รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ564 เตรมาสทีไ 2
ระหวางวันทีไ แ กรกฎาคม โ564 ถึงวันทีไ ใ0 กันยายน 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 2
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 70 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
คัดลือก

3

68,830,000.00

54,079,999.00

14,750,001.00

21.43

12

30,222,800.00

26,734,199.40

3,488,600.60

11.54

ฉพาะจาะจง

9

20,412,060.00

19,195,350.00

1,216,710.00

5.96

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

15

597,512,332.60

497,977,210.68

99,535,121.92

16.66

ปรียบทียบ

12

133,991,996.13

110,073,693.58

23,918,302.55

17.85

พิศษ

19

72,646,214.00

69,287,635.00

3,358,579.00

4.62

70

923,615,402.73

146,267,315.07

15.84

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี
ปรียบทียบ
แโ ครงการ
แ็.แ4ั

ประกวดราคา
แ5 ครงการ
โแ.43ั

คัดลือก
แโ ครงการ
แ็.แ4ั

25.00

21.43

20.00
พิศษ
แ้ ครงการ
โ็.แ4ั

ฉพาะจาะจง
้ ครงการ
แโ.่6ั

777,348,087.66

15.00

16.66

17.85

11.54

10.00

5.96
5.00

รวมทัๅงสิๅน 70 ครงการ

e-bidding
3 ครงการ
4.29%

-

รวมประหยัดเดຌคิดป็น 15.84%

4.62

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2564 เตรมาสทีไ 2
ระหวางวันทีไ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันทีไ 30 กันยายน 2564
วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

1 จຌางผลิตหวนรางวัลความผูกพันกับองค์กร ปบญ
ั ชี 2564

26,100,000.00

19,710,319.22

2 จຌางบริการรักษาความปลอดภัยธนาคาร ประจ้าส้านักงาน฿หญ
อาคารประชาชืนไ อาคารนางลิงๅ ละอาคารจตุจักร

40,000,000.00

38,351,624.22

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

฿ชຌจริง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

16,119,999.00

9,980,001.00

38.24 e-bidding 1. หຌางหุຌนสวนจ้ากัด วินนอร์ ลัคกีๅ
สตาร์
สนอราคา 16,180,000 บาท
2. บริษทั อมตะ พใชร จ้ากัด
สนอราคา 19,077,463.30 บาท
3. บริษทั ชายน์นงิไ กลด์ จ้ากัด
สนอราคา 16,720,223 บาท

36,400,000.00

3,600,000.00

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
หຌางหุຌนสวนจ้ากัด วินนอร์ ลัคกีๅ
สตาร์ราคาทีไตกลง 16,120,000 บาท

9.00 e-bidding 1. บจก. รักษาความปลอดภัย อใม อ บจก. รักษาความปลอดภัย การ์ด
เอ อินตอร์นชันไ นล
ทวຌนตีๅ ฟร์
ราคาทีไสนอ 36,845,664 บาท
ราคาทีไตกลง 36,400,000 บาท
2. บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงเทย
ธุรกิจบริการ
ราคาทีไสนอ 33,155,858.88 บาท
3. บจก. รักษาความปลอดภัย ที.อส.จี
อินตอร์การ์ด
ราคาทีไสนอ 35,000,000 บาท
4. บจก. รักษาความปลอดภัย อใน. พี
ราคาทีไสนอ 37,544,160 บาท
5. บจก. รักษาความปลอดภัย การ์ด
ทวຌนตีๅ ฟร์
ราคาทีไสนอ 37,192,424 บาท
6. บจก. รักษาความปลอดภัย เทย
ซในทรัลการ์ด กรุຍป
ราคาทีไสนอ 37,182,436.48 บาท
7. บจก. รักษาความปลอดภัย อซีย
คลีนนิงไ ซอร์วิส
ราคาทีไสนอ 37,209,600 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
ลงนามสัญญา
วันทีไ 20 ก.ค. 64

44002666
30 ก.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

42.86 e-bidding 1. บจก. หงีฮงชมป้ยนกรุຍป
ราคาทีไสนอ 1,584,000.00 บาท
บจก.อส.อาร์.ซี.อในวลอพ
ราคาทีไสนอ 2,182,800.00 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

3 จຌางผลิตซองขาวหนຌาตางละซองขาวตราธนาคาร A4 พับสาม

2,730,000.00

2,730,000.00

1,560,000

1,170,000.00

4 จຌางจัดท้าครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 11 หลักสูตร Smart
Director 1
ประจ้าปบญ
ั ชี 2564

2,146,000.00

2,146,000.00

1,886,700.00

259,300.00

12.08

คัดลือก 1. บจก. ลีด บิซินส
บจก. ลีด บิซินส
สนอราคา 1,936,700 บาท
ราคางทีตไ กลง 1,886,700 บาท
2. บจ. อลอีอชีย ลีดาวชันไ ซในตอร์
สนอราคา 2,146,000 บาท
3. บจก. อินตอร์นชันไ นล อใดเว
ซอรีไ อสซซิอทส์
สนอราคา 2,057,824 บาท
4. บจก. ทริส คอร์ปอรชันไ
สนอราคา 1.797,600 บาท

64004615
ลว. 1 ก.ค. 64

5 จຌางทีไปรึกษาครงการวิจัยพืไอขับคลือไ นภารกิจองค์กร : ความ
ตຌองการละรูปบบการสนับสนุนการท้าการกษตรละธุรกิจ
กษตรของลูกคຌากลุม ฿หม

3,300,000.00

3,271,530.00

2,650,000.00

650,000.00

19.70

คัดลือก 1.สถาบันอนาคตศึกษาพืไอการพัฒนา บริษทั คัสตຌอม อชีย จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 2,650,000 บาท
ราคาทีไสนอ 3,295,600 บาท
2.บริษทั คัสตຌอม อชีย จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,670,000 บาท
3.บริษทั ยูรีสิร์ช คอนซัลท์ตงิๅ อนด์
พาร์ทนอ์ริไง จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,101,395 บาท

64004630
ลว. 7 ก.ค.64

6 จຌางทีไปรึกษาครงการวิจัยประมินผลความพึงพอ฿จละเมพงึ
พอ฿จของลูกคຌาผู฿ຌ ชຌบริการละผูมຌ ีสวนเดຌสวนสียตอการบริการ
ละธรรมาธิบาลของ ธ.ก.ส. ปบญ
ั ชี 2564

2,500,000.00

2,174,689.40

325,310.60

13.01

คัดลือก 1.บริษทั คัสตຌอม อซีย จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,280,000 บาท
2.บริษทั อินฟสิร์ช จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,210,000 บาท
3.บริษทั อินทิกรทด มนจมนท์
ซในตอร์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,150,700 บาท

64004640
ลว 20 ก.ค. 64

2,498,525.00

บจก. หงีฮงชมป้ยนกรุຍป
ราคาทีไตกลง 1,560,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
ซองขาวหนຌาตาง
44002675
ซอง A4 พับสาม
ลขทีไสัญญา44002676
ลว. 6 ก.ย. 64

1.บริษทั อินฟสิร์ช จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 2,174,689.40 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. คัสตຌอม อชีย
ราคาทีไตกลง 1,564,690 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004663
ลว. 30 ก.ค.64

7 จຌางทีไปรึกษาครงการส้ารวจพฤติกรรมบุคลากรทีไสอดคลຌองกับ
วัฒนธรรมองค์กร ประจ้าปบญ
ั ชี 2564

2,000,000.00

1,684,180.00

1,564,690.00

435,310.00

21.77

คัดลือก 1. บจก. รีสิร์ซ อินทลลิจนซ์
ราคาทีไสนอ 1,499,990.20 บาท
2. บจก. คัสตຌอม อชีย
ราคาทีไสนอ 1,564,690 บาท

8 จຌางทีไปรึกษาครงการปัจจัยความส้ารใจ฿นการน้าทคนลยีละ
นวัตกรรมการกษตรทีไหมาะสมมา฿ชຌ฿นการพิไมประสิทธิภาพ
การผลิตตลอดหวงซอปุ ทาน

3,000,000.00

2,982,660.00

2,700,000.00

300,000.00

10.00

คัดลือก 1. สถาบันอนาคตศึกษาพืไอการพัฒนา บริษทั ค อส อาร์ อดเวซ์ซอรีไ
สนอราคา 2,972,032 บาท
จ้ากัด
2. สถาบันการจัดการพืไอชนบทละ ราคาทีตไ กลง 2,700,000 บาท
สังคม มูลนิธิบรู ณะชนบท
หงประทศเทย สนอราคา
2,980,000 บาท
3. บริษทั ยูรีสิร์ช คอนซัลท์ตงิๅ อนด์
พาร์ทนอร์ริไง จ้ากัด
สนอราคา 2,959,620 บาท
4. บริษทั ค อส อาร์ อดเวซ์ซอรีไ
จ้ากัด
สนอราคา 2,812,949.75 บาท

64004651
ลว. 20 ก.ค. 64

9 ครงการจัดซือๅ จอประชาสัมพันธ์อิ ลใกทรอนิกส์ LED Display
พรຌอมติดตังๅ บริวณ
ถชันๅ 2 อาคาร Tower ส้านักงาน฿หญ จ้านวน 3 จอ พรຌอม
อุปกรณ์

2,250,000.00

2,099,896.40

2,042,000.00

208,000.00

9.24

คัดลือก 1. บริษทั อลอีดี วัน จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,072,911 บาท
ราคาทีไสนอ
2. บริษทั พีซลูชนัไ กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไสนอ
3. บริษทั อลที อลอีดี ดิสพลย์
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ

61001908
ลว. 19 ส.ค.64

บริษทั พีซลูชนัไ กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 2,042,000 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
2. บริษทั อในพีอ คอนซัลติงๅ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 1,450,000 บาท
(ขออนุมัติงบประมาณพิไม จ้านวน
123,200 บาท ตามบันทึกทีไ
สพน/93798 ลว. 17 ส.ค.64 ละ
เดຌรับ
การอนุมัติ มือไ วันทีไ 27 ส.ค.64)

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004703
ลว. 14 ก.ย.64

10 จຌางจัดท้าครงการพัฒนานักบริหาร ระดับ 10 หลักสูตร Smart
Manager ประจ้าปบญ
ั ชี 2564

1,326,800.00

1,326,800.00

1,450,000.00 -

123,200.00 - 9.29

คัดลือก 1. บริษทั อสอีอชีย ลีดาวชันไ ซใน
ตอร์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,326,800 บาท
2. บริษทั อในพีอ คอนซัลติงๅ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,646,110 บาท
3. บริษทั พคริม ลีดดอร์ชิป ซใน
ตอร์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,326,800 บาท

11 จຌางทีไปรึกษาพืไอทบทวนนยบายดຌานความยังไ ยืนละผูมຌ ีสวนเดຌ
สวนสียของธนาคาร฿นการขับคลือไ นธุรกิจสูค วามยังไ ยืนระดับ
องค์กร

4,000,000.00

3,996,989.28

3,700,000.00

300,000.00

7.50

คัดลือก 1. มูลนิธิบรู ณะชนบทหงประทศเทย บริษทั เทกอร์ อดเวซิงไ กรุຍป
฿นพระบรมราชูปถัมภ์
ราคาทีไตกลง 3,700,000 บาท
ราคาทีไสนอ 4,000,000 บาท
2. บจก. อสบีดีเอ ราคาทีไสนอ
3,960,665.19 บาท
3. บจก. เทกอร์ อดเวซิงไ กรุຍป
ราคาทีไสนอ 3,700,000 บาท

ลขทีไสัญญา
64004704
ลว. 21 ก.ย. 64

12 จຌางจัดอบรมชิงปฏิบตั ิการละพัฒนาผลงานนวัตกรรม ภาย฿ตຌ
"ครงการ฿หຌความรูຌละพัฒนานวัตกรรมองค์กร ประจ้าปบญ
ั ชี
2564"

3,200,000.00

3,156,500.00

2,930,000.00

270,000.00

8.44

คัดลือก 1. บริษทั เรส์ อคซล จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3195,000 บาท
2. บริษทั ครายออน อินนวตอร์
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,000,000 บาท
3. บริษทั ลีด บิซินส จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,625,780 บาท

บริษทั เรส์ อคซล จ้ากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 2,930,000 บาท

64004639
ลว. 20 ก.ค. 64

13 จຌางจัดกิจกรรมสรຌาง/คຌนหา/พัฒนานวัตกรรมตามจทย์
นวัตกรรมรงดวนของธนาคาร ภาย฿ตຌ ครงการขยายผล/ตอ
ยอดผลงานนวัตกรรม ประจ้าปบญ
ั ชี 2564

3,000,000.00

2,782,000.00

2,600,000.00

400,000.00

13.33

คัดลือก 1. บริษทั เรส์ อคซล จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 2,995,000 บาท
2. บริษทั ฮับบา จ้ากัด
ราทีไสนอ 2,782,000 บาท

บริษทั ฮับบา จ้ากัด
ราทีไตกลง 2,600,000 บาท

64007401
ลว. 14 ก.ย.64

14 จຌางจัดท้าครงการบริหารจัดการสอบคัดลือกบุคคลดຌวยระบบ
ออนเลน์ (Online Exam) ต้าหนงพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ
4 ประจ้าปบญ
ั ชี 2564

800,000.00

791,800.00

789,120.00

10,880.00

1.36

คัดลือก 1. บจก. อบรมละทดสอบ พีที อส
ราคาทีไสนอ 791,800 บาท
2. บจก. ฮย์กรุຍป
ราคาทีไสนอ 880,000 บาท

บจก. อบรมละทดสอบ พีที อส
ราคาทีไตกลง 789,120 บาท

64004690
ลว. 26 ส.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

15 จຌางด้านินการซือๅ พรຌอมติดตังๅ ระบบผลิตเฟฟ้าสงอาทิตย์ (SoLar
Roof)อาคารจอดรถ ส้านักงาน฿หญ

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

2,700,000.00

2,692,736.00

2,247,000.00

453,000.00

190,000.00

190,000.00

190,000.00

-

1,600,000.00

1,400,000.00

898,800.00

701,200.00

14,500,000.00

14,100,460.00

14,000,000.00

500,000.00

158,360.00

158,360.00

153,010.00

5,350.00

20 จຌางปรับปรุงสิงไ จัดสดงภาย฿นหอกียรติยศ พิพธิ ภัณฑ์ ธ.ก.ส.

200,000.00

199,972.30

190,000.00

10,000.00

21 จຌางท้าลประกาศกียรติคุณพรຌอมกลองผຌาเหมส้าหรับผูຌ
กษียณอายุ ประจ้าปบญ
ั ชี 2564
22 จຌางทีไปรึกษาทบทวนผนวิสาหกิจระยะ 5 ป ปบญ
ั ชี 2564-2568
(ทบทวนครัๅงทีไ 1) ละจัดท้าผนปฏิบตั ิการ ธ.ก.ส. ปบญ
ั ชี
2565

500,000.00

499,996.20

499,840.00

160.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

-

221,000.00

221,000.00

221,000.00

-

16 จຌางบ้ารุงรักษาระบบ e-Learning ประจ้าปบญ
ั ชี 2564
17 ชาระบบบริหารงานคดี
18 จຌางทีไปรึกษาครงการปรับปรุงครงสรຌางองค์กร ระยะทีไ 2
ระยะวลา 225 วัน
19 จຌางผูตຌ รวจสอบครงการขอการรับรอง ISO 31000:2018

23 จຌางผลิตพลาสติกรัดธนบัตร จ้านวน 3 รายการ ดยวิธี
ฉพาะจาะจง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

16.78

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1. บจก. นิว อในนอร์จี พลัส จ้ากัด บมจ. ซลาร์ตรอน จ้ากัด
สนอราคา 2,138,930.- บาท
2,247,000.- บาท
2. บจก. สกาย ซลา พลัส
สนอราคา 2,553,876.- บาท
3. บจก. พาววอร์ ทคนลยี ร
วลูชนัไ สนอราคา 2,398,000.- บาท
4. บจก. อินนวชันไ ทคนลยี
สนอราคา 2,490,000.- บาท
5. บมจ. ซลาร์ตรอน
สนอราคา 2,286,590.- บาท

- ฉพาะจาะจ
ง
43.83 ฉพาะจาะจ
ง
3.45 ฉพาะจาะจ
ง
3.38 ฉพาะจาะจ
ง

มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย สนอราคา
190,000 บาท
บริษทั คลาดดลา จ้ากัด
สนอราคา 898,800 บาท
บริษทั ฮย์กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 14,500,000 บาท
บริษทั บีอสเอ กรุຍป (ประทศเทย)
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 158,360 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004669
ลว. 11 ส.ค. 64

มหาวิทยาลัยหอการคຌาเทย 190,000
บาท
บริษทั คลาดดลา จ้ากัด
898,800 บาท
บริษทั ฮย์กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 14,271,706.55 บาท
บริษทั บีอสเอ กรุຍป (ประทศเทย)
จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 153,010 บาท

64004642
ลว. 8 ก.ค. 2564
62000943
ลว. 5 ส.ค. 64
64004653
ลว. 22 ก.ค.64
64004678
ลว. 18 ส.ค.64

5.00 ฉพาะจาะจ บริษทั ปลน มทิฟ จ้ากัด
ง
ราคาทีไสนอ 199,972.30 บาท

บริษทั ปลน มทิฟ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 190,000 บาท

ลขทีไสัญญา
64004689
ลว. 16 ก.ย. 64

0.03 ฉพาะจาะจ
ง
- ฉพาะจาะจ
ง

บริษทั พรีชียส อาร์ต ดีเซน์ จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 499,840 บาท
บริษทั บลลิกอร์ อนด์ คอมพานี
(ประทศเทย) จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 3,000,000 บาท

64004684
ลว. 24 ส.ค.64
64004691
ลว. 9 ก.ย. 64

บริษทั พรีชียส อาร์ต ดีเซน์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 499,996.20 บาท
บริษทั บลลิกอร์ อนด์ คอมพานี
(ประทศเทย) จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 3,000,000 บาท

- ฉพาะจาะจ 8. ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌ
ง
ค้าปรึกษา หง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษทั สยามพี.อใม.กรุຍป (1999)
จ้ากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 221,000 บาท

64004697
21 ก.ย. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

24 จຌางผลิตบัตรขอ฿ชຌรถยนต์ (01-003)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

42,700.00

42,700.00

42,700.00

-

25 ซือๅ ละติดตังๅ ครืไองถอนงินสดอัตนมัติ (Automated Teller
Machine : ATM) จ้านวน 1,073 ครืไอง

433,526,336.00

433,526,336.00

351,800,000.00

81,726,336.00

26 ชาอุปกรณ์ครือขายสือไ สาร ส้าหรับ ATM รถมบาย ละ Back
Up สาขา

26,193,600.00

26,193,600.00

17,218,440.00

8,975,160.00

27 จຌางบ้ารุงรักษาระบบป้องกันละก้าจัดเวรัส

10,965,360.00

10,965,360.00

10,888,320.00

77,040.00

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

- ฉพาะจาะจ 1. บจก. สยามพริๅนท์
ง
สนอราคา 42,700 บาท
2. บจก. สุรศิริ
สนอราคา 47,500 บาท
3. บจก. เพรจน์การพิมพ์
สนอราคา 60,000 บาท
18.85 ประกวดราคา 1 บริษทั จีอบิล จ้ากัด
สนอราคา 351,878,060.00 บาท
2 บริษทั อสวีออ จ้ากัด (มหาชน)
สนอราคา 357,182,371.00 บาท
3 บริษทั พลท นรา จ้ากัด
สนอราคา 389,400,000.00 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. สยามพริๅนท์
42,700 บาท

บริษทั จีอบิล จ้ากัด
351,800,000.00 บาท

34.26 ประกวดราคา 1. บริษทั ยูเนตใด อินฟอร์มชันไ เฮวย์ บริษทั ยูเนตใด อินฟอร์มชันไ เฮวย์
จ้ากัด
จ้ากัด
สนอราคา 17,334,000 บาท
17,218,440 บาท
2. บริษทั พีพี ออนเทม์ จ้ากัด สนอ
ราคา 17,459,960.40 บาท
3. บริษทั พี.ค.เฟน์ทใค จ้ากัด สนอ
ราคา 22,303,080 บาท

0.70 ประกวดราคา 1. บริษทั จีอบิล จ้ากัด
สนอราคา 10,960,224 บาท
2. บริษทั คลาวด์สคป จ้ากัด
สนอราคา 10,965,360 บาท

บริษทั จีอบิล จ้ากัด
10,888,320 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004647 ลว.
20 ก.ค.64

41001173
ลว. 7 ก.ย. 64

42000515
ลว. 23 ก.ค. 64

44002671
ลว. 10 ส.ค. 64

ราคากลาง

28 ซือๅ ละจຌางบ้ารุงรักษาครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์
ครือขายสือไ สารของศูนย์คอมพิวตอร์หลักละศูนย์คอมพิวตอร์
ส้ารอง

25,000,000.00

24,999,266.00

24,079,436.22

920,563.78

3.68 ประกวดราคา 1. บริษทั อใดวานซ์อนิ ฟอร์มชันไ
ทคนลยี จ้ากัด (มหาชน)
2. บริษทั NEC Corpoation
(Thailand) Ltd.
3. บริษทั อในทีที ซลูชนัไ (ประทศ
เทย) จ้ากัด

29 ชาสัญญาณครือขาย 3G/4G บบ Private SIM พรຌอมวงจร
สือไ สาร ชุดทีไ 1 จ้านวน 3,500 ลขหมาย พรຌอมวงจรสือไ สัญญาณ
ความรใวสูงบบ MPLS พรຌอมอุปกรณ์ Router

14,626,236.60

14,626,236.60

14,481,516.96

144,719.64

0.99 ประกวดราคา 1.บริษทั อดวานซ์ เวร์ลส นใทวอร์ค บริษทั อดวานซ์ เวร์ลส นใทวอร์ค
จ้ากัด 14,481,517 บาท
จ้ากัด 14,481,516.96 บาท
2.บริษทั ทรู มูฟ อช ยูนิ วอร์ซล
คอมมิวนิคชันไ จ้ากัด 19,260,000 บาท

42000516
ลว. 10 ก.ย. 64

30 ชาสัญญาณครือขาย 3G/4G บบ Private SIM พรຌอมวงจร
สือไ สาร ชุดทีไ 2 จ้านวน 1,000 ลขหมาย พรຌอมวงจรสือไ สัญญาณ
ความรใวสูงบบ MPLS พรຌอมอุปกรณ์ Router

6,355,800.00

6,355,800.00

6,124,680.00

231,120.00

3.64 ประกวดราคา 1.บริษทั อดวานซ์ เวร์ลส นใทวอร์ค บริษทั ทรู มูฟ อช ยูนิ วอร์ซล
จ้ากัด 4,851,516.96 บาท
คอมมิวนิคชันไ จ้ากัด 6,124,680
2.บริษทั ทรู มูฟ อช ยูนิ วอร์ซล
บาท
คอมมิวนิคชันไ จ้ากัด 6,163,200บาท

42000517
ลว. 15 ก.ย. 64

31 จัดซือๅ ของรางวัลงินฝากออมทรัพย์ทวีชคระดับประทศ
ประจ้าปบญ
ั ชี 2564 ประภททองค้าทง

4,950,000.00

4,950,000.00

5,673,420.00 -

723,420.00 - 14.61 ประกวดราคา บริษทั ชายน์นงิไ กลด์ จ้ากัด
บริษทั ชายน์นงิไ กลด์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,684,120 บาท (คารง ราคาทีไตกลง 5,560,000 บาท
580 บาท)
(คารง 530 บาท)

32 จัดซือๅ ของรางวัลงินฝากออมทรัพย์ทวีชคระดับประทศ
ประจ้าปบญ
ั ชี 2564 ประภทรถยนต์

25,395,000.00

25,395,000.00

23,612,500.00

1,782,500.00

8,000,000.00

7,975,000.00

7,865,000.00

135,000.00

6,500,000.00

6,126,000.00

5,561,897.50

938,102.50

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

33 จຌางผลิตของช้ารวยสัปดาห์ระดมงินออม กระปุกนຌองกุกຍ เก
ออมทรัพย์
34 ซือๅ ของช้ารวยสงสริมการออม งินฝากกองทุนทวีสุข ครงการ
"ทวีสุข/กอช. ชวนออมพรຌอมลุนຌ ชค" ปบญ
ั ชี 2564 พัดลมตังๅ
ตຍะ IMARFLEX รุน IF-952A ขนาด 16 นิวๅ  จ้านวน 10,210
ครืไอง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
41001170
ลว. 30 ส.ค. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

1. บริษทั อใดวานซ์อนิ ฟอร์มชันไ
ทคนลยี จ้ากัด (มหาชน)
24,079,436.22 บาท

61001899
ลว 2 ก.ค. 64

7.02 ประกวดราคา 1.บริษทั ตยตຌา คมอตอร์ส ผูຌ
จ้าหนาย ตยตຌา จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 23,675,000 บาท
2.บริษทั ตยตຌา กรุงเทย จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 24,145,000 บาท

1.บริษทั ตยตຌา คมอตอร์ส ผูຌ
จ้าหนาย ตยตຌา จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 23,612,500 บาท

61001898
ลว 6 ก.ค. 64

1.69 ประกวดราคา

บจก. ค.ที.พี.(ประทศเทย)
ราคาทีไตกลง 7,865,000 บาท
บจก.อสอใมทีวี ฮมอีลใคทริค
ราคาทีไตกลง 5,561,897.50 บาท

4402668
ลว. 4 ส.ค. 64
61001909
ลว. 30 ส.ค. 64

บจก. ค.ที.พี.(ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 7,920,000 บาท
14.43 ประกวดราคา บจก.อสอใมทีวี ฮมอีลใคทริค
ครืไองละ 545 บาท ป็นงิน
5,564,450 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

35 จຌางผลิตผຌาหมละหมวกกันหนาว ภาย฿ตຌครงการ "ธ.ก.ส.คู฿ จสูຌ
ภัยหนาว" ปบญ
ั ชี 2564

3,000,000.00

2,728,500.00

2,370,000.00

630,000.00

36 จຌางผลิตของช้ารวยสงสริมการออมรงรียนธนาคาร ปบญ
ั ชี
2564 กระปุกออมทรัพย์
A-School Bus

6,000,000.00

6,000,000.00

5,962,500.00

37,500.00

37 จຌางผลิตกระป๋าออมดี มีทนุ  กระตุนຌ การออมงินครงการงิน
ฝากออมดีมีทนุ
จ้านวน 42,000 ฿บ

2,000,000.00

1,995,000.00

1,879,500.00

120,500.00

20,000,000.00

17,064,700.00

16,780,000.00

3,220,000.00

38 จຌางกอสรຌางอาคารส้านักงาน
ทีไท้าการธ.ก.ส. จังหวัดสตูล
ละสวนประกอบอืนไ โ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

21.00 ประกวดราคา 1. บริษทั ผຌาหมบตัน็ จ้ากัด
- ราคาทีไสนอผຌาหมกันหนาว ราคา
ผืนละ 116.63 บาท ป็นงิน
2,099,340 บาท
- ราคาทีไสนอหมวกกันหนาว ราคา
฿บละ 23.97 บาท
ป็นงิน 287,640 บาท
รวมป็นงิน 2,386,980 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
1. บริษทั ผຌาหมบตัน็ จ้ากัด
- ราคาทีไตกลงผຌาหมกันหนาว ราคา
ผืนละ 116 บาท ป็นงิน
2,088,000 บาท
- ราคาทีไสนอหมวกกันหนาว ราคา
฿บละ 23.50 บาท ป็นงิน 282,000
บาท
รวมป็นงิน 2,370,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002674
ลว 31 ส.ค. 64

0.63 ประกวดราคา 1. บริษทั ค.ที.พี. (ประทศเทย) จ้ากัด 1. บริษทั ค.ที.พี. (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 6,000,000 บาท
จ้ากัด
ราคาทีไตกลง 5,962,500 บาท

44002678
ลว 9 ก.ย. 64

6.03 ประกวดราคา 1. บริษทั ศรีจริญ กรุຍป จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,974,000 บาท
2. บริษทั คบี บใก อนด์ ดิลิจนท์
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,974,000 บาท
3.บริษทั ดาคนดู จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,993,089 บาท
4.บริษทั ค-พค มาร์กใตติงๅ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,990,800 บาท

บริษทั ดาคนดู จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 1,879,500 บาท

44002690
ลว. 29 ก.ย. 64

หจก.ตาก ทวีการคຌา
16,780,000 บาท

45000573
ลว. 27 ก.ย. 64

16.10

1. บจก.ทีฆทัศน์
สนอราคา 22,659,924.26 บาท
2. บจก.ส.ประสิทธิภาพการกอสรຌาง
สนอราคา 16,810,000 บาท
3. หจก.ตาก ทวีการคຌา
สนอราคา 16,787,600 บาท

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%
26.40

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

5,000,000.00

4,386,400.00

3,680,000.00

1,320,000.00

40 จຌางพัฒนาระบบงานสินชือไ (พัฒนาปรกรมตຌนบบ (Pseudo
Code)) สวนของปรกรมส้ารใจรูป Profile® Core Banking
System

30,500,000.00

30,481,357.50

30,400,000.00

100,000.00

41 จຌางทีไปรึกษาครงการก้ากับดูลขຌอมูล (Data Governance)

25,000,000.00

19,869,276.10

14,284,500.00

10,715,500.00

42.86 ปรียบทียบ 1. บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล
บริษทั เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส
ซในตอร์ จ้ากัด
คอนซัลติงๅ (ประทศเทย) จ้ากัด
สนอราคา 15,950,000.15 บาท
14,284,500 บาท
2. บริษทั เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส
คอนซัลติงๅ (ประทศเทย) จ้ากัด
สนอราคา 14,445,000.00 บาท
3. บริษทั ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ เชยยศ
ทีไปรึกษา จ้ากัด
สนอราคา 17,000,000.00 บาท
4. บริษทั คอราเลน์ จ้ากัด
สนอราคา 18,988,075.60 บาท
5. บริษทั อีวาย คอร์ปอรท ซอร์วิส
ซส จ้ากัด
สนอราคา 18,110,820.00 บาท

64004674
ลว. 13 ส.ค. 64

713,904.00

713,904.00

665,625.60

48,278.40

6.76 ปรียบทียบ 1. บริษทั พลท นรา จ้ากัด สนอ
บริษทั คซีไ ซอร์วิส อนด์ ซัพ
ราคา 902,400.00 บาท
พลายส์ จ้ากัด 665,625.60 บาท
2. บริษทั คซีไ ซอร์วิส อนด์ ซัพ
พลายส์ จ้ากัด สนอราคา 665,625.60
บาท

61001906
ลว. 10 ส.ค.64

0.33 ปรียบทียบ 1. บริษทั จีอบิล จ้ากัด
สนอราคา 30,481,000 บาท
2. บริษทั ยิบอินซอย จ้ากัด
สนอราคา 30,472,000 บาท

บจก. นิวทรนด์ ทคนลยี
3,680,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
45000574
ลว. 30 ก.ค. 64

39 จຌางปรับปรุงหຌองบันทึกสียง หຌองถายภาพ ชันๅ 7 อาคารพดียม
ส้านักงาน฿หญ

42 ซือๅ กลองงิน Reject ส้าหรับครืไองถอนงินอัตนมัติ
(Automated Teller Machine : ATM) ครงการ 1,301 ครืไอง
จ้านวน 96 กลอง

1.บจก ควสกຌ
สนอราคา 6,586,600 บาท
2.บจก. นิวทรนด์ ทคนลยี
สนอราคา 3,688,000 บาท
3.บจก. คปปา ลใอกกอร์
สนอราคา 4,336,400 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั ยิบอินซอย จ้ากัด
30,400,000 บาท

44002659
ลว. 14 ก.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

43 จຌางทีไปรึกษาพัฒนาดຌานการรักษาความมันไ คงปลอดภัยขຌอมูล
สวนบุคคล พืไอสอดคลຌองตาม พ.ร.บ.คุมຌ ครองขຌอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562

44 จຌาง Manday พืไอครงการปรับปรุงระบบวิคราะห์สินชือไ

45 จຌางผลิตกระดาษทอร์มอล (สลิป) ส้าหรับครืไองถอนงินอัตนมัติ
(Automated Teller Machine : ATM) ละครืไองรับฝากละ
ถอนงินอัตนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) บบ
Recycle

46 จຌางทดสอบจาะระบบครงการพัฒนาระบบการจัดกใบขຌอมูล
ตຌนเมຌ

47 จຌางผูทຌ ดสอบจาะระบบละตรวจสอบชองหวระบบงาน
ธนาคารทีไชือไ มตอกับอินตอร์นใต

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

23.66 ปรียบทียบ 1 บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซใน
ตอร์ จ้ากัด
คะนนรวมสูงสุด
2 บริษทั เพรຌซวอตอร์ฮาส์คูปอร์ส
คอนซัลติงๅ (ประทศเทย) จ้ากัด

6,745,611.33

6,745,611.33

5,149,647.44

1,595,963.89

40,000,000.00

37,912,876.65

37,852,500.00

2,147,500.00

7,111,155.80

7,111,155.80

5,481,570.54

1,629,585.26

425,325.00

425,325.00

395,500.00

29,825.00

2,996,000.00

2,996,000.00

2,200,000.00

796,000.00

5.37 ปรียบทียบ 1. บริษทั จีอบิล จ้ากัด
สนอราคา 37,878,000 บาท
2. บริษทั ออรียส จ้ากัด
สนอราคา 37,910,100 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์
64004694
จ้ากัด
ลว. 3 ก.ย. 64
5,149,647.44 บาท
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษทั จีอบิล จ้ากัด
37,852,500 บาท

22.92 ปรียบทียบ 1. บริษทั มกຌาปปอร์ อนด์ ปริๅนท์ บริษทั รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม จ้ากัด
จ้ากัด 5,709,154.06 บาท
5,481,570.54 บาท
2. บริษทั ทใอปมัลติพริๅนทส์ จ้ากัด
6,335,094.06 บาท
3. บริษทั รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม จ้ากัด
5,481,570.54 บาท
7.01 ปรียบทียบ 1 บริษทั ดาตຌาฟาร์ม จ้ากัด
400,000.00 บาท
2 บริษทั สนูปบี จ้ากัด
425,325.00 บาท
26.57 ปรียบทียบ 1. บริษทั สนูปบี จ้ากัด
สนอราคา 2,889,000 บาท
2. บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซใน
ตอร์ จ้ากัด
สนอราคา 2,200,000 บาท

64004692
ลว. 3 ก.ย. 64

64004705
ลว. 15 ก.ย. 64

บริษทั ดาตຌาฟาร์ม จ้ากัด
395,500.00 บาท

64004698
ลว. 3 ก.ย. 64

บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์
จ้ากัด
2,200,000 บาท

64004711
ลว. 23 ก.ย. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

48 จຌางผลิตสือไ วีดิทศั น์พืไอสือไ สารภารกิจของธนาคารเปสูก ลุม ลูกคຌา
รุน฿หมละ Smart Farmer ปบญ
ั ชี 2564

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

10,000,000.00

5,494,450.00

฿ชຌจริง
5,307,000.00

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ประหยัดเดຌ

%

4,693,000.00

46.93 ปรียบทียบ 1.บริษทั ฟຂตตอร์ทนมຌนท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,450,000 บาท
2.บริษทั มัชรูม กรุຍป จ้ากัด ราคาทีไ
สนอ 4,675,000 บาท
3.บริษทั ออร์บิน มีดีย ครีอชันไ
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,400,591.74 บาท
4.บริษทั ทริปปຂล วี บรอดคาสท์ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 4,950,000 บาท
5.บริษทั ทอล์กกຌา ทอล์กกຌา ดิจิตอล
มีดีย จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,350,000 บาท
6.บริษทั มจิตຌ อในตอร์ทนมนท์
จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,457,000 บาท
7.บริษทั จน วาย ซินๅ ส์ เนน์ทนี อทตีๅ
ฟร์ ปรดักชันไ จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 5,494,450 บาท
8.บริษทั บรนด์ธิงค์ จ้ากัด ราคาทีไ
สนอ 5,500,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
บริษทั มจิตຌ อในตอร์ทนมนท์
64004660
จ้ากัดราคาทีไตกลง 5,307,000 บาท
ลว. 22 ก.ค.64
ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

49 จຌางผูจຌ ัดการจัดจ้าหนายพันธบัตร ธนาคารพืไอการกษตรละ
สหกรณ์การกษตร
ครัๅงทีไ 2

4,500,000.00

4,500,000.00

2,500,000.00

50 จຌางทีไปรึกษาครงการดูลลูกคຌาผูสຌ ูงอายุ

5,000,000.00

5,000,000.00

4,927,350.00

72,650.00

51 จຌางประชาสัมพันธ์ครงการรงรียนธนาคารผานสือไ สังคม
ออนเลน์ ปบญ
ั ชี 2564

1,000,000.00

979,050.00

910,000.00

90,000.00

2,000,000.00

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

44.44 ปรียบทียบ 1. ธนาคารออมสิน สนออัตรา
คาธรรมนียมการป็นผูจຌ ัดการ
จัดจ้าหนาย รຌอยละ 0.025 ของวงงิน
จัดจ้าหนาย฿นสวนของธนาคาร
รับประกันการจ้าหนาย (Firm
Underwriting) ส้าหรับวงงินสนอ
ขาย 3,500 ลຌานบาท ละ฿ชຌ
ความสามารถอยางดีทีไสุด วงงิน
1,500 ลຌานบาท
2. ธนาคารทหารเทยธนชาติ จ้ากัด
(มหาชน) สนออัตราคาธรรมนียมการ
ป็นผูจຌ ัดการจัดจ้าหนาย รຌอยละ
0.020 ของวงงินจัดจ้าหนาย รวมกัน
เมกิน 3,000 ลຌานบาท
3. ธนาคาร ซีเออใมบี เทย จ้ากัด
(มหาชน) สนออัตรา
คาธรรมนียมการป็นผูจຌ ัดการจ้าหนาย
รຌอยละ 0.030 ของวงงินจัดจ้าหนาย
รวมกัน 3,500 ลຌานบาท
1.45 ปรียบทียบ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
ธนาคารออมสิน
ราคาทีไตกลง วงงินการออกพันธบัตร
เมกิน 10,000 ลຌานบาท อายุ
พันธบัตร 5 ป 7 ป ละ 10 ป อัตรา
คาธรรมนียม
รຌอยละ 0.025 ตอป ของวงงินจัด
จ้าหนาย ป็นคาธรรมนียมทัๅงสินๅ เม
กิน 2,500,000 บาท

บจก. บรนดิ คอร์ปอรชัน
บจก. บรนดิ คอร์ปอรชัน
ราคาทีไสนอ 4,948,750 บาท
ราคาทีไตกลง 4,927,350 บาท
9.00 ปรียบทียบ 1. บริษทั อชทรนอส จ้ากัด
บริษทั อชทรนอส จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 925,229 บาท
ราคาทีไตกลงจຌาง 910,000 บาท
2. บริษทั ทอล์กกຌา ทอล์กกຌา ดิจิตอล
มีดีย จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 998,845 บาท
3. บริษทั บอร์ดຌา (ประทศเทย) จ้ากัด
ราคาทีไสนอ - บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
ลงนามสัญญา
วันทีไ 14 ก.ย. 64

64004668
ลว. 5 ส.ค. 64
64004664
ลว. 30 ก.ค.64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

52 ซือๅ สิทธิการ฿ชຌระบบสารสนทศพืไอการวิคราะห์ฐานขຌอมูลนิติ
บุคคล (Corpus)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
61001904
ลว.12 ก.ค.64

2,300,000.00

2,247,000.00

2,247,000.00

53,000.00

2.30

พิศษ

1. บริษทั บิซินส ออนเลน์ จ้ากัด
(มหาชน) สนอ 2,247,000 บาท

บริษทั บิซินส ออนเลน์ จ้ากัด
(มหาชน)
2,247,000 บาท

16,985,000.00

16,985,000.00

16,800,000.00

185,000.00

1.09

พิศษ

2,345,280.00

2,345,280.00

2,345,280.00

-

-

พิศษ

บริษทั วี-สมาร์ท จ้ากัด สนอ
16,985,000 บาท
บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จ้ากัด สนอ
2,345,280 บาท

บริษทั วี-สมาร์ท จ้ากัด 16,800,000
บาท
บริษทั ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จ้ากัด 2,345,280
บาท

55 จຌางครงการปรับปรุงกระบวนการสินชือไ ลูกคຌาราย฿หญดย฿ชຌ
ทคนลยี

16,000,000.00

15,400,000.00

15,400,000.00

600,000.00

3.75

พิศษ

ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนอ หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคา 16,000,000 บาท

64004661
ลว 20 ส.ค. 64

56 จຌางพัฒนาปรกรมระบบงินฝากสงคราะห์ชีวิต (BAACLife)
รองรับการปรับกระบวนการท้างานของผลิตภัณฑ์งินฝาก
สงคราะห์ชีวิต

5,990,000.00

5,990,000.00

5,900,000.00

90,000.00

1.50

พิศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

64004670
ลว.13 ส.ค.64

57 ซือๅ ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครืไองคอมพิวตอร์มขาย
ระบบพรຌอมพย์

1,424,384.00

1,424,384.00

1,396,992.00

27,392.00

1.92

พิศษ

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์) บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์)
จ้ากัด
จ้ากัด
สนอราคา 1,417,536 บาท
1,396,992 บาท

61001911
ลว. 30 ส.ค. 64

58 ชาครืไองคอมพิวตอร์ Notebook

3,004,560.00

3,004,560.00

3,004,560.00

-

-

พิศษ

บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์) บริษทั สุพรีม ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์)
จ้ากัด
จ้ากัด
สนอราคา 3,004,560.00 บาท
3,004,560.00 บาท

62000944
ลว.30 ส.ค.64

59 จຌางปรับปรุง API ระบบงาน Banking Agent ตามครงการ
ขยายประภทบริการ Banking Agent

720,000.00

719,240.63

706,200.00

13,800.00

1.92

พิศษ

บริษทั อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน บริษทั อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติงๅ จ้ากัด สนอ 719,240.63 บาท ซัลติงๅ จ้ากัด
706,200 บาท

64004683
ลว.25 ส.ค.64

60 ชาลิขสิทธิ่ระบบบริหารจัดการงานบริการดຌานทคนลยี
สารสนทศ (Service F1) พิไมติม

3,636,288.00

3,636,288.00

3,333,000.00

303,288.00

8.34

พิศษ

บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์ บริษทั อซิส ปรฟสชันไ นัล ซในตอร์
จ้ากัด
จ้ากัด
3,333,264.00 บาท
3,333,000.00 บาท

62000945
ลว.30 ส.ค.64

61 จຌางทีไปรึกษาดຌานดิจิทลั ละทคนลยีสารสนทศ

6,959,280.00

6,959,280.00

6,900,000.00

59,280.00

0.85

พิศษ

สมาคมทคนลยีดิจิทลั
6,959,280 บาท

64004696
ลว. 27 ส.ค.64

53 จຌางบ้ารุงรักษาระบบบัตรสินชือไ กษตรกร
54 ชาครืไองพิมพ์สมุดคูฝ าก (Passbook Printer)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
5,900,000 บาท

สมาคมทคนลยีดิจิทลั
6,900,000.00 บาท

64004659
ลว. 21 ก.ค. 64
62000941
ลว. 7 ก.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจัดซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

62 ซือๅ ครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวตอร์พืไอพิไม
ประสิทธิภาพระบบ ธ.ก.ส. A-Mobile
63 จຌางบริการละบ้ารุงรักษาระบบ Payment Gateway พืไอ
รองรับการ฿หຌบริการจายงินรางวัลสลากของส้านักงานสลากกิน
บงรัฐบาล ปทีไ 2

2,074,944.00

2,074,944.00

1,984,000.00

90,944.00

4.38

พิศษ

525,798.00

525,798.00

524,193.00

1,605.00

0.31

พิศษ

64 ชาครืไองเมครคอมพิวตอร์ 700 ครืไอง

2,786,280.00

2,786,280.00

2,786,280.00

-

-

พิศษ

535,000.00

535,000.00

524,300.00

10,700.00

2.00

พิศษ

2,000,000.00

1,999,830.00

1,959,830.00

40,170.00

2.01

พิศษ

67 จຌางนายทะบียนละตัวทนการจายงินพันธบัตร ธนาคารพืไอ
การกษตรละสหกรณ์การกษตร (ครัๅงทีไ 2)

900,000.00

900,000.00

376,000.00

524,000.00

58.22

68 ซือๅ กระดาษทอร์มอล 58 กรม 1 ชันๅ (สลิป) ส้าหรับครืไอง
Smart Teller Device
69 จຌางทีไปรึกษาประมินมูลคางินส้ารองสงคราะห์ชีวิตดຌวยวิธี
Gross Premium Valuation (GPV) ละมูลคาความสียไ งดຌาน
ประกันภัยของสัญญาประกันภัยระยะสันๅ ละระยะยาว
70 จຌางทีไปรึกษาครงการรวมลงทุนกับผูปຌ ระกอบการภาคการกษตร
เทยทีไสนับสนุนภาคกษตร (Venture Capital : VC) ละ
การศึกษาจัดตังๅ บริษทั ลูกของ ธ.ก.ส. พืไอการรวมลงทุน

959,400.00

959,400.00

65 จຌางจัดท้าขຌอมูลลูกคຌาผูฝຌ ากสลาก ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. กลุม ฿หม
(New Customer)
66 จຌางฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารทางสถานีวิทยุกระจายสียง
คลืนไ ความถีไ FM 95 MHz. ลูกทุงมหานคร ละ FM 100.5 MHz.
MCOT NEWS พรຌอมครือขาย อสมท. ทัไวประทศ

รวมทัๅงสินๅ 70 ครงการ ป็นงิน

-

2,500,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

1,000,000.00

900,000.00

900,000.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
61001915
ลว 8 ก.ย.64
64004707
ลว. 10 ก.ย. 64

บริษทั สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จ้ากัด
2,074,944 บาท
บริษทั อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติงๅ จ้ากัด
สนอราคา 525,798.00 บาท

บริษทั สตรีม เอ.ที. คอนซัลติงๅ จ้ากัด
1,984,000 บาท
บริษทั อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติงๅ จ้ากัด
524,193.00 บาท

บริษทั สุพรีม
ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์) จ้ากัด
บจก. ทรู ดิจิทลั กรุຍป
ราคาทีไสนอ 535,000 บาท
บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
สนอราคา 1,999,830 บาท

บริษทั สุพรีม
ดิสทิบวิ ชันไ (เทยลนด์) จ้ากัด
บจก. ทรู ดิจิทลั กรุຍป
ราคาทีไตกลง 524,300 บาท
บริษทั อสมท จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง 1,959,830 บาท

62000948
ลว. 30 ส.ค. 2564
64004645
ลว. 5 ก.ค. 64
64004657
ลว. 14 ก.ค. 64

พิศษ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน)
สนออัตราคาธรรมนียมวงงินการ
ออกพันธบัตรเมกิน
10,000 ลຌานบาท อายุพนั ธบัตรเมกิน
15 ป คาธรรมนียม
รຌอยละ 0.0004 ตอป ของวงงินจัด
จ้าหนาย มีคาธรรมนียม
ขันๅ ตไ้าเมนอຌ ยกวา 8,000 บาทตอรุน
ตอป ป็นงินรวมเมกิน 600,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ้ากัด (มหาชน)
ราคาทีไตกลง วงงินการออกพันธบัตร
เมกิน 10,000 ลຌานบาท อายุ
พันธบัตร 5 ป 7 ป ละ 10 ป อัตรา
คาธรรมนียม 0.00035 ตอปของ
วงงินจัดจ้าหนาย ป็นคาธรรมนียม
ทัๅงสินๅ เมกิน
376,000 บาท

ลงนามสัญญา
วันทีไ 17 ก.ย. 64

959,400.00 100.00

พิศษ

บริษทั รอยัส ปปอร์ ฟอร์ม จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 959,400 บาท

บริษทั รอยัส ปปอร์ ฟอร์ม จ้ากัด
ราคาทีไสนอ 959,400 บาท

61001916
ลว 13 ก.ย. 64

300,000.00

พิศษ

12.00

6. บริษทั ทริส คอร์ปอรชันไ จ้ากัด
100,000.00

10.00

923,615,402.73 897,142,538.23 777,348,087.66 146,267,315.07

15.84

พิศษ

7. บริษทั คอลซัลทนท์ ออฟ
ทคนลยี จ้ากัด

บริษทั เทยรี อคชัวรียล คอนซัลติงๅ
จ้ากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 2,200,000 บาท
ส้านักงานศูนย์วิจัยละ฿หຌค้าปรึกษา
หงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ราคาทีไตกลงจຌาง 900,000 บาท

4004677
31 ส.ค. 2564
64004706
16 ก.ย. 64

