รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ564 เตรมาสทีไ 1
ระหวางวันทีไ แ มษายน โ564 ถึงวันทีไ ใ0 มิถุนายน 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 โ564 ไตรมาสทีไ 1
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 46 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
คัดลือก

1

1,800,000.00

1,300,000.00

500,000.00

27.78

7

50,385,000.00

42,619,832.50

7,765,167.50

15.41

ฉพาะจาะจง

7

14,374,950.00

14,009,210.00

365,740.00

2.54

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

15

571,362,450.00

545,212,832.00

26,149,618.00

4.58

ปรียบทียบ

5

97,808,600.00

79,621,180.00

18,187,420.00

18.59

พิศษ

11

25,421,486.00

24,624,509.50

796,976.50

3.14

46

761,152,486.00

707,387,564.00

53,764,922.00

7.06

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี
ประกวดราคา
แ5 ครงการ
ใโ.6แั

30.00
ปรียบทียบ
5 ครงการ
แเ.่7ั

27.78

25.00
20.00

18.59
15.41

15.00
พิศษ
แแ ครงการ
โใ.้แั

ฉพาะจาะจง
7 ครงการ
แ5.โโั

10.00
5.00

2.54

4.58

คัดลือก
7 ครงการ
แ5.โโั

รวมทัๅงสิๅน 46 ครงการ

e-bidding
1 ครงการ
2.17%

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 7.06%

3.14

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2564 เตรมาสทีไ 1
ระหวางวันทีไ 1 มษายน 2564 ถึงวันทีไ 30 มิถุนายน 2564

ราคากลาง

1 ซือๅ ละจຌางบารุงรักษาครงการปรับปรุงระบบครือขายสือไ สาร
อาคารสานักงาน฿หญ

39,000,000.00

38,998,825.00

38,627,000.00

373,000.00

0.96 ประกวดราคา 1. บริษทั อใดวานซຏอนิ ฟอรຏมชันไ
ทคนลยี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 38,883,479.00 บาท
2. บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ
(ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 38,984,470.95 บาท
3. บริษทั อในทีที ซลูชนัไ สຏ (ประทศ
เทย) จากัด
สนอราคา 38,998,825.00 บาท

2 ซือๅ ละจຌางบารุงรักษาครงการปรับปรุงระบบตูสຌ าขาทรศัพทຏ
(PABX)

39,670,785.00

39,670,785.00

39,277,132.00

393,653.00

0.99 ประกวดราคา บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ (ประทศ บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ (ประทศ
เทย) จากัด สนอราคา 39,578,230 เทย) จากัด 39,277,132 บาท
บาท
บริษทั อใดวานซຏอนิ ฟอรຏมชันไ
ทคนลยี จากัด
(มหาชน) สนอราคา 39,638,150 บาท

41001161
ลว. 6 พ.ค. 64

3 จຌางพัฒนาระบบงานรองรับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการงิน (TFRS 9)

388,750,000.00

388,526,640.00

370,000,000.00

18,750,000.00

4.82 ประกวดราคา 1. กิจการรวมคຌา บริษทั จีอบิล จากัด บริษทั ยิบอินซอย จากัด
(เมผานคุณสมบัติ จึงเมปຂดซอง
370,000,000 บาท
ขຌอสนอดຌานราคา)
2. บริษทั ยิบอินซอย จากัด
สนอราคา 377,911,909 บาท

44002639
ลว. 21 พ.ค. 64

4 ซือๅ สิทธิ์การ฿ชຌงานปรกรม Adobe Acrobat 2020 Standard

321,000.00

321,000.00

321,000.00

-

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

- ปรียบทียบ 1.บริษทั ดตຌาอใกซຏพรส จากัด
สนอราคา 325,012.50 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
41001160
ลว. 14 พ.ค. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

บริษทั อใดวานซຏอนิ ฟอรຏมชันไ
ทคนลยี จากัด (มหาชน)
38,627,000 บาท

บริษทั ดตຌาอใกซຏพรส จากัด
321,000 บาท

61001892
ลว. 19 ม.ย. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

16,050,000.00

16,050,000.00

15,686,000.00

364,000.00

6 จຌางบารุงรักษาระบบ Server ทดทนระบบบริการบน Intranet

2,170,000.00

2,170,000.00

2,140,000.00

30,000.00

7 จຌางบารุงรักษาระบบคอมพิวตอรຏครงการบูรณาการพัฒนา
ฐานขຌอมูลลูกคຌาธนาคาร (ECIF)

6,296,950.00

6,296,950.00

6,291,600.00

5,350.00

950,000.00

950,000.00

920,000.00

9 จຌางบารุงรักษาระบบบริหารจัดการพตชຏ (Security Patch
Management)

4,750,000.00

4,750,000.00

10 พัฒนาละปรับปรุงระบบงาน BASE24 ละระบบ CCMS พืไอ
รองรับธุรกรรมการซือๅ สินคຌาลบริการทางออนเลนຏ

3,000,000.00

2,760,975.00

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

5 จຌางปรับปรุงการรักษาความมันไ คงปลอดภัยสารสนทศ฿หຌเดຌ
มาตรฐาน PCI DSS

8 จຌางบารุงรักษาอุปกรณຏสาหรับครงการบูรณาการพัฒนา
ฐานขຌอมูลลูกคຌาธนาคาร (ECIF)

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

2.27 ประกวดราคา 1.บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซใน
ตอรຏ จากัด
สนอราคา 15,836,000 บาท
2.บริษทั อชียไ น อินทลลีจนทຏ อิน
ฟอรຏมชันไ ทคนลยี จากัด
สนอราคา - บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอรຏ
44002650
จากัด
ลว. 10 มิ.ย. 64
15,686,000 บาท
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

1.38 ประกวดราคา บริษทั ออสอล ออตมทตใด
บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด สนอราคา
(ประทศเทย) จากัด สนอราคา
2,143,000 บาท
2,140,000 บาท
บริษทั วิซสຏ อนตอรຏเพซซຏ กรุຍป จากัด
สนอราคา 2,154,000 บาท

44002634
ลว. 19 พ.ค. 64

0.08 ประกวดราคา บริษทั จีอบิล จากัด สนอราคา
6,291,600 บาท

บริษทั จีอบิล จากัด สนอราคา
6,291,600 บาท

44002635
ลว. 18 พ.ค. 64

30,000.00

3.16 ประกวดราคา 1.บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด สนอราคา
923,000 บาท
2.บริษทั มนกียรຏ จากัด สนอราคา
934,000 บาท

บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด 920,000 บาท

44002633
ลว. 19 พ.ค. 64

4,740,000.00

10,000.00

0.21 ประกวดราคา 1.บริษทั นใกซຏจใน คอมมิวนิคชันไ
จากัด สนอราคา 4,750,000 บาท
2.บริษทั คຌดสวีท จากัด สนอราคา
4,749,900 บาท

บริษทั คຌดสวีท จากัด สนอราคา
4,740,000 บาท

44002632
ลว. 14 พ.ค. 64

2,650,909.50

349,090.50

11.64

พิศษ

บริษทั ดาตຌาวัน (อชีย) ประทศเทย บริษทั ดาตຌาวัน (อชีย) ประทศเทย
จากัด สนอราคา 2,760,975 บาท
จากัด 2,650,909.50 บาท

64004555
ลว. 17 พ.ค. 2564

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

11 จຌางบารุงรักษาระบบตูสຌ าขาทรศัพทຏบบเอพี (IP PBX)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

9,120,000.00

9,120,000.00

8,881,000.00

239,000.00

36,000,000.00

32,956,000.00

32,500,180.00

3,499,820.00

450,000.00

412,500.00

412,500.00

37,500.00

14 จຌางครงการพิไมบริการละประสิทธิภาพ ธ.ก.ส. A-Mobile

3,575,000.00

3,575,000.00

3,475,000.00

100,000.00

15 จຌางบารุงรักษาระบบตูຌ ทรศัพทຏ (PABX)

1,964,715.00

1,964,715.00

1,904,600.00

60,115.00

12 จຌางดานินงาน LINE Official BAAC Family ปบญ
ั ชี 2564

13 จຌางดูลบารุงรักษาระบบคลังขຌอสอบ ธ.ก.ส. (รองรับการ฿ชຌงาน)
ประจาปบญ
ั ชี 2564

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
%
฿นการซืๅอหรือจຌาง
2.62 ประกวดราคา บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ (ประทศ บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ (ประทศ
44002638
เทย) จากัด สนอราคา 39,578,230 เทย) จากัด 8,881,000 บาท
ลว. 21 พ.ค. 64
บาท
บริษทั อใดวานซຏอนิ ฟอรຏมชันไ
ทคนลยี จากัด
(มหาชน) สนอราคา 39,638,150 บาท
วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

9.72 ปรียบทียบ 1.บริษทั ชูอ ซในก อดวอรຏเทซิงไ
บริษทั ชูอ ซในก อดวอรຏเทซิงไ
(ประทศเทย) จากัด สนอราคา
(ประทศเทย) จากัด 32,500,180
32,669,989 บาท
บาท
2.บริษทั ฟารຏอสี ทຏ ฟมเลนຏ ดีดีบี
จากัด (มหาชน) สนอราคา
35,262,272.26 บาท
3.บริษทั ทอลຏกกຌา ทอลຏกกຌา ดิจิตอล
มีดีย จากัด สนอราคา
30,343,116.24 บาท
4.บริษทั อຌก ดิจิทลั จากัด สนอราคา
32,416,382.87 บาท

64004556
ลว. 30 ม.ย. 64

8.33 ฉพาะจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตรຏ
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
สนอราคา 412,500 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตรຏ
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
412,500 บาท

64004546
ลว. 30 ม.ย. 64

กิจการคຌารวม ทูอใม "2M
Consortium"
3,475,000.00 บาท

64004554
ลว. 7 พ.ค. 64

2.80

พิศษ

กิจการคຌารวม ทูอใม "2M
Consortium"
สนอราคา 3,575,000.00 บาท

3.06 ประกวดราคา 1.บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ
บริษทั อในอีซี คอรຏปอรชันไ (ประทศ
(ประทศเทย) จากัด สนอ 1,933,490 เทย) จากัด 1,904,600 บาท
บาท
2.บริษทั ทลนใต ซลูชนัไ ซิสทใมสຏ
จากัด สนอ 1,955,960 บาท

44002646
ลว. 28 พ.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

16 จຌางครงการสรຌางความตระหนักดຌานความมันไ คงปลอดภัยเซ
บอรຏ (Cybersecurity Awareness)

1,800,000.00

1,626,400.00

1,300,000.00

500,000.00

17 จຌางบารุงรักษาระบบงินฝากสงคราะหຏชีวิต (BAACLife)

4,000,000.00

4,000,000.00

3,960,000.00

40,000.00

1.00

พิศษ

18 ชาอุปกรณຏออกกาลังกาย ณ ศูนยຏสรຌางสริมสุขภาพ ธ.ก.ส. สานัก
งาน฿หญຎ (BAAC Fitness Center) ชันๅ 7 อาคารพดียม

4,000,000.00

3,905,500.00

3,792,000.00

208,000.00

5.20

คัดลือก

19 จຌางผูจຌ ัดการจัดจาหนายพันธบัตร ธนาคารพืไอการกษตรละ
สหกรณຏการกษตร ครัๅงทีไ 1 วงงินเมกิน 10,000 ลຌานบาท
อายุพนั ธบัตรเมกิน 15 ป

1,500,000.00

1,500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

27.78 e-bidding 1 บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซใน
ตอรຏ จากัด
สนอราคา 1,300,000.00 บาท
2 บริษทั รใกนารຏ คอรຏปอรชันไ จากัด
สนอราคา 1,551,500.00 บาท
3 บริษทั อซีอนิ ฟทค จากัด
สนอราคา 1,594,300.00 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอรຏ
44002655
จากัด 1,300,000.00 บาท
ลว. 29 มิ.ย. 64
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
สนอราคา 4,000,000 บาท
1. บจก. กรท กูดຌ ดีๅ ฮลธຏ อนดຏ
สปอรຏต
สนอราคา 3,891,242.25 บาท
2. บจก. สปอรຏตซลูชนัไ (ประทศเทย)
สนอราคา 3,850,972.80 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
3,960,000 บาท
บจก. กรท กูดຌ ดีๅ ฮลธຏ อนดຏ สปอรຏต
ราคาทีไตกลง 3,792,000 บาท

64004618
ลว 1 มิ.ย.64
62000926
ลว 12 พ.ค. 64

66.67 ปรียบทียบ 1. ธนาคารออมสิน สนออัตรา
คาธรรมนียมการป็นผูจຌ ัดการจัด
จาหนาย รຌอยละ 0.01 ของวงงินจัด
จาหนาย฿นสวนของธนาคาร
รับประกันการจาหนาย (Firm
Underwriting) สาหรับวงงินสนอ
ขาย 4,000 ลຌานบาท ละ฿ชຌ
ความสามารถอยางดีทีไสุด (Best
Efforts) สาหรับสวนสารองพืไอการ
สนอขายพิไมเมกิน 4,000 ลຌานบาท
2. ธนาคาร ซีเออใมบี เทย จากัด
(มหาชน) สนออัตรา
คาธรรมนียมการป็นผูจຌ ัดการจาหนาย
รຌอยละ 0.03 ของวงงินจัดจาหนาย

ธนาคารออมสิน
ราคาทีไตกลง วงงินการออกพันธบัตร
เมกิน 5,000 ลຌานบาท อายุพนั ธบัตร
5 ป ละ 7 ป อัตราคาธรรมนียม
รຌอยละ 0.01 ตอป ของวงงินจัด
จาหนาย ป็นคาธรรมนียมทัๅงสินๅ เม
กิน 500,000 บาท

ลงนามสัญญา
วันทีไ 4 มิ.ย.64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

20 จຌางนายทะบียนละตัวทนการจายงินพันธบัตร ธนาคารพืไอ
การกษตรละสหกรณຏการกษตร

21 จຌางจัดการของรางวัลครงการ A-Rewards ตอนือไ งป 2563
22 จຌางออกบบละจัดทากิจการประจาป ละรายงานการพัฒนา
พืไอความยังไ ยืนประจาปบญ
ั ชี 2563

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

300,000.00

300,000.00

138,000.00

162,000.00

54.00

พิศษ

2,800,000

2,800,000

2,800,000

-

-

พิศษ

1,500,000.00

1,483,448.00

1,272,832.50

227,167.50

15.14

คัดลือก

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ลงนามสัญญา
สนออัตราคาธรรมนียมวงงินการ
ราคาทีไตกลง วงงินการออกพันธบัตร
วันทีไ 7 มิ.ย. 64
ออกพันธบัตรเมกิน
เมกิน 5,000 ลຌานบาท อายุ
10,000 ลຌานบาท อายุพนั ธบัตรเมกิน พันธบัตร 5 ป ละ 7 ป อัตรา
15 ป คาธรรมนียม
คาธรรมนียม 0.00035 ตอปของ
รຌอยละ 0.0004 ตอป ของวงงินจัด วงงินจัดจาหนาย ป็นคาธรรมนียม
ทัๅงสินๅ เมกิน
จาหนาย มีคาธรรมนียม
ขันๅ ตไาเมนอຌ ยกวา 8,000 บาทตอรุน 138,000 บาท
ตอป ป็นงินรวมเมกิน 600,000 บาท
รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บจก.ชใอคกຌ คารຏด อในตอรຏเพรสຏ
บจก.ชใอคกຌ คารຏด อในตอรຏเพรสຏ
ราคาทีไสนอ 2,800,000 บาท
ราคาทีตไ กลง 2,800,000 บาท
1. บมจ. อมรินทรຏ พริๅนติงๅ อนดຏ พับ
บจก. วิรຏค อคชวลลีไ
ลิซงิไ
ราคาทีไตกลง 1,272,832.50 บาท
ราคาทีไสนอ 1,083,974.10 บาท
2. บจก. วิรຏค อคชวลลีไ
ราคาทีไสนอ 1,422,832.50 บาท

64004540
ลว. 28 ม.ย.64
64004541
ลว. 5 พ.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

23 จຌางจัดทาครงการพัฒนาพนักงาน ระดับ 8-9 หลักสูตร Smart
Supervisor ประจาปบญ
ั ชี 2564

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
3,160,000.00

ราคากลาง
3,160,000.00

฿ชຌจริง
2,760,000.00

ประหยัดเดຌ
400,000.00

%
12.66

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง
คัดลือก

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
1. บริษทั อสอีอชีย ลีดาวชันไ ซใน
ตอรຏ จากัด
ราคาทีไสนอ 3,160,000 บาท
2. บริษทั อินตอรຏนชันไ นล อใดเว
ซอรีไ
อสซซิอทสຏ จากัด ราคาทีไสนอ
2,959,520 บาท
3. สานักงานศูนยຏวิจัยละ฿หຌ
คาปรึกษาหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรຏ ราคาทีไ
สนอ 3,160,000 บาท
4. บริษทั อในมารຏก ซลูชนัไ จากัด
ราคาทีไสนอ 2,942,500 บาท
5. บริษทั ลีด บิซินส จากัด ราคาทีไ
สนอ 2,931,800 บาท
6. บริษทั อในพีอ คอนซัลติงๅ จากัด
ราคาทีไสนอ 3,156,500 บาท
7. บริษทั ลิรຏนนิงฮับ (เทยลนดຏ)
จากัด
ราคาทีไสนอ 3,160,000 บาท
8. สานักงานสงสริมละฝຄกอบรม
กาพงสน

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
1. บริษทั ลิรຏนนิงฮับ (เทยลนดຏ)
64004603
จากัด ราคาทีไตกลง 2,760,000 บาท
ลว. 20 พ.ค.64
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

24 จຌางดานินการประชาสัมพันธຏผลิตภัณฑຏของธนาคารผานชองทาง
ออนเลนຏ ปบญ
ั ชี 2564

19,987,600

19,987,600

18,900,000.00

1,087,600.00

25 จຌางครงการประมินสมรรถนะผูบຌ ริหารพืไอลือไ นดาหนงป็น
รองผูจຌ ัดการ ผูชຌ วยผูจຌ ัดการ ละผูอຌ านวยการฝ่าย ประจาปบญ
ั ชี
2564

2,000,000.00

1,488,000.00

1,480,000.00

520,000.00

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

5.44 ปรียบทียบ 1. บริษทั ฟอินิ คส จากัด
1. บริษทั ทอลຏกกຌา ทอลຏกกຌา ดิจิตอล
ราคาทีไสนอ 19,683,720 บาท
มีดีย จากัด ราคาทีไตกลง
2. บริษทั ทอลຏกกຌา ทอลຏกกຌา ดิจิตอล 18,900,000 บาท
มีดีย จากัด
ราคาทีไสนอ 18,952,645.24 บาท
3. บริษทั ชูอ ซในก อดวอรຏเทซิงไ
(ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไสนอ 19,795,000 บาท
4. บริษทั เลคຏ มี จากัด ราคาทีไสนอ
19,845,290 บาท
5. บริษทั ประกิต ฮลดิงๅ สຏ จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไสนอ 19,987,600 บาท
6. บริษทั ฟารຏอสี ทຏ ฟมเลนຏ ดีดีบี
จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 19,958,710 บาท
7. บริษทั วายดีอใม (เทยลนดຏ) จากัด
ราคาทีไสนอ 19,426,920 บาท
8. บริษทั มน เซบຌอรຏ จากัด
ราคาทีไสนอ 17,988,840 บาท
26.00

คัดลือก

1. บริษทั อบรมละทดสอบ พีที อส
จากัด
สนอราคา 1,488,000 บาท
2. บริษทั มิส คอนซัลทຏ จากัด
สนอราคา 1,625,486.22
3. บริษทั ฮยຏกรุຍป จากัด
สนอราคา 1,636,150 บาท
4. ดีดีเอ-อซีย/ปซิฟคຂ อินตอรຏ
นชันไ นล,ลิมิตใด
สนอราคา 1,473,000 บาท

บริษทั ฮยຏกรุຍป จากีด
ราคาทีไตกลง 1,480,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004552
ลว. 29 ม.ย.64

64004542
ลว 7 พ.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

26 ชารถยนตຏตสูຌ าหรับ฿ชຌงานประจาสวนกลาง ยีหไ อຌ Toyota รุน
Commuter 2.8 MT จานวน 25 คัน

37,125,000.00

37,125,000

31,500,000.00

5,625,000.00

15.15

คัดลือก

1. บริษทั อาคนยຏคปปຂตอล จากัด
ราคาทีไสนอ 31,545,000 บาท
2. บริษทั ภัทรลีสซิงไ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 31,939,500 บาท
3. บริษทั ทรู ลิสซิงไ จากัด
ราคาทีไสนอ 33,865,500 บาท
4. บริษทั ซินนอรຏจติค ออตຌ พอรຏ
ฟอรຏมานซຏ จากัด (มหาชน) ราคาทีไ
สนอ 34,800,000 บาท
5. บริษทั นัมบอรຏวันคารຏรนทຏทลั
จากัด
ราคาทีไสนอ 34,500,000 บาท

27 จຌางผลิตสือไ การรียนรูຌ พืไอ฿ชຌพฒ
ั นาพนักงาน ครงการพัฒนาทีไ
ปรึกษาทางธุรกิจลูกคຌา

1,500,000.00

1,128,500.00

980,000.00

520,000.00

34.67

คัดลือก

1. บริษทั คอซิส จากัด ราคาทีไสนอ 1. บริษทั คอซิส จากัด
1,010,000 บาท
ราคาทีไตกลงจຌาง 980,000 บาท
2. สถาบันทคนลยีเทย-ญีไปุ่น ราคาทีไ
สนอ 1,075,350 บาท

28 จຌางจัดอบรมชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร ผูนຌ าดຌานนวัตกรรม สาหรับ
ผูบຌ ริหารระดับสูง ภาย฿ตຌ ครงการ฿หຌความรูຌละพัฒนา
นวัตกรรมองคຏกร ประจาปบญ
ั ชี 2564

1,600,000.00

1,580,000.00

1,565,000.00

35,000.00

2.19 ฉพาะจาะจง บริษทั เรสຏ อคซล จากัด
สนอราคา 1,580,000 บาท

29 จຌางทีไปรึกษาดຌานการปฏิบตั ิงานการตรวจจับการทุจริต ละการ
บริหารจัดการการทุจริตจากธุรกรรมบัตรดบิต
30 ซือๅ ครืไองวิคราะหຏคุณภาพทุรียน ตามครงการผนงาน
ขับคลือไ นนวัตกรรมครือขาย
สูช ุมชนรวมกับกรมสงสริมการกษตร

486,000.00

486,000.00

450,000.00

36,000.00

7.41

พิศษ

900,000.00

900,000.00

900,000.00

-

31 ซือๅ พืๅนทีไฆษณาประชาสัมพันธຏทางสือไ หนังสือพิมพຏดลินวิ สຏ ป
บัญชี 2564
32 จຌางประชาสัมพันธຏธนาคาร ทางสือไ ทรทัศนຏ ทางสถานีทรทัศนຏ
ชองเทยรัฐทีวี

1,284,000.00

1,284,000.00

1,232,640.00

51,360.00

4.00

พิศษ

6,886,750.00

6,886,750.00

6,881,000.00

5,750.00

0.08

พิศษ

นายทอดสิทธิ์ นตรรัตนวงศຏ สนอ
ราคา 486,000 บาท
- ฉพาะจาะจง มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
วิทยาขตกาพงสน
ราคาทีไตกลง 900,000 บาท
บริษทั สีพไ ระยาการพิมพຏ จากัด
สนอราคา 1,284,000 บาท
-

บริษทั อาคนยຏคปปຂตอล จากัด
ราคาทีไตกลง 31,500,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
62000936
ลว. 21 พ.ค.64

64004604
ลว. 31 พ.ค.64

บริษทั เรสຏ อคซล จากัด
ราคาทีไตกลง 1,565,000 บาท

64004602
ลว 24 พ.ค. 64

นายทอดสิทธิ์ นตรรัตนวงศຏ
ราคาทีไตกลง 450,000 บาท
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตรຏ
วิทยาขตกาพงสน
ราคาทีไตกลง 900,000 บาท

64004607
ลว. 20 พ.ค.64
61001894
ลว. 12 พ.ค.64

บริษทั สีพไ ระยาการพิมพຏ จากัด
ราคาทีไตกลง 1,232,640 บาท
บริษทั ทริปปຂล วี บรอดคาสทຏ จากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 6,881,000 บาท

61001895
ลว 2 มิ.ย. 64
64004613
ลว. 31 พ.ค.64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

พิศษ

33 จຌางประชาสัมพันธຏธนาคาร ทางสือไ ทรทัศนຏ ทางสถานีทรทัศนຏ
ชอง อมรินทรຏ ทีวี

1,650,000.00

1,650,000.00

1,650,000.00

-

34 จຌางผลิตสือไ การรียนรูຌพืไอ฿ชຌพฒ
ั นาพนักงาน ครงการสริมสรຌาง
ความตระหนักดຌานความปลอดภัย Cyber Security Awareness
ละพิไมศักยภาพการทางานสูก ารป็นสานักงาน Digital
Workplace

500,000.00

500,000.00

320,000.00

180,000.00

35 จຌางจัดอบรมครงการอบรมตออายุ฿บอนุญาตป็นนายหนຌา
ประกันชีวิตละนายหนຌาประกันวินาศภัย (ประภทบุคคล) ครัๅงทีไ
1-2 (อายุ฿บอนุญาต 1 ป) ครัๅงทีไ 3-4 (อายุ฿บอนุญาต 5 ป) ละ
หลักสูตรขอรับ฿บอนุญาตฯ ผานสือไ อิลใกทรอนิกสຏ (E-learning)
ประจาปบญ
ั ชี 2564

10,593,000.00

10,593,000.00

10,500,000.00

93,000.00

36 ซือๅ บริการขຌอมูลออนเลนຏ NewsCenter

200,000.00

179,760.00

179,760.00

20,240.00

37 จຌางทีไปรึกษางานพิจารณารับฝากงินฝากสงคราะหຏชีวิต

839,736.00

838,800.00

822,000.00

17,736.00

38 ชาวลาสถานีวิทยุถายทอดสียงการออกรางวัลสลากออมทรัพยຏ
ทางสถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศเทย กรมประชาสัมพันธຏ

600,000.00

564,960.00

564,960.00

35,040.00

5.84

พิศษ

835,000.00

265,000.00

24.09

คัดลือก

24,765,500.00

1,234,500.00

39 จຌางออกบบ จัดตรียมงาน ละตกตงสถานทีไการจัดประชุม
฿หญสามัญของผูถຌ ือหุຌน ธ.ก.ส. ครัๅงทีไ 56 ประจาปบญ
ั ชี 2563

1,100,000.00

40 จຌางกอสรຌางอาคารทีไทาการฝ่ายกิจการสาขาภาค฿ตຌตอนบน ละ
สานักงานทารงชຌาง จังหวัดสุราษฎรຏธานี

26,000,000.00

825,376.60

25,936,400.00

-

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
บริษทั อมรินทรຏ ทลวิชนัไ จากัด
สนอราคา 1,650,000 บาท

36.00 ฉพาะจาะจง บริษทั บียอนดຏ ทรนนิงไ จากัด
ราคาทีไสนอ 500,000 บาท

0.88 ฉพาะจาะจง

บจก. สกิลลน อดูคชันไ
ราคาทีไสนอ 10,593,000 บาท

10.12 ฉพาะจาะจง บริษทั อินฟควสทຏ จากัด
ราคาทีไสนอ 179,760 บาท
พิศษ
2.11
-

บริษทั อมรินทรຏ ทลวิชนัไ จากัด
ราคาทีไตกลง 1,650,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004619
ลว. 11 มิ.ย.64

บริษทั บียอนดຏ ทรนนิงไ จากัด
ราคาทีไตกลง 320,000 บาท

64004614
ลว 4 มิ.ย.64

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บจก. สกิลลน อดูคชันไ
ราคาทีไตกลง 10,500,000 บาท

64004610
ลว. 27 พ.ค. 64

บริษทั อินฟควสทຏ จากัด
ราคาตกลง 179,760 บาท
นางสาวชุติมา ทรงชน
ราคาทีไตกลงจຌาง 822,000 บาท
สถานีวิทยุกระจายสียงหงประทศ
เทย กรมประชาสัมพันธຏ
ราคาทีไตกลงจຌาง 564,960 บาท

61001897
31 พ.ค. 64
64004627
ลว. 9 มิ.ย.64
นร 0207.02/
ลว. 15 มิ.ย. 64

1.บริษทั นส อินนวชันไ จากัด
1.บริษทั นส อินนวชันไ จากัด
ราคาทีไสนอ 857,851.10 บาท
ราคาทีตไ กลง 835,000 บาท
2.บริษทั มกซิมา พรีซในทชันไ จากัด
ราคาทีไสนอ 786,744.25 บาท

4.75 ประกวดราคา 1. บจก.สมุยฮมมารຏทออนเลนຏอนดຏ บจก.สมุยฮมมารຏทออนเลนຏอนดຏ
คอนสตรัคชันไ
คอนสตรัคชันไ 24,765,500 บาท
สนอราคา 24,815,500 บาท
2. บจก.นียๅ บ อินตอรຏ ฟอรຏนชิ
สนอราคา 25,211,700 บาท

64004629
ลว 23 มิ.ย. 64

45000571
ลว. 30 ม.ย. 64

ราคากลาง

41 จຌางพิมพຏหนังสือจຌงขຌอมูลครดิตลูกคຌา ปบญ
ั ชี 2564-2565

40,000,000.00

37,800,000.00

27,400,000.00

12,600,000.00

42 จຌางพิมพຏสมุดงินฝากออมทรัพยຏทวีชค (41-011)

21,000,000.00

21,000,000.00

20,610,000.00

390,000.00

1.86 ประกวดราคา 1. บจก.จันวาณิชยຏ ซีคียวริตีๅ พริๅนทຏตงิๅ บจก.ธนาทพการพิมพຏ
สนอราคา 20,850,000 บาท
สนอราคา 20,610,000 บาท
2. บจก.ธนาทพการพิมพຏ
สนอราคา 20,760,000 บาท
3. บจก.ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนทຏ
สนอราคา 20,910,000 บาท

44002573
ลว. 14 พ.ค. 64

43 จຌางพิมพຏละสงหนังสือจຌงตือนสถานะบัญชีงินฝาก ปบญ
ั ชี
2564

4,000,000.00

2,910,000.00

1,950,000.00

2,050,000.00

51.25 ประกวดราคา 1. บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
สนอราคา 1,950,000 บาท
สนอราคา 1,950,000 บาท
2. บจก.จันวาณิชยຏ ซีคียวริตีๅ พริๅนทຏตงิๅ
สนอราคา 2,340,000 บาท
3. บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงเทย
ธุรกิจบริการ
สนอราคา 1,890,000 บาท
4. บจก.ทใอปมัลติพริๅนทสຏ
สนอราคา 2,160,000 บาท

44002574
ลว. 30 ม.ย. 64

44 จຌางพิมพຏชุดกรมธรรมຏละ฿บคาขอฝากงินสงคราะหຏ "ธกส รัก
คุณ" บบ 1 ละบบ 2 ความคุมຌ ครอง 100,000 บาท จานวน
2 รายการ

5,820,000.00

5,820,000.00

4,680,000.00

1,140,000.00

19.59 ประกวดราคา 1. บจก.ปปอรຏมท (ประทศ

44002640
ลว. 10 มิ.ย. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004539
ลว.19 ม.ย 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

31.50 ปรียบทียบ 1. บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
บจก.ปปอรຏมท (ประทศเทย)
สนอราคา 27,400,000 บาท
27,400,000 บาท
2. บจก.จันวาณิชยຏ ซีคียวริตพีๅ ริๅนทຏตงิๅ
สนอราคา 29,800,000 บาท
3. บจก.ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนทຏ เมผานคุณสมบัติ

บจก.ดอกบีๅย สนอราคา
เทย) สนอราคา 5,136,000 บาท 4,680,000 บาท

2. บจก.จันวาณิชยຏ ซีคียวริตีๅ
พริๅนทຏติๅงสนอราคา 5,760,000
บาท
3. บจก.ดอกบีๅย สนอราคา
4,686,000 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

45 จຌางพิมพຏชุดกรมธรรมຏละ฿บคาขอฝากงินสงคราะหຏ "ธกส รัก
คุณ" บบ 1 ละบบ 2 ความคุมຌ ครอง 300,000 บาท

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
5,820,000.00

ราคากลาง
5,820,000.00

฿ชຌจริง
4,740,000.00

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
%
฿นการซืๅอหรือจຌาง
18.56 ประกวดราคา 1. บจก.ปปอรຏมท (ประทศ
บจก.ดอกบีๅย สนอราคา 4,740,000
44002641
ลว. 10 มิ.ย. 64
เทย) สนอราคา 5,136,000 บาท บาท
วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

ประหยัดเดຌ
1,080,000.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

2. บจก.จันวาณิชยຏ ซีคียวริตีๅ
พริๅนทຏติๅงสนอราคา 5,7620,000
บาท
3. บจก.ดอกบีๅย สนอราคา
4,750,800 บาท

46 จຌางผลิตหนังสือบอกกลาวชิญประชุม฿หญสามัญของผูถຌ ือหุຌน
ธ.ก.ส.ครัๅงทีไ 56 ประจาปบญ
ั ชี 2563
รวมทัๅงสินๅ 46 ครงการ ป็นงิน

131,950.00

131,950.00

131,950.00

-

761,152,486.00 752,734,834.60 707,387,564.00 53,764,922.00

- ฉพาะจาะจง บจก อในฟรຏ ปรพริๅน สนอราคา
131,950 บาท
7.06

บจก อในฟรຏ ปรพริๅน สนอราคา
131,950 บาท

64004606
ลว. 18 พ.ค. 64

