
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างปรับปรุงเพ่ิมเติมส านักงานช่ัวคราว 

ส่วนท่ีปรึกษาทางการเงินฝ่ายธุรกิจการ

ลงทุน หน่วยรับจ่ายเงินส่วนกลาง ฝ่าย

ปฏิบัติการการเงิน และส่วนธุรกิจเงินฝาก

 ส านักพหลโยธิน

568,000.00 568,000.00 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จ ากัด

565,000 บาท

บ. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จ ากัด

565,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.01-1/2562

ลงวันท่ี 1 ก.พ. 62

2 จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดท าแผนการขาย

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บ. เซลส์ หน่ึงศูนย์ จ ากัด

500,000 บาท

บ. เซลส์ หน่ึงศูนย์ จ ากัด

500,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-56/2562

ลงวันท่ี 4 ก.พ. 62

3 จ้างปรับปรุงศูนย์การแพทย์ช่ัวคราว 

(อาคาร 100 ปี) ธนาคารออมสิน

ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

5,368,000 5,368,000 e-bidding บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากัด

4,661,000 บาท

บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากัด

4,661,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.01-2/2562

ลงวันท่ี 4 ก.พ. 62

4 จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์

ธนาคารบริเวณด้านข้างรถสองแถว

ต่างจังหวัด (Bus side)

8,800,000 8,800,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ที.พี.มีเดีย จ ากัด

8,800,000 บาท

บ. ที.พี.มีเดีย จ ากัด

8,800,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-16/2562

ลงวันท่ี 5 ก.พ. 62

5 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

และภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ 

หมุนตามโลก

1,155,600 1,155,600 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เมอริทซ์ พับบลิซต้ี จ ากัด

1,155,600 บาท

บ. เมอริทซ์ พับบลิซต้ี จ ากัด

1,155,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-17/2562

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62

6 จ้างวางส่ือฯ ทางสถานีวิทยุข่าวจราจร 

สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุ

ต่างจังหวัดท่ัวภูมิภาค จ านวน 10 สถานี

1,560,000 1,560,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด

1,560,000 บาท

บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด

1,560,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-22/2562

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62

7 จ้างผลิตและวางส่ือสกู๊ปทาง

สถานีโทรทัศน์ในรายการ สุขสมวัย และ 

ออมสินเพ่ิมสุข

5,155,150 5,155,150 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทรีโอ ริช จ ากัด

5,155,150 บาท

บ. ทรีโอ ริช จ ากัด

5,155,150 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-29/2562

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

8 จ้างจัดงานสร้างความสัมพันธ์และ

ประสบการณ์ลูกค้าบุคคลด้วยกิจกรรม

คอนเสิร์ตสร้างความสัมพันธ์ Music 

Marketing

20,000,000 20,000,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โคเมด้ี ไลน์ จ ากัด

20,000,000 บาท

บ. โคเมด้ี ไลน์ จ ากัด

20,000,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-38/2562

ลงวันท่ี 7 ก.พ. 62

9 จ้างวางส่ือฯในรายการคุยข่าวสิบโมง 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

1,500,000 1,500,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เครสท์ มีเดีย จ ากัด

1,500,000 บาท

บ. เครสท์ มีเดีย จ ากัด

1,500,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-21/2562

ลงวันท่ี 8 ก.พ. 62

10 จ้างวางส่ือฯ รายการท่องเท่ียวไทย 1 ใน

โลกและเศรษฐีบ้านทุ่ง

6,092,580 6,092,580 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มาจอยกัน จ ากัด

6,092,580 บาท

บ. มาจอยกัน จ ากัด

6,092,580 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-24/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

11 จ้างวางส่ือฯ บริเวณขบงนรถไฟฟ้า city 

Train แอพอร์ต เรล ลิงก์

4,280,000 4,280,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด

4,280,000 บาท

บ. มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด

4,280,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-25/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

12 จ้างวางส่ือฯ ในการแข่งขันชกมวยโลก 

thai fight 2019

8,000,000 8,000,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทย ไฟท์ จ ากัด

8,000,000

บ. ไทย ไฟท์ จ ากัด

8,000,000

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-28/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

13 จ้างท่ีปรึกษากฎหมาย เพ่ือท า Due 

Diligence ด้านกฎหมาย เพ่ือการเข้า

ครอบครองหุ้นสามัญ

499,000 499,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ชรินทร์ แอนด์ แอสโซวซิเอทส์ 

จ ากัด

499,000 บาท

บ. ชรินทร์ แอนด์ แอสโซวซิเอทส์ จ ากัด

499,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.03-9/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

14 จ้างวางส่ือฯ ทางวิทยุ รายการดอกเบ้ีย 

เรดิโอ

231,120 231,120 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด

231,120 บาท

บ. พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด

231,120 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-32/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

15 จ้างบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์Hardware ans system 

และระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูล

ลูกค้า Data Qualuty System 2 ปี

4,212,404.26          4,212,404.26          พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี อี ที แซด จ ากัด

4,202,402 บาท

บ. พี อี ที แซด จ ากัด

4,202,402 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-13/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62

16 จ้างบริการวิชาการฝึกอบรม หลักสูตร 

KM Role Model ส าหรับผู้จัดการสาขา

299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

299,600 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

299,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-31/2562

ลงวันท่ี 11 ก.พ. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

17 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิิจ

และภาพลักษณ์ธนาคารทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 HD 

ในรายการ "กระจกหกด้าน"

2,471,700 2,471,700 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทริลเล่ียน แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ 

จ ากัด

2,471,700 บาท

บ. ทริลเล่ียน แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด

2,471,700 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-19/2562

ลงวันท่ี 12 ก.พ. 62

18 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

และภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ

คุยยกบ้าน คนเปล่ียนโลก และเช้าน้ี

ประเทศไทย

7,991,000 7,991,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด

7,991,000 บาท

บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด

7,991,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-20/2562

ลงวันท่ี 12 ก.พ. 62

19 จ้างวางส่ือฯ ในรายการสนามข่าว 7 สี 6,120,400 6,120,400 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไวส์ วิสดอม จ ากัด

6,120,400 บาท

บ. ไวส์ วิสดอม จ ากัด

6,120,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-27/2562

ลงวันท่ี 12 ก.พ. 62

20 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 (server) และ Software ระบบงาน 

ATM Test tools ระยะเวลา 4 ปี

5,192,240 5,192,240 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สตรีม ไอ.ที คอนซัลต้ิง จ ากัด

5,182,240 บาท

บ. สตรีม ไอ.ที คอนซัลต้ิง จ ากัด

5,182,240 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-8/2562

ลงวันท่ี 12 ก.พ. 62

21 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน

สงเคราะห์ชีวิตเพ่ือรองรับการให้บริการ

รับช าระและสอบถามข้อมูลเงินฝาก

สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ผ่าน

บริการออมสิน Internet Banking และ

การช าระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ

ครอบครัวบัตรเครดิต

307,533 307,533 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์

(ประเทศไทย) จ ากัด

307,000 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

307,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.03-12/2562

ลงวันท่ี 12 ก.พ. 62

22 จ้างวางส่ือฯ รายการเปร้ียวปาก และ

ระเบิดครัว 5,564,000              5,564,000              

พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด

5,564,000 บาท

บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด

5,564,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-23/2562

ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62

23 จ้างบริษัทภายนอกผลิตป้าย QR ร่ ารวย 

และบัตรประจ าตัวผู้เอาประกันภัย 

ส าหรับร้านค้า Mymopay

215,070 215,070 เฉพาะเจาะจง บ. พันล้านพร้ินท์ต้ิงซัพพลาย จ ากัด

215,070 บาท

บ. พันล้านพร้ินท์ต้ิงซัพพลาย จ ากัด

215,070 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-34/2562

ลงวันท่ี 13 ก.พ. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

24 จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และ

ส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการ

ผลิตบัตรอิเล้กทรอนิกส์ประเภทสินเช่ือ

บัตรเงินสด (Revo;ving Card)

4,290,440 4,290,440 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทย บริติซ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง 

จ ากัด

4,290,440 บาท

บ. ไทย บริติซ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากัด

4,290,440 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-7/2562

ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

25 จ้างวางส่ือฯ ช่วงข่าวต้นช่ัวโมงทางสถานี

วิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127

 สถานีท้ัวประเทศ

3,466,800              3,466,800              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด

3,466,800 บาท

บ. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด

3,466,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-26/2561

ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

26 จ้างวางส่ือฯ ทางเว็บไซต์ส านักข่าว

ออนไลน์ พีเพิล ยูนิต้ี

600,000                 600,000                 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มโน 999 จ ากัด

600,000 บาท

บ. มโน 999 จ ากัด

600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-37/2561

ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

27 จ้างวางส่ือฯทางวิทยุรายการ เก็บข่าวมา

เล่า

600,000                 600,000                 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เบรน ทรี จ ากัด

600,000 บาท

บ. เบรน ทรี จ ากัด

600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-40/2562

ลงวันท่ี 14 ก.พ. 62

28 จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์บริการ ตู้เติม

เงินอัตโนมัติ และประกันภัยการเดินทาง

359,520                 359,520                 เฉพาะเจาะจง บ. ฮับ ออฟ ครีเอทีฟ จ ากัด

359,520 บาท

บ. ฮับ ออฟ ครีเอทีฟ จ ากัด

359,520 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-30/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

29 จ้างบ ารุงรักษาพร้อม Upgrade 

โปรแกรมส าเร็จรูป Teammate

2,150,000 2,150,000 เฉพาะเจาะจง บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด

2,150,000 บาท

บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากัด

2,150,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.03-11/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

30 จ้างวางส่ือฯ ทางวิทยุรายการ เปิดสนาม

ข่าวเศรษฐกิจ

588,000 588,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สว่างดี มีเดีย จ ากัด

588,000 บาท

บ. สว่างดี มีเดีย จ ากัด

588,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-39/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

31 จ้างวางส่ือฯ ทางนิตยสาร stock Review

 และ วิทยุ รายการ Business Line&Life

240,000 240,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด

240,000 บาท

บ. บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด

240,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-44/2562

ลงวันท่ี 15 ก.พ. 62

32 จ้างพัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบู

โรเพ่ิมเติม

5,352,616              5,352,616              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด

5,352,616 บาท

กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด

5,352,616 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-15/2562

ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

33 จ้างวางส่ือฯ ทางวิทยุรายการ คุยสบาย

ไตล์มิสเตอร์เฮา ช่วง รักรถ รักพลังงานรัก

เศรษฐกิจ

210,000 210,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ นายวรายุภัสร์ อัสดรธียุทธ์

210,000 บาท

นายวรายุภัสร์ อัสดรธียุทธ์

210,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-43/2562

ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62

34 จ้างวางส่ือฯในรายการ เจาะประเด็นข่าว

ค่ า

13,075,400 13,075,400 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โกล มีเดีย จ ากัด

13,075,400 บาท

บ. โกล มีเดีย จ ากัด

13,075,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-46/2562

ลงวันท่ี 18 ก.พ. 62

35 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย ร้ือ

ถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร

 วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดต้ัง

ประกอบ อาคารปฏิบัติวานช่ัวคราว IBM

 ช้ัน 12 A

320,000 320,000 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอก ขนย้าย จ ากัด

320,000 บาท

บ. บางกอก ขนย้าย จ ากัด

320,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-33/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

36 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน

สงเคราะห์ชีวิต Web base application

 และ web base application รองรับ

กรมธรรม์ 3 แบบ ระยะเวลา 4 ปี

5,240,000 5,240,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์

(ประเทศไทย) จ ากัด

5,240,000 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

5,240,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-16/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

37 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสงเคราะห์

ชีวิต เพ่ือรองรับกรมธรรม์ใหม่ 5 แบบ  

ระยะเวลา 314 วัน

371,637.84            371,637.84            ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์

(ประเทศไทย) จ ากัด

370,500 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

370,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.03-17/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

38 จ้างผลิตเส้ือเช้ิตส าหรับสวมใส่ในงาน

มหกรรมการเงิน ประจ าปี 2562

325,800 325,800 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ นางธัญญารัตน์ ศศิสุริยาภูมิ

325,800 บาท

นางธัญญารัตน์ ศศิสุริยาภูมิ

325,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-51/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

39 จ้างวางส่ือฯ ในรายการ MMM 

Magazine on Air

1,300,000 1,300,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สกายพูล จ ากัด

1,300,000 บาท

บ. สกายพูล จ ากัด

1,300,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-49/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

40 จ้างจัดกิจกรรมร่วมสักการะและฟังธรรม

เทศนา พระครูบา บุญชุ่ม ญาณสังวโร

947,391.38 947,391.38 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วีดู เอเจนซ่ี จ ากัด

947,391.38 บาท

บ. วีดู เอเจนซ่ี จ ากัด

947,391.38 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-60/2562

ลงวันท่ี 21 ก.พ. 62

41 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) Dot matrix 135,820 135,820 เฉพาะเจาะจง บ. วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

135,820 บาท

บ. วิลคอน ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

135,820 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-5/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

42 ซ้ือแบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank) 126,000 126,000 เฉพาะเจาะจง บ. สยามแบ็กพลัส จ ากัด

126,000 บาท

บ. สยามแบ็กพลัส จ ากัด

126,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-6/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

43 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองออกรางวัลสลาก 

แบบไฟฟ้า (แบบไม่รวมอะไหล่

337,050 337,050 เฉพาะเจาะจง บ. คอมแพค โซลูช่ัน จ ากัด

337,050 บาท

บ. คอมแพค โซลูช่ัน จ ากัด

337,050 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.03-14/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

44 จ้างผลิตพวงกุญแจ ส าหรับใช้สนับสนุน

การออกบูธและจัดกิจกรรมตามนโยบาย

ของธนาคาร

295,000 295,000 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

295,000 บาท

บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

295,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-42/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

45 จ้างวางส่ือฯ ช่อง Nation Tv 2,247,000 2,247,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)

2,247,000 บาท

บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

2,247,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-47/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

46 จ้างวางส่ือฯ รายการ smart Energy 1,040,000              1,040,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดียฮาร์ท จ ากัด

1,040,000 บาท

บ. มีเดียฮาร์ท จ ากัด

1,040,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-48/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

47 จ้างวางส่ือฯ ทางอมรินทร์ ช่อง 34 ใน

รายการ คุณนายจ่ายตลาด

2,092,920              2,092,920              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดีย วาไรต้ี จ ากัด

2,092,920 บาท

บ. มีเดีย วาไรต้ี จ ากัด

2,092,920 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-50/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

48 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM) ย่ีห้อ Diebold รุ่น Opteva 500

 ส าหรับติดต้ังบนรถโมบาย จ านวน 15 

เคร่ือง

449,699.81            449,699.81            ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย)

 จ ากัด

449,699.81 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากัด

449,699.81 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.03-10/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

49 จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมจับรางวัล

และมอบรางวัลในกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย กู้ง่าย ได้ลุ้น สินเช่ือชีวิตสุขสันต์

489,779.23 489,779.23 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ชูไอ จ ากัด

489,779.23 บาท

บ. ชูไอ จ ากัด

489,779.23 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-54/2562

ลงวันท่ี 26 ก.พ. 62

50 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์และ

ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก 

และหนังสือพิมพ์ The Nation

1,156,627.20          1,156,627.20          พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน)

1,156,627.20 บาท

บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

1,156,627.20 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-55/2562

ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

51 จ้างวางส่ือฯ ทางหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 550,000.00 550,000.00 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อปท.นิวส์ จ ากัด

550,000 บาท

บ. อปท.นิวส์ จ ากัด

550,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-62/2562

ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62

52 จ้างวางส่ือฯ ทางสถานีวิทยุช่อง 5 ใน

รายการ บันทึกท่องเท่ียว

1,947,400 1,947,400 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไดมอนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล ฟิว

เจอร์ อินสไปเรช่ัน จ ากัด

1,947,400 บาท

บ. ไดมอนด์ อินเตอร์เนช่ันแนล ฟิวเจอร์ 

อินสไปเรช่ัน จ ากัด

1,947,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-64/2562

ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62

53 จ้างวางส่ือฯ รายการเก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน, 

เล่าสู่กันฟัง, และสบาย..สบาย หลังข่าว 

ทางสภานี FM. 92.5 Mhz

1,740,000 1,740,000 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โปรแมส คอม จ ากัด

1,740,000 บาท

บ. โปรแมส คอม จ ากัด

1,740,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-71/2562

ลงวันท่ี 28 ก.พ. 62


