนด์
คอนสตรัคชัไน
สนอราคา 16,200,000 บาท

บจก. ปปอร์มท
512,000 บาท
บจก.สมุยฮมมาร์ทออนเลน์อนด์
คอนสตรัคชัไน
16,180,000 บาท

54 จຌางพิมพ์หนังสือรับรองการสงชาระงินฝากสงคราะห์ ผลิตภัณฑ์
ธกส พิมไ รัก ละ ธกส ทวีรัก 99
55 จຌางกอสรຌางอาคารสานักงานละสวนประกอบอืนไ โธ.ก.ส. สาขา
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

44002528
8 ม.ค. 64
45000570
ลว. 10 มี.ค. 64

ลาดับ

งานทีจไ ดั ซือๅ หรือจัดจຌาง

56 จຌางผลิตซองสีนๅาตาลขยายขຌางขนาด฿หญ จานวน 500,000 ซอง

วงงินทีจไ ะซือๅ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซอืๅ หรือจຌาง

%

1,475,000.00

1,475,000.00

1,255,000.00

220,000.00

14.92

e-bidding

57 จຌางผลิตบัตรขอ฿ชຌรถยนต์ (01-003) จานวน 5,000 ลม

41,000.00

41,000.00

40,750.00

250.00

0.61

ฉพาะจาะจง

58 จຌางผลิต฿บสาคัญจายงิน (40-002)

79,000.00

79,000.00

79,000.00

-

-

ฉพาะจาะจง

1,412,527,383.85

1,404,698,517.85

1,315,717,810.12

96,809,573.73

6.85

รวมทังๅ สินๅ 58 ครงการ ป็นงิน

รายชือไ ผูຌ สนอราคา
ละราคาทีไ สนอ

ผูเຌ ดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีตไ กลงซือๅ หรือจຌาง

1. บจก.อส.อาร์.ซี. อในวลอฟ
สนอราคา 1,460,000 บาท
2. บจก.หงีฮงชมปย้ นกรุຍป
สนอราคา 1,255,000 บาท

บจก.หงีฮงชมปย้ นกรุຍป
1,250,000 บาท

บจก.สยามพรินท์
สนอราคา 41,000 บาท
บจก.สุรศิริ
สนอราคา 79,000 บาท

บจก.สยามพรินท์
40,750 บาท
บจก.สุรศิริ
79,000 บาท

ลขทีไ ละวันทีขไ อง
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซือๅ หรือจຌาง
44002538
ลว. 9 ก.พ. 64

64004480
ลว. 15 ม.ค. 64
64004522
ลว. 22 มี.ค. 64

