รายงานสรุปผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี โ564 เตรมาสทีไ 3
ระหวางวันทีไ แ ตุลาคม โ564 ถึงวันทีไ ใ1 ธันวาคม 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 3
ทีไดานินการตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ละกฎกณฑ์ธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
รวมจานวนทัๅงสิๅน 84 ครงการ ดยจานกตามวิธีการจัดซืๅอจัดจຌาง ดังนีๅ
จานวน
งบประมาณ
ครงการ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม พ.ร.บ. การจัดซืๅอจัดจຌางฯ
วิธีการจัดหา

จานวนงิน฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

คิดป็นรຌอยละ

ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ิe-bidding)
ประกาศชิญชวนทัไวไป

3

42,484,070.50

30,226,420.00

12,257,650.50

28.85

2

3,200,000.00

2,759,820.00

440,180.00

13.76

คัดลือก

12

27,729,258.48

19,137,277.84

8,591,980.64

30.99

ฉพาะจาะจง

6

4,373,580.00

4,190,510.50

183,069.50

4.19

การจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
ประกวดราคา

20

491,417,927.00

309,664,756.33

181,753,170.67

36.99

ปรียบทียบ

13

90,855,700.00

82,602,398.00

8,253,302.00

9.08

พิศษ

28

88,707,195.47

86,264,503.84

2,442,691.63

2.75

84

748,767,731.45

534,845,686.51

213,922,044.94

28.57

รวมทัๅงสิๅน

กราฟปรียบทียบจานวนครงการจัดซืๅอจัดจຌาง จานกตามวิธี
ประกวดราคา
โเ ครงการ
โ3.่แั

ปรียบทียบ
แ3 ครงการ
แ5.4่ั

40.00

กราฟปรียบทียบอัตรารຌอยละทีปไ ระหยัดเดຌ จานกตามวิธี
36.99

35.00
30.00
พิศษ
โ่ ครงการ
33.33ั

30.99

28.85

25.00
20.00
15.00

13.76
9.08

10.00

ฉพาะจาะจง
6 ครงการ
็.แ4ั

5.00
คัดลือก
แโ ครงการ
แ4.โ้ั

ประกาศชิญ
e-bidding
ชวนทัไวไป
3
ครงการ
โ ครงการ
โ.3่ั รวมทัๅงสิๅน 84 ครงการ 3.57%

-

4.19

2.75

รายงานผลการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจาปีบัญชี 2564 เตรมาสทีไ 3
ระหวางวันทีไ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันทีไ 31 ธันวาคม 2564

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

1 ซืๅอบริการขຌอมูลระบบสารสนทศตราสารหนีๅ (iBond) ละ
บริการขຌอมูล Mark to Market ประภทขຌอมูล ณ สิๅนวัน
(End of Day Mark to Market)
2 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาครงการปรับปรุงครือไ งสารองเฟฟ้า
สาหรับสาขา

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง
460,100.00

ราคากลาง

฿ชຌจริง

460,100.00

460,100.00

146,634,726.00 146,634,726.00

78,858,968.33

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%
-

67,775,757.67

-

พิศษ

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

สมาคมตลาดตราสารหนีๅเทย
(ThaiBMA)
สนอราคา 460,100.00 บาท

สมาคมตลาดตราสารหนีๅเทย
(ThaiBMA) 460,100.00 บาท

46.22 ประกวดราคา 1.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทยลนด์)

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
61001900
ลว. 7 ต.ค. 64

บริษัท ซินดม อิลคทรอนิคส์ อินดัส

41001177
ลว. 5 พ.ย. 64

จากัด
ตรี จากัด ปຓนงิน78,858,968.33
2.บริษัท พลท นรา จากัด
บาท
3.บริษัท เอบีอ คอนซัลทนท์ จากัด
4.บริษัท เบนารีไ พาวอร์ อในจินียริไง จากัด
5.บริษัท อในอีซี คอร์ปอรชัไน (ประทศเทย)
จากัด
6.บริษัท อบิท มัลติซิสตใม จากัด
7.บริษัท พาวอร์มติค จากัด
8.บริษัท ออสดี จากัด
9.กลุมกิจการรวมคຌา AAS-AA FOR BAAC
10.บริษัท คอมพิวตอร์ยู นียไ น จากัด
11.บริษัท สตรีม เอ.ที.คอนซัลติๅง จากัด
12.บริษัท ซินดม อิลคทรอนิคส์ อินดัสตรี
จากัด

3 จຌางพัฒนาระบบภาย฿ตຌครงการพัฒนาละขับคลืไอนศูนย์
ทคนลยีละนวัตกรรมทางการกษตร

4,500,000.00

4,500,000.00

3,750,000.00

750,000.00

16.67

คัดลือก 1.บริษัท วิตวี ดีเซด์ จากัด สนอราคา
3,970,000.00 บาท
(93.20 คะนน)
2. บริษัท ปันรักษ์ กลบอลเลฟຊ จากัด
สนอราคา 4,141,863.00 บาท
(94.93 คะนน)

บริษัท ปันรักษ์ กลบอลเลฟຊ จากัด
สนอราคา 3,750,000.00 บาท
นืไองจากมีคะนนรวมดຌานคุณภาพ
ละราคาปຓนอันดับทีไ 1 จากตใม
100 คะนน เดຌ 94.93 คะนน

64004746
ลว 29 ต.ค. 64

4 ซืๅอทรัพย์สินนอกหลักกณฑ์ ประจาปบัญชี 2564 จานวน 2
รายการ

762,060.00

324,038.00

317,148.00

444,912.00

58.38

คัดลือก บริษัท คอมซวน จากัด (มหาชน)
สนอราคา 318,860.00 บาท

บริษัท คอมซวน จากัด (มหาชน)
317,148.00 บาท

610001917
ลว. 12 ต.ค. 64

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

5 ชา฿ชຌระบบงาน PDPA พืไอรองรับการปฏิบัตงิ านของธนาคาร ฿หຌ
ปຓนเปตามพระราชบัญญัตคิ ุຌมครองขຌอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562

67,089,000.00

67,089,000.00

32,895,000.00

34,194,000.00

50.97 ประกวดราคา 1 บริษัท อ อส ดี จากัด
สนอราคา 33,000,000.00 บาท
2 บริษัท อาร์ค อินเซท์ จากัด
สนอราคา 54,570,000.00 บาท

บริษัท อ อส ดี จากัด
32,895,000.00 บาท

6 จຌางบริการสงขຌอความสาหรับระบบสงขຌอความสัๅน (Short
Message Service) สຌนทางหลัก
200,000,000 ขຌอความ

24,800,000.00

24,800,000.00

21,400,000.00

3,400,000.00

13.71 ปรียบทียบ 1. บริษัท ทรู มูฟ อช ยูนิวอร์ซล
คอมมิวนิคชัไน จากัด
สนอราคา 21,400,000.00 บาท
2. บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส นใท
วอร์ค จากัด
สนอราคา 21,840,000.00 บาท
3. บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด
สนอราคา 22,149,000.00 บาท

บริษัท ทรู มูฟ อช ยูนิวอร์ซล
คอมมิวนิคชัไน จากัด
21,400,000.00 บาท

64004718
ลว. 6 ต.ค. 64

7 จຌางบริการสงขຌอความสาหรับระบบสงขຌอความสัๅน (Short
Message Service) สຌนทางสารอง 100,000,000 ขຌอความ

12,400,000.00

12,400,000.00

11,200,000.00

1,200,000.00

9.68 ปรียบทียบ 1. บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส นใท
วอร์ค จากัด
สนอราคา 11,200,000.00 บาท
2. บริษัท ดีทค เตรนใต จากัด
สนอราคา 16,050,000.00 บาท

บริษัท อดวานซ์ เวร์ลส นใทวอร์ค
จากัด
11,200,000.00 บาท

64004719
ลว. 8 ต.ค. 64

80,250.00

80,250.00

78,003.00

2,247.00

497,550.00

497,550.00

460,000.00

37,550.00

764,381.25

764,381.25

759,700.00

4,681.25

2.80 ปรียบทียบ บริษัท สนูปบี จากัด
สนอราคา 80,250.00 บาท
7.55 ปรียบทียบ บริษัท สนูปบี จากัด
สนอราคา 481,500.00 บาท
0.61 พิศษ บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
สนอราคา 764,381.25 บาท

บริษัท สนูปบี จากัด
78,003.00 บาท
บริษัท สนูปบี จากัด
460,000.00 บาท
บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
759,700.00 บาท

64004726
ลว. 7 ต.ค. 64
64004727
ลว. 7 ต.ค. 64
64004728
ลว. 7 ต.ค. 64

5,000,000.00

4,990,805.28

4,979,352.00

20,648.00

0.41 ประกวดราคา บริษัท ซอฟท์ เอ ที จากัด
สนอราคา 4,990,805.28 บาท

บริษัท ซอฟท์ เอ ที จากัด
4,990,805.28 บาท

41001176
ลว 26 ต.ค.64

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

8 จຌางทดสอบจาะระบบครงการพิไมบริการ BAAC Corporate
Banking พืไอรองรับบริการอนงิน e-Withholding Tax
9 จຌางทดสอบจาะระบบครงการสัญญาชา฿ชຌระบบธนาคารผาน
ครือไ ง Smart Device
10 จຌางปรับปรุงกຌเขระบบการชืไอมยงกับครือขายทางการงิน
(Banking Agent Gateway) สาหรับการจายงินรางวัลสลากกิน
บงรัฐบาลผานบัญชีงินฝากธนาคาร
11 ซืๅอ License ระบบ System Monitoring สาหรับระบบงาน
ธุรกรรมธนาคาร

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
42000521
ลว. 25 ต.ค. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ลาดับ

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

12 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาครงการติดตัๅงระบบเฟฟ้าละจัดซืๅอครือไ ง
สารองเฟฟ้า (UPS)
ของศูนย์คอมพิวตอร์หลัก (Data Center) สานักงาน฿หญ

13 จຌางผลิตบัตรอิลใกทรอนิกส์

14 จຌางครงการปรับปรุงระบบ Payment Gateway รองรับการ
฿หຌบริการติมงินขຌากระปຉางินอิลใกทรอนิกส์ชอຌ ปปຕพย์

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

49,483,541.00

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

49,483,541.00

29,960,000

19,523,541.00

39.45 ประกวดราคา 1. บริษัท เซท์ พรพพารชัไน มนจ
มนท์ จากัด
สนอราคา 29,960,000.00 บาท
2. บริษัท อในอีซี คอร์ปอรชัไน
(ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 38,627,000.00 บาท
3. บริษัท อบิท มัลติซิสตใม จากัด
สนอราคา 39,846,800 บาท
4. บริษัท อใดวานซ์อนิ ฟอร์มชัไน
ทคนลยี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 49,412,600.00 บาท

105,215,000.00 105,215,000.00

55,799,400

49,415,600.00

46.97 ประกวดราคา 1. บริษัท ทีบีอสพี จากัด (มหาชน) บริษัท ทีบีอสพี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 55,860,400.00 บาท
55,799,400.00 บาท
2. บริษัท จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง จากัด
สนอราคา 64,095,600.00 บาท
3. บริษัท ดีซด การ์ด
(เทยลนด์) จากัด
สนอราคา 79,301,980.00 บาท

383,060.00

5,149.38

388,209.38

388,209.38

1.33

พิศษ

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
สนอราคา 388,209.38 บาท

บริษัท เซท์ พรพพารชัไน มนจ
มนท์ จากัด
29,960,000.00 บาท

บริษัท อินนวทีฟ ซอฟต์วร์ คอน
ซัลติๅง จากัด
383,060.00 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
41001179
ลว. 3 ธ.ค. 2564

44002710
ลว. 19 พ.ย. 64

64004761
ลว. 2 พ.ย. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

3,500,000.00

1,650,000.00

588,500.00

2,911,500.00

83.19

16 จຌางปรับปรุงประสิทธิภาพครือไ งรับฝากละถอนงินสดอัตนมัติ
(Cash Deposit Machine : CDM)

10,710,165.00

10,710,165.00

10,000,000.00

710,165.00

6.63

17 ชา฿ชຌบริการ IBM Cloud Platform พืไอรองรับการออกหนังสือ
คๅาประกันอิลใกทรอนิกส์ผานระบบบลใอกชน
18 จຌางบารุงรักษาระบบ Starcat (License)

3,538,800.30

3,538,800.30

3,317,000.00

221,800.30

6.27

13,500,000.00

13,500,000.00

13,480,000.00

20,000.00

16,537,920.00

16,537,920.00

14,419,776.00

2,118,144.00

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

15 จຌางพัฒนาระบบ e-Learning

19 ชาครือไ งคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอ พวง (ชาครือไ งพิมพ์สมุดคู
ฝาก (Passbook Printer))

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1.บริษัท อใดบอท จากัด (สานักงาน บริษัท อใดบอท จากัด
฿หญ) สนอราคา 588,500.00 บาท (สานักงาน฿หญ) สนอราคา
2.บริษัท ออาร์เอพี จากัด (มหาชน) 588,500.00 บาท
สนอราคา 1,450,000.00 บาท
3.บริษัท ดาตຌา อีลิร์นนิไง จากัด สนอ
ราคา 1,391,000.00 บาท
4.บริษัท วิร์ซทค คอนซัลติๅง (เทย
ลนด์) จากัด สนอราคา
1,278,650.00 บาท
5.บริษัท บางกอก วใบ ซลูชัไน จากัด
สนอราคา 1,500,000.00 บาท
6.บริษัท ลิร์นทค จากัด สนอราคา
1,572,900.00 บาท

พิศษ

บริษัท ลใอกซบิท จากัด (มหาชน)
สนอราคา 10,710,165.00 บาท

พิศษ

บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 3,538,800.30 บาท
0.15 ประกวดราคา 1 บริษัท คຌดสวีท จากัด
สนอราคา13,490,000.00 บาท
2 บริษัท นใกซ์จใน คอมมิวนิคชัไน
จากัด
สนอราคา 13,495,000.00 บาท

12.81 ประกวดราคา 1 บริษัท ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 14,420,000.00 บาท
2 บริษัท คอมพิวตอร์ยู นีไยน จากัด
สนอราคา 15,999,988.20 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004806
ลว. 16 ธ.ค.64

บริษัท ลใอกซบิท จากัด (มหาชน)
10,000,000.00 บาท

64004804
ลว. 1 ธ.ค. 64

บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
3,317,000 บาท
บริษัท คຌดสวีท จากัด
13,480,000.00 บาท

62000958
ลว. 19 พ.ย. 64
44002744
ลว. 13 ธ.ค. 64

บริษัท ออสอล ออตมทตใด
(ประทศเทย) จากัด
14,419,776.00 บาท

42000545
ลว. 20 ธ.ค. 64

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

14,682,047.29

14,682,047.29

14,104,246.84

577,800.45

21 ซืๅอละจຌางบารุงรักษาระบบจัดกใบขຌอมูลธุรกรรมงานธนาคาร

1,754,800.00

1,754,800.00

1,739,820.00

14,980.00

22 จຌางบารุงรักษาระบบจัดกใบขຌอมูลจราจรทางคอมพิวตอร์บบ
รวมศูนย์ (Centrralized Log)

2,000,000.00

1,717,350.00

1,550,000.00

450,000.00

470,800.00

470,800.00

470,800.00

-

24 จຌางครงการพัฒนากระบวนการดิจทิ ัลฟอรนสิกส์ละการจัดการ
พยานหลักฐานดิจทิ ัล

2,000,000.00

1,979,500.00

1,950,000.00

50,000.00

25 จຌางครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุม (Application
MD iNote) ละระบบติดตามงาน (Task Management)
26 ชาครือไ งคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ตอ พวง (ชาครือไ ง
คอมพิวตอร์ Notebook)

2,000,000.00

19,999,990.50

1,999,000.00

1,000.00

25,885,440.00

25,885,440.00

24,960,960.00

924,480.00

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

20 ชาพืๅนทีไศูนย์คอมพิวตอร์สารอง

23 จຌางพัฒนาวใบเซด์ www.baac-farmersmarket.com

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%
3.94

พิศษ

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บริษัท อินทอร์นใตประทศเทย จากัด บริษัท อินทอร์นใตประทศเทย
(มหาชน)
จากัด (มหาชน) ปຓนงินทัๅงสิๅน
สนอราคา 14,682,047.29 บาท
14,104,246.84 บาท

0.85 ประกวดราคา 1. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทย
ลนด์) จากัด
สนอราคา 1,744,100.00 บาท
ยืไนขຌอสนอละราคารายดียว

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
62000957
ลว. 12 พ.ย. 64

1. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทย
ลนด์) จากัด
สนอราคา 1,739,820.00 บาท
ยืไนขຌอสนอละราคารายดียว

41001181
ลว. 14 ธ.ค. 64

22.50 ประกวดราคา 1.บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติๅง จากัด 1.บริษัท สตรีม เอ.ที. คอนซัลติๅง
สนอราคา 1,701,300.00 บาท
จากัด
2.บริษัท นใตวิร์ค 365 จากัด สนอ 1,550,000.00 บาท
ราคา 1,710,000.00 บาท
3.บริษัท อใม อฟ อี ซี จากัด (มหาชน)
สนอราคา 1,715,000.00 บาท

44002741
ลว. 3 ธ.ค. 64

-

พิศษ

บริษัท ซีล ทค อินตอร์นชัไนนล
จากัด
สนอราคา 470,800.00 บาท

บริษัท ซีล ทค อินตอร์นชัไนนล
จากัด
470,800.00 บาท

64004801
ลว. 24 พ.ย. 64

2.50 ปรียบทียบ 1. บริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ เชยยศ บริษัท ดีลอยท์ ทูຌช ธมัทสุ เชยยศ ทีไ
ทีไปรึกษา จากัด สนอราคา 1,958,000 ปรึกษา จากัด สนอราคา 1,950,000
บาท
บาท
2. บริษัท อเรຌอนั อินวใสทิกชัไน จากัด
สนอราคา 1,979,500 บาท

64004825
ลว. 15 ธ.ค. 64

0.05 ฉพาะจาะจง บริษัท ซุปปอร์ สกอร์ส จากัด
สนอราคา 1,999,990.50 บาท
3.57 ประกวดราคา บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทยลนด์)
จากัด
สนอราคา 25,038,000.00 บาท

64004794
ลว. 23 พ.ย. 64
42000548
ลว. 14 ธ.ค. 64

บริษัท ซุปปอร์ สกอร์ส จากัด
1,999,000 บาท
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชัไน (เทยลนด์)
จากัด
24,960,960.00 บาท

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

%

33.33 ปรียบทียบ 1. บริษัท บิซพทนชียล จากัด
สนอราคา 2,100,000 บาท
3. บริษัท ซินนอร์รีไ คอร์ปอรชัไน
(ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 3,200,000 บาท

27 จຌางพัฒนาระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงคราะห์ (Chapa) ละ
ครือไ งมือสนับสนุนปຓน Web & Mobile Application ปบัญชี
2564

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

28 จຌางครงการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนดຌานทรัพยากรมนุษย์
(Change Request : CR)
29 จຌางบารุงรักษาระบบ Intel Base Server

1,277,580.00

1,277,580.00

1,160,000.00

117,580.00

25,900,000.00

25,900,000.00

25,900,000.00

-

1,679,900.00

1,679,900.00

1,427,915.00

251,985.00

30 จຌางบารุงรักษา Hardware Security Module (HSM) สาหรับ
ระบบพรຌอมพย์

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

ประหยัดเดຌ

9.20 ฉพาะจาะจง บริษัท คอมทรดดิๅง จากัด

บริษัท บิซพทนชียล จากัด
2,000,000 บาท

บริษัท คอมทรดดิๅง จากัด

บริษัท ออสอล ออตมทตใด
ซอร์วสิ ซส (ประทศเทย) จากัด
สนอราคา 25,900,000 บาท

บริษัท ออสอล ออตมทตใด
ซอร์วสิ ซส (ประทศเทย) จากัด
25,900,000 บาท

15.00 ปรียบทียบ บริษัท พลนนใต คอมมิวนิคชัไน
อชีย จากัด (มหาชน) สนอราคา
1,427,915 บาท

บริษัท พลนนใต คอมมิวนิคชัไน
อชีย จากัด (มหาชน)
1,427,915 บาท

-

พิศษ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004833
ลว. 20 ธ.ค. 64

64004794
ลว. 23 พ.ย. 64
64004846
ลว. 20 ธ.ค. 64
64004852
ลว. 24 ธ.ค. 2564

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

31 ซืๅอสืๅอยืดปลสีขียวตราสัญลักษณ์ธนาคาร ประจาปบัญชี 2564
ละปบัญชี 2565

28,904,070.50

28,904,070.50

18,863,420.00

10,040,650.50

34.74 e-bidding 1. บริษัท รงงานฟุตบอลล์เทย สปอร์ สมาคมสมสรพนักงานธนาคารพืไอ
ตติๅง กูຍดส์ จากัด
การกษตรละสหกรณ์การกษตร
ราคาทีไสนอ - บาท (เมผานการ ราคาทีไตกลง 18,863,420 บาท
พิจารณา)
2. บริษัท พาลาดิน วิร์ควร์ จากัด
ราคาทีไสนอ 19,591,987 บาท
3. บริษัท วันดอร์อพพารล จากัด
ราคาทีไสนอ 24,435,950 บาท
4. บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ - บาท (เมผานการ
พิจารณา)
5. บริษัท ประชาอาภรณ์ จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไสนอ 19,687,550 บาท
6. บริษัท พีซีอาร์จี จากัด ราคาทีไสนอ
21,359,618.20 บาท
7. สมาคมสมสรพนักงานธนาคารพืไอ
การกษตรละ
สหกรณ์การกษตร ราคาทีไสนอ
18,900,000 บาท

32 จຌางทีไปรึกษาครงการจัดทาผนมบทดຌานทรัพยากรมนุษย์ ระยะ
5 ป (ปบัญชี 2564-2568) ละผนงานสาคัญดຌานทรัพยากร
มนุษย์ ปบัญชี 2565

2,000,000.00

1,999,650.24

1,918,629.84

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

81,370.16

4.07

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1.บริษัท มอร์ซอร์ (ประทศเทย)
1.บริษัท คินซนทริค (ประทศเทย)
จากัด
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,777,020.42 บาท
ราคาทีไตกลง 1,918,629.84 บาท
2.บริษัท คินซนทริค (ประทศเทย)
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,956,079.84
3.บริษัท ฮิวมน อินทลคชวล มนจ
มนท์ จากัด
ราคาทีไสนอ 1,550,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
41001174
ลว. 8 ต.ค. 64

64004763
ลว 25 ต.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

33 จຌางทีไปรึกษา ครงการประมินความพึงพอ฿จละความผูกพัน
ของบุคลากรทีไมตี อ ธ.ก.ส ปบัญชี 2564

1,400,000.00

1,370,140.67

1,020,000.00

380,000.00

34 จຌางผลิตซองสีนๅาตาลขยายขຌางขนาดลใก (92-005) ละฟ้ม
อกสารจานอง (92-007)

3,580,000.00

3,580,000.00

3,275,000.00

305,000.00

8.52 e-bidding 1. บจก. หงีฮงชมปຕยนกรุปຍ
(สนอราคาจຌางซองสีนๅาตาลขยายขຌาง
ขนาดลใก)
สนอราคา 875,000 บาท
2. บจก. ชัยมัไนคง (1995)
(สนอราคาจຌางฟ้มอกสารจานอง)
สนอราคา 2,430,000 บาท

35 จຌางทาของพรีมีไยมป฿หม (A-Gift) "ชุดปຂດนต สุข฿จ" สาหรับ
ลูกคຌาทีไสรຌางคุณคา฿หຌกบั บริการ ปบัญชี 2564

19,908,000.00

19,908,000.00

19,789,500.00

118,500.00

0.60 ปรียบทียบ 1. บริษัท ดี อาร์ต ดีเซน์ อนด์ ปริๅ
บจก. ดินเฟ อนด์ คิว
นติๅง จากัด
ราคาทีไตกลง 19,789,500 บาท
สนอราคา 23,700,000 บาท
2. บริษัท ดินเฟ อนด์ คิว จากัด
สนอราคา 19,836,900 บาท
3. บริษัท นานา พรีมีไยม จากัด
สนอราคา 19,552,500 บาท
4. บริษัท วิลด์ รีวอร์ด ซลูชัไน จากัด
สนอราคา 19,908,000 บาท

36 จຌางปรับปรุงระบบจัดสดงสวนกลางภาย฿นพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

3,000,000.00

1,816,967.00

1,800,000.00

1,200,000.00

27.14

40.00

ประกาศ 1. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ชิญชวน หงจุฬาลงกรณ์ฯ
หงจุฬาลงกรณ์ฯ
ทัไวเป ราคาทีไสนอ 1,027,000 บาท
ราคาทีไตกลง 1,020,000 บาท
2. บริษัท คัสตຌอม อซีย จากัด
ราคาทีไสนอ 1,323,162 บาท
3. บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จากัด
4. มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นยบายศรษฐกิจ
การคลัง
5.. มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอม
กลຌาธนบุรี
6. บริษัท ซูปอร์พล จากัด

คัดลือก 1. บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 1,813,650 บาท

บจก. หงีฮงชมปຕยนกรุปຍ
(สนอราคาจຌางซองสีนๅาตาลขยาย
ขຌางขนาดลใก)
ราคาทีไตกลง 875,000 บาท
2. บจก. ชัยมัไนคง (1995)
(สนอราคาจຌางฟ้มอกสารจานอง
ราคาทีไตกลง 2,400,000 บาท

1. บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 1,800,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004749
ลว. 29 ต.ค.64

ซองสีนๅาตาลขยายขຌาง
ขนาดลใกลขทีไสัญญา
44002693
ฟ้มอกสารจานอง
ลขทีไสัญญา44002694
ลว. 21 ต.ค. 64
ลขทีไสัญญา
64004735
ลว. 19 ต.ค. 64

64004733
12 ต.ค.64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

37 จຌางบารุงรักษาบบรวมอะเหล สาหรับครือไ งนับธนบัตร ยีไหຌอ
GLORY ละยีไหຌอ POWER Bank
38 จຌางบารุงรักษาบบรวมอะเหล สาหรับครือไ งนับธนบัตร ยีไหຌอ
CMICO, CO-AIM, GLORY ละยีไหຌอ DORS
39 จຌางบารุงรักษาบบรวมอะเหล สาหรับครือไ งนับธนบัตร ยีไหຌอ
JABEZ ละยีไหຌอ KISAN
40 จຌางผลิตสืๅอจใคกใต WU นຌองหอมจังละจຌางผลิตหนຌากากผຌา
ครอบครัว ธ.ก.ส. สาหรับลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการอนงินดวนระหวาง
ประทศ วสทิร์น ยูนีไยน (Western Union)
ประจาป 2564 ปຓนสืๅอจใคกใต WU นຌองหอมจัง

5,585,700.00

5,585,700.00

5,585,700.00

-

973,914.00

973,914.00

973,914.00

-

55,000.00

55,000.00

55,000.00

-

1,855,000.00

1,605,000.00

1,476,000

379,000.00

41 จຌางผลิตสืๅอจใคกใต WU นຌองหอมจังละจຌางผลิตหนຌากากผຌา
ครอบครัว ธ.ก.ส. สาหรับลูกคຌาทีไ฿ชຌบริการอนงินดวนระหวาง
ประทศ วสทิร์น ยูนีไยน (Western Union)
ประจาป 2564 ปຓนหนຌากากผຌาครอบครัว ธ.ก.ส.

445,000.00

343,440.00

327,480

117,520.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บจก. ครีอตุส คอร์ปรชัไน
บจก. ครีอตุส คอร์ปรชัไน
ราคาทีไสนอ 5,585,700 บาท
ราคาทีไตกลง 5,585,700 บาท
พิศษ
บจก. มชดารา
บจก. มชดารา
ราคาทีไสนอ 973,914 บาท
ราคาทีไตกลง 973,914 บาท
พิศษ
บจก. อินติกรต ซิสตຌม (เทยลนด์) บจก. อินติกรต ซิสตຌม (เทยลนด์)
ราคาทีไสนอ 55,000 บาท
ราคาทีไตกลง 55,000 บาท
20.43 ประกวดราคา 1.บริษัท ดอะบิๆกบน คอร์ปอรชัไน 1.บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
จากัด
ราคาทีไตกลง 1,476,000 บาท
ราคาทีไสนอ 1,592,160 บาท
2.หຌางหุຌนสวนจากัด อค การ์มຌน
(สานักงาน฿หญ)
ราคาทีไสนอ 1,572,000 บาท
4.บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 1,488,000 บาท
5.บริษัท พธิเ์ ทย กรุปຍ จากัด
ราคาทีไสนอ 1,605,000 บาท
-

พิศษ

26.41 ประกวดราคา 1.บริษัท ดอะบิๆกบน คอร์ปอรชัไน 1.บริษัท บอลลูนสกรีน พรดักส์
จากัด
จากัด
ราคาทีไสนอ 321,000 บาท
ราคาทีไตกลง 327,480 บาท
2.บริษัท ขายดีพรีมียม จากัด
ราคาทีไสนอ 333,840 บาท
3.บริษัท บอลลูนสกรีน พรดักส์ จากัด
ราคาทีไสนอ 340,260 บาท
4.บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 276,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004723
ลว. 21 ต.ค. 64
64004724
ลว. 29 ต.ค. 64
64004725
ลว. 11 ต.ค. 64
64002696
ลว 21 ต.ค. 64

64004690
ลว 21 ต.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

42 จัดซืๅอ พัดลมเอยใน ตามครงการบริหารการสรຌางความสัมพันธ์
พืไอชืไอมยงธุรกิจ (A-Link) ปบัญชี 2564

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

4,900,000.00

4,900,000.00

4,190,480.00

709,520.00

372,000.00

372,000.00

372,000.00

-

3,700,000.00

3,700,000.00

3,700,000.00

45 จຌางทาของพรีมีไยมป฿หม (A-Gift) ชุดครือไ งดนตรีเทยบญจรงค์
ขนาดจาลอง สาหรับลูกคຌาทีไสรຌางคุณคา฿หຌกบั ธนาคาร ปบัญชี
2564

390,000.00

390,000.00

390,000.00

46 จຌางผลิตของชารวยสาหรับคุณครู ละพนักงานจຌาหนຌาทีไรงรียน
ธนาคาร หมอนผຌาหม A-School Bus

6,000,000.00

5,906,400.00

43 จัดซืๅอตูຌนิรภัย Size 4 ยีไหຌอ CHUBB จานวน 4 ตูຌ
44

จຌางผลิตชุดสริมตุຍกตา Happy Farm นຌองกะ คอลลคชัไน

4,800,000

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

-

1,200,000.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

14.48 ปรียบทียบ 1.บริษัท ซุปปอร์คูล อินตอร์นชัไน 1.บริษัท ซุปปอร์คูล อินตอร์นชัไน
นล จากัด
นล จากัด
ราคาทีไสนอ 4,194,400 บาท
ราคาทีไตกลง 4,190,480 บาท
2.บริษัท อินนว์ กรีน ซลูชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 4,586,400 บาท
3.บริษัท มิตซูตาຌ (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไสนอ 4,900,000 บาท
- ฉพาะจาะจง บริษัท ชับบ์ (ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไสนอ 372,000 บาท
พิศษ
-

พิศษ

บจก. รอยัล บญจรงค์
ราคาทีไสนอ 390,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
61001919
ลว 7 ต.ค. 64

61001921
ลว. 12 ต.ค.64
บริษัท ค.ที.พี.(ประทศเทย) จากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 3,700,000 บาท
บจก. รอยัล บญจรงค์
ราคาทีไตกลง 390,000 บาท

20.00 ประกวดราคา 1.บริษัท นานาพรีมีไยม จากัด
1..บริษัท พรีมีไยม 360 จากัด
ราคาทีไสนอ 5,482,560 บาท
ราคาทีไตกลง 4,800,000 บาท
2.บริษัท หมวย การ์มຌนท์ จากัด
ราคาทีไสนอ 5,521,200 บาท
3.บริษัท ทอดวลัย อินตอร์ทรด
จากัด
ราคาทีไสนอ 5,855,040 บาท
4.บริษัท พรีมีไยม 360 จากัด
ราคาทีไสนอ 4,853,520 บาท
5.บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 5,392,800 บาท
6.บริษัท อดทค เมคร ซีสทใม จากัด
ราคาทีไสนอ 5,585,400 บาท

64004722
11 ต.ค.64
64004737
ลว. 12 ต.ค. 64
44002699
ลว 26 ต.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

47 จຌางทาของชารวยสงสริมการออมงินฝากกองทุนทวีสุข ปบัญชี
2564 คูมอื กองทุนทวีสุขพรຌอมซอง PVC ฿ส

2,000,000.00

1,921,185.00

1,170,000.00

830,000.00

48 จຌางทีไปรึกษาครงการประมินผลครงสรຌางองค์กร

1,800,000.00

1,754,117.88

1,739,820.00

60,180.00

49 จຌางทีไปรึกษาครงการศึกษาการจัดตัๅงบริษัทพืไอประกอบธุรกิจทีไ
ปຓนประยชน์ดยตรงกกจิ การของธนาคาร

7,000,000.00

6,527,000.00

6,050,000.00

950,000.00

50 จัดซืๅอ ชุดพลง The Golden Song The Album จานวน
300 ชุด
51 ซืๅอกลຌองวใบคมพรຌอมขาตัๅงกลຌอง สาหรับการ฿หຌบริการระบบ
พิสูจน์ ละ
ยืนยันตัวตนทางอิลใกทรอนิกส์ (e-KYC) บนครือไ ง PC หนຌา
คาน์ตอร์

299,700.00

299,700.00

299,700.00

-

-

พิศษ

189,497.00

-

-

พิศษ

189,497.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

41.50 ประกวดราคา 1. บจก.ปปอร์มท (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 1,540,800 บาท
2. บจก. อดทค เมคร ซีสทใม
ราคาทีไสนอ 1,185,453 บาท
3. บจก. ที.ค.อส. สยามพรสมนจ
มຌนท์
ราคาทีไสนอ 1,309,500 บาท
4. บจก. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์ติๅง
ราคาทีไสนอ 1,498,500 บาท
5. บจก. ทริปปຂຕล อใม ดีเซน์ อนด์
คอนซัลทนท์
ราคาทีไสนอ 1,853,775 บาท

3.34

ประกาศ 1. บริษัท ทรัสตใด รีฟอร์ม จากัด
ชิญชวน 2. มูลนิธสิ ถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ
ทัไวเป ราคาทีไสนอ 1,752,975.65 บาท
3. บริษัท ควอลิตีๅ ฟกัส จากัด

13.57 ปรียบทียบ 1. บจก. เทม์ คอนซัลติๅง
สนอราคา 6,099,000 บาท
2. สานักงานศูนย์วจิ ยั ละ฿หຌ
คาปรึกษาหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนอราคา 4,650,000 บาท
3. มหาวิทยาลัยมหิดล
สนอราคา 6,135,380 บาท
บริษัท ซีนริอ จากัด
ราคาทีไสนอ 297,000 บาท
บจก. ซีคียว ออลล์
ราคาทีไสนอ 189,497 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. อดทค เมคร ซีสทใม
ราคาทีไตกลง 1,170,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002698
ลว. 28 ต.ค. 64

มูลนิธสิ ถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ
ราคาทีไตกลง 1,739,820.00 บาท

44002700
ลว. 28 ต.ค.64

บจก. เทม์ คอนซัลติๅง
ราคาทีไตกลง 6,099,000 บาท

ลขทีไสัญญา
64004757
ลว. 28 ต.ค. 64

บริษัท ซีนริอ จากัด
ราคาทีไตกลง 297,000 บาท
บจก. ซีคียว ออลล์
ราคาทีไตกลง 189,497 บาท

61001922
ลว. 8 ต.ค.64
61001923
ลว. 11 ต.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

52 จຌางผลิตลรางวัลคนดี ศรี ธ.ก.ส. รางวัล President Award ละ
รางวัลสวนงานดีดนของ ธ.ก.ส. ประจาป 2564
53 จຌางทีไปรึกษาประมินอัตราการติบตของผลิตภัณฑ์มวลรวมชุมชน
(Gross Community Product : GCP)

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

27.82 ฉพาะจาะจง

230,000.00

166,010.50

166,010.50

63,989.50

2,000,000.00

1,990,496.00

1,900,000.00

100,000.00

5.00

54 จຌางผลิตสืไอการรียนรูຌ ครงการพัฒนาพนักงาน ระดับ 4-7
หลักสูตร Smart Officer

1,208,599.24

1,208,599.24

1,140,000.00

68,599.24

5.68

55 จຌางจัดทาครงการตรียมความพรຌอมบุคลากรทดทนตาหนง
(Succession Planning) (ครงการประมินขีดความสามารถละ
พัฒนารายบุคคล ผูຌบริหารระดับ 11 ขึๅนเป)

5,000,000.00

2,675,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

50.00

บจก. ชาต ดอ อาร์ต
ราคาทีไสนอ 166,010.50 บาท
คัดลือก 1. บริษัท ค อส อาร์ อดเวซ์ซอรีไ
จากัด
สนอราคา 1,979,072,000 บาท
2. บริษัท อินดิกรทด มนจมนท์
ซในตอร์ จากัด
สนอราคา 1,707,773.50 บาท
3. บริษัท อดวานซ์รีสิร์ช อนด์
คอนซัลตนท์ จากัด
สนอราคา 1,692,740 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
บจก. ชาต ดอ อาร์ต
ราคาทีไตกลง 166,010.50 บาท
บจก. ค.อส.อาร์ อดเวซ์ซอรีไ
ราคาทีไตกลง 1,900,000 บาท

คัดลือก 1. บริษัท ลีด บิซินส จากัด
1. บริษัท ลิร์นนิงฮับ (เทยลนด์)
ราคาทีไสนอ 1,148,168.85 บาท
จากัด ราคาทีไตกลง 1,140,000 บาท
2. บริษัท ลิร์นนิงฮับ (เทยลนด์)
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,208,030 บาท
3. บริษัท นใตวิร์ก ทรนนิไง ซในตอร์
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,179,140 บาท
4. บริษัท ดิ อิมพรสชัไน ทรนนิไง จากัด
ราคาทีไสนอ 1,180,000 บาท
1. บริษัท ลิร์นนิงฮับ (เทยลนด์)
จากัด
ราคาทีไสนอ 2,500,000 บาท
คัดลือก 2. บริษัท เอริส คอนซัลติๅง จากัด
ราคาทีไสนอ 2,675,000 บาท
3. บริษัท คนิคิล จากัด
ราคาทีไสนอ 2,235,016 บาท

บริษัท เอริส คอนซัลติๅง จากัด
ราคาทีไตกลง 2,500,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004742
ลว. 20 ต.ค. 64
64004745
ลว. 8 พ.ย. 64

64004755
ลว. 10 พ.ย.64

64004751
1 พ.ย.64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

%

56 จຌางทีไปรึกษาครงการพัฒนาระบบการจัดการตรวจสอบบบรวม
ศูนย์ ประจาปบัญชี 2564

3,000,000.00

2,764,088.20

2,700,000.00

300,000.00

10.00

57 จຌางผลิตสืไอสนับสนุนการสรຌางความรูทຌ ีไปຓนลิศระดับ ฝสข. ละ
สกน.
58 จຌางออกบบ จัดทาละตกตงสถานทีไงาน มหกรรมการงิน
Money Expo 2021 ละงาน Thailand Smart Money 2021
จานวน 6 หง

1,000,000.00

920,200.00

900,000.00

100,000.00

10.00

10,000,000.00

9,988,450.00

9,683,500.00

316,500.00

59 ชาพืๅนทีไจดั งาน มหกรรมการงิน Money Expo 2021" จานวน
4 หง

6,333,196.25

6,333,196.25

6,000,000.00

333,196.25

5.26

60 ชาพืๅนทีไจดั งาน "Thailand Smart Money 2021 จานวน 2
หง
61 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2565

2,199,599.00

2,199,599.00

1,630,000.00

569,599.00

25.90

3,590,000.00

3,590,000.00

3,393,000.00

197,000.00

230,000.00

230,000.00

229,500.00

500.00

62 จຌางพิมพ์กระดาษตราธนาคาร (91-013)

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

คัดลือก 1. บริษัท อใน ทีม ครีอชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 2,762,954 บาท
2. บริษัท ภัทรกียรติ ออดิท อนด์
คอนซัลติๅง จากัด
ราคาทีไสนอ 2,700,000 บาท

คัดลือก 1.บริษัท พรีมียร์ ปร จากัด
ราคาทีไสนอ 920,200 บาท
3.17 ปรียบทียบ
1. บริษัท ดี ซิกซ์ตีๅ ทรี จากัด
ราคาทีไสนอ 9,800,001.60 บาท
2. บริษัท มายด์ อใกซ์ซิบิท จากัด
ราคาทีไสนอ 9,970,049.21 บาท
3. บริษัท ปຂก (เทยลนด์) จากัด
(มหาชน)
ราคาทีไสนอ 9,951,000 บาท
4.บริษัท ซีอใมอ จากัด (มหาชน)
ราคาทีไสนอ 12,825,054.78 บาท
5. บริษัท มใกซิมา พรีซในทชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 9,683,500 บาท
พิศษ

บจก.มีดีย อสซซิอตตใด
ราคาทีไสนอ

พิศษ

บจก. พี.อ.พรินๅ ท์ติๅง
ราคาทีไสนอ
5.49 ปรียบทียบ 1.สมาคมสมสรพนักงานธนาคารพืไอ
การกษตรละสหกรณ์การกษตร
(ส.ธกส.)
ราคาทีไสนอ 3,415,000 บาท
0.22 ฉพาะจาะจง

บจก. ธนาทพการพิมพ์
ราคาทีไสนอ 230,000 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
1. บริษัท ภัทรกียรติ ออดิท อนด์
คอนซัลติๅง จากัด
ราคาทีไตกลง 2,700,000 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004754
ลว. 5 พ.ย.64

1.บริษัท พรีมียร์ ปร จากัด
ราคาทีไตกลง 900,000 บาท
บริษัท มใกซิมา พรีซในทชัไน จากัด
ราคาทีไตกลง 9,683,500 บาท

64004758
ลว 5 พ.ย. 65
64004764
11 พ.ย.64

บจก.มีดีย อสซซิอตตใด
ราคาทีไตกลง

62000953
ลว. 3 พ.ย.64

บจก. พี.อ.พรินๅ ท์ติๅง
ราคาทีไตกลง
1.สมาคมสมสรพนักงานธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์
การกษตร (ส.ธกส.)
ราคาทีไตกลง 3,393,000 บาท

62000954
ลว. 9 พ.ย.64
61001928
ลว 12 พ.ย. 64

บจก. ธนาทพการพิมพ์
ราคาทีไตกลง 229,500 บาท

64004785
ลว. 11 พ.ย. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

63 จຌางผลิตสืไอการรียนรูຌ ครงการพัฒนาพนักงาน ระดับ 8-9
หลักสูตร Smart Supervisor

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

1,208,599.24

1,138,000.00

70,599.24

264,000.00

264,000.00

264,000.00

-

- ฉพาะจาะจง

7,500,000.00

7,500,000.00

7,500,000.00

-

-

พิศษ

66 ชาพืๅนทีไจดั งาน "SMART SME EXPO 2021"

270,000.00

270,000.00

270,000.00

-

-

67 จຌางออกบบ จัดทา ตกตงสถานทีไ จัดงาน "SMART SME EXPO
2021"

250,000.00

250,000.00

245,000.00

5,000.00

68 จຌางผลิตกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. พืไอ฿ชຌ฿นคมปญงินฝาก
ทศกาลวันตรุษจีน "Chinese New Year 2565"

2,400,000.00

2,400,000.00

2,385,000.00

69 จຌางจัดงานออกรางวัลงินฝากออมทรัพย์ทวีชคระดับประทศ
ประจาป 2564 ฿นวันทีไ 23 ธันวาคม 2564

1,000,000.00

999,380.00

980,000.00

65 จຌางผลิตกระปุกออมทรัพย์ ธ.ก.ส. พืไอ฿ชຌ฿นคมปญงินฝาก
ทศกาลวันดใกหงชาติ Kids D ป 2565

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

คัดลือก 1. บริษัท ลิร์นนิงฮับ (เทยลนด์)
บริษัท ลีด บิซินส จากัด
จากัด
ราคาทีไตกลงจຌาง 1,138,000 บาท
ราคาทีไสนอ 1,205,997 บาท
2. บริษัท ลีด บิซินส จากัด
ราคาทีไสนอ 1,148,168.85 บาท
3. บริษัท ค.อใม.คอนซัลติๅง คอปอร์
รชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 1,200,000 บาท
4. บริษัท นใตวิร์ก ทรนนิไง ซในตอร์
จากัด
ราคาทีไสนอ 1,201,182 บาท

1,208,599.24

64 จຌางพิมพ์ซองขาวตราธนาคาร A4 พับสอง (92-002)

5.84

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004808
ลว. 30 พ.ย. 64

บจก. หงีฮงชมปຕยนกรุปຍ
บจก. หงีฮงชมปຕยนกรุปຍ
ราคาทีไสนอ 264,000 บาท
ราคาทีไตกลง 264,000 บาท
1. บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย) จากัด 1. บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 7,500,000 บาท
จากัด
ราคาทีไตกลง 7,500,000 บาท

64004792
ลว. 17 พ.ย. 64
64004795
ลว. 30 พ.ย. 64

พิศษ

1. บจก. พีอใมจี คอร์ ปอรชัไน
สนอราคางานชาพืๅนทีไฯ 270,000
บาท

สัญญาชาพืๅนทีไฯ
62000964
ลว. 30 พ.ย. 64

2.00

พิศษ

1. บจก. มกซิมา พรีซในทชัไน
1. บจก. มกซิมา พรีซในทชัไน
สนอราคาจຌางออกบบ จัดทา ตกตง ราคาทีไตกลงจຌางออกบบฯ
สถานทีไฯ 249,096 บาท
245,000 บาท

สัญญาจຌางออกบบฯ
64004820
ลว. 30 พ.ย. 64

15,000.00

0.63

พิศษ

1. บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย) จากัด 1. บริษัท ค.ที.พี. (ประทศเทย)
ราคาทีไสนอ 2,400,000 บาท
จากัด
ราคาทีไตกลง 2,385,000 บาท

64004817
ลว 8 ธ.ค. 64

20,000.00

2.00 ปรียบทียบ 1. บริษัท บลล์ มีดีย อจนซีไ จากัด บริษัท กรุงทพ อใกซิบิชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ
ราคาทีไตกลง 980,000 บาท
2. บริษัท กรุงทพ อใกซิบิชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 1,000,000 บาท
3. บริษัท มกซิมา พรีซในทชัไน จากัด
ราคาทีไสนอ 999,380 บาท

1. บจก. พีอใมจี คอร์ ปอรชัไน
ราคาทีไตกลงชาพืๅนทีไ 270,000 บาท

64004831
ลว. 13 ธ.ค.64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

70 จຌางทาครงการคຌนหาคนตຌนบบ (Role Model) ผูຌบริหาร (ระดับ
11-12) ประจาปบัญชี 2564

550,000.00

502,300.00

485,000.00

65,000.00

11.82

71 จຌางผลิตกระปຉาผຌาสาหรับบรรจุของทีไระลึกละสืไอสิไงพิมพ์นืไอง
฿นทศกาลป฿หม 2565
72 ซืๅอของทีไระลึก฿นนามธนาคารนืไอง฿นทศกาลป฿หม 2565
(พิไมติม) จานวน 60 ชุด

301,000.00

301,000.00

301,000.00

-

-

พิศษ

164,400.00

300.00

0.18

พิศษ

164,700.00

73 จຌางกอสรຌางอาคารสานักงาน
ละสวนประกอบอืไนโ สาขาเชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16,000,000.00

15,362,000.00

15,300,000.00

700,000.00

74 จຌางพิมพ์฿บถอนงิน (41-017) จานวน 150,000 หอ

5,290,500.00

5,056,500.00

4,417,500.00

873,000.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

คัดลือก 1.บริษัท คัสตຌอม อซีย จากัด
ราคาทีไสนอ 492,250 บาท
2.บริษัท อบรมละทดสอบ พีทีอส
จากัด
ราคาทีไสนอ 513,600 บาท

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง
1.บริษัท อบรมละทดสอบ พีทีอส
จากัด
ราคาทีไตกลง 485,000 บาท

1.บริษัท อຌาท์ - บาลานซ์ จากัด
1.บริษัท อຌาท์ - บาลานซ์ จากัด
ราคาทีไสนอ 301,000 บาท
ราคาทีไตกลง 301,000 บาท
สมาคมสมสรพนักงานธนาคาร
สมาคมสมสรพนักงานธนาคาร
พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร
พือไ การกษตรละสหกรณ์
(ส.ธกส.)
การกษตร (ส.ธกส.)
ราคาทีไสนอ 164,700 บาท
ราคาทีไสนอ 164,400 บาท

4.38 ประกวดราคา บจก. สมุยฮมมาร์ทออนเลน์อนด์
คอนสตรัคชัไน
สนอราคา 15,350,000 บาท
16.50 ประกวดราคา 1. บจก. สุรศิริ
สนอราคา 4,494,000 บาท
2. บจก. คอมพรินท์ ซัพพลาย
สนอราคา 7,519,500 บาท
3. บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 4,425,000 บาท
4. บจก. รอยัลปปอร์ฟอร์ม
สนอราคา 5,383,500 บาท
5. บจก. ประชุมชาง
สนอราคา 4,926,000 บาท
6. บจก. ทใอปมัลติพรินๅ ทส์
สนอราคา 4,754,010 บาท
7. บจก. วิทยเพบูลย์ พรินๅ ท์ติๅง
สนอราคา 5,123,160 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004843
ลว 29 ธ.ค. 64

64004845
ลว 16 ธ.ค. 64
61001937
ลว. 21 ธ.ค. 64

บจก. สมุยฮมมาร์ทออนเลน์อนด์
คอนสตรัคชัไน
15,300,000 บาท

45000575
ลว. 20 ธ.ค. 64

บจก. ธนาทพการพิมพ์
4,417,000 บาท

44002691
ลว. 12 ต.ค. 64

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
44002686
ลว. 4 ต.ค. 64

75 จຌางพิมพ์สมุดคูบัญชีงินกูຌ (42-020) จานวน 200,000 ลม

1,400,000.00

1,340,000.00

1,260,000.00

140,000.00

10.00 ประกวดราคา 1. บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 13,200,000 บาท
2. บจก. ที.ค.อส. สยามพรส
มนจมຌนท์ จากัด
สนอราคา 1,290,000 บาท
3. บจก. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง
สนอราคา 1,330,000 บาท

บจก. ที.ค.อส สยามพรส
มนจมຌนท์จากัด
1,26,000 บาท

76 จຌางพิมพ์฿บสรใจรับงิน (40-001)

2,700,000.00

2,648,250.00

2,230,500.00

469,500.00

17.39 ประกวดราคา 1. บจก. รอยัล ปปอร์ ฟอร์ม
สนอราคา 2,947,500 บาท
2. บจก. ทใอปมัลติพรินๅ ทส์
สนอราคา 2,234,160 บาท
3. บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 2,295,000 บาท
4. บจก. คอมพรินท์ ซัพพลาย
สนอราคา 2,343,300 บาท
5. บจก. วิยเพบูลย์ พรินๅ ท์ติๅง
สนอราคา 2,320,830 บาท

บจก. ทใอปมัลติพรินๅ ทส์
2,230,500 บาท

44002687
ลว. 14 ต.ค. 64

77 จຌางพิมพ์สมุดงินฝากออมทรัพย์ (41-009) ละสมุดงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีสุข (41-078)

13,327,000.00

11,200,000.00

11,040,000.00

2,287,000.00

17.16 ประกวดราคา 1. บจก. ที.ค.อส. สยามพรส
มนจมຌนท์
สนอราคา 11,072,000 บาท
2. บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 11,152,000 บาท
3. บจก. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง
สนอราคา 11,184,000 บาท

บจก. ที.ค.อส. สยามพรส
มนจมຌนท์
11,040,000 บาท

44002688
ลว. 4 ต.ค. 64

22,400.00

22,400.00

22,400.00

-

บจก. ธนาทพการพิมพ์
22,400 บาท

64004732
ลว. 12 ต.ค. 64

78 จຌางพิมพ์฿บรับงินชัไวคราว
พืไอรับชาระหนีๅงินกูຌ (42-012)
จานวน 700 ลม

-

พิศษ

บจก. ธนาทพการพิมพ์
สนอราคา 22,400 บาท

ลาดับ

งานทีไจดั ซืๅอหรือจัดจຌาง

79 จຌางพิมพ์สมุดคชชียร์ชใคสีชมพู
฿นขตรียกกใบ-ภูมภิ าค (41-028) จานวน 500 ลม

วงงินทีไจะซืๅอ
หรือจຌาง

ราคากลาง

฿ชຌจริง

ประหยัดเดຌ

วิธีซืๅอหรือ
จຌาง

%

97,500.00

97,500.00

-

10,000,000.00

8,885,000.00

8,088,000.00

1,912,000.00

81 จຌางพิมพ์สมุดชใคสีฟ้า฿นขตรียกกใบ-กทม. (41-025)

900,000.00

900,000.00

900,000.00

-

-

พิศษ

82 จຌางพิมพ์คาขอออกชใคธนาคาร (41-095) จานวน 350 หอ

10,486.00

10,486.00

10,486.00

-

-

พิศษ

9,300,000.00

9,300,000.00

9,000,000.00

300,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

-

-

748,767,731.45 754,557,233.72 534,845,686.51 213,922,044.94

28.57

80 จຌางปรับปรุง ชัๅน G อาคารคอมพิวตอร์ สานักงาน฿หญ

83 จຌางพิมพ์สมุดชใคสีขียว฿นขตรียกกใบ -ภูมภิ าค (41-026) จานวน
300,000 ลม

84 จຌางพิมพ์สมุดคชชียร์ชใคสีมว ง฿นขตรียกกใบ -กทม (41-027)
จานวน 1,000 ลม

-

พิศษ

97,500.00

รายชืไอผูຌสนอราคา
ละราคาทีไสนอ
บจก.ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนท์
สนอราคา 97,500 บาท

19.12 e-bidding 1. บจก. นิวทรนด์ ทคนลยี
สนอราคา 9,955,000 บาท
2. บจก. อินตอร์ฟอร์นิจอร์ อชีย
สนอราคา 8,209,000 บาท
3. บจก. วีทค ดคคอร์
สนอราคา 8,088,000 บาท

บจก. ที.ค.อส. สยามพรส
มนจมຌนท์
97,500 บาท

ลขทีไละวันทีไของ
สัญญาหรือขຌอตกลง
฿นการซืๅอหรือจຌาง
64004741
ลว. 26 ต.ค. 64

บจก. วีทค ดคคอร์
8,088,000 บาท

45000576
ลว. 3 ธ.ค. 64

บจก. ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนท์
สนอราคา 900,000 บาท

บจก. ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนท์
900,000 บาท

64004760
ลว. 16 พ.ย. 64

บจก. ปรีชาธร อินตอร์พรินๅ
สนอราคา 10,486 บาท

บจก. ปรีชาธร อินตอร์พรินๅ
10,486 บาท

64004752
ลว. 28 ต.ค. 64

บจก. ที.ค.อส. สยามพรส มนจ
มຌนท์
9,000,000 บาท

44002739
ลว. 26 พ.ย. 64

บมจ. ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์
150,000 บาท

64004802
ลว. 26 พ.ย. 64

3.23 ประกวดราคา 1. บจก. ที.ค.อส. สยามพรส
มนจมຌนท์
สนอราคา 9,150,000 บาท
2. บจก. จันวาณิชย์ ซีคียวริตีๅ พรินๅ ท์
ติๅง
สนอราคา 9,300,000 บาท
พิศษ

ผูຌเดຌรับการคัดลือกละ
ราคาทีไตกลงซืๅอหรือจຌาง

บมจ. ที.ค.อส.สยามพรส มนจ
มຌนท์
สนอราคา 150,000 บาท

