
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างบริหารจัดการระบบธนาคารโรงเรียน

เสมือนจริง 19,786,800            19,786,800            

เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเจนเนอเรช่ัน จ ากัด

19,786,800 บาท

บ.ไทยเจนเนอเรช่ัน จ ากัด

19,786,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.03-1/2562

ลงวันท่ี 3 ม.ค. 62

2 จ้างเหมาบริการบรรจุ หีบห่อ ขนย้าย ร้ือ

ถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อ เอกสาร

 วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และการติดต้ัง

ประกอบ 480,000                 480,000                 

เฉพาะเจาะจง บ. บางกอกขนย้าย จ ากัด

480,000 บาท

บ. บางกอกขนย้าย จ ากัด

480,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-1/2562

ลงวันท่ี 4 ม.ค. 62

3

จ้างบ ารุงรักษาระบบ Contact Center

1,759,615              1,759,615              

พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. จีเอเบิล จ ากัด

1,700,000 บาท

บ. จีเอเบิล จ ากัด

1,700,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-2/2562

ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62

4 จ้างผลิตกระปุกออมสินวันตรุษจีน 

ปี 2562

500,000                 345,000                 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ 1. บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพ

พลาย จ ากัด

345,000 บาท

2. บ. อิทธิพัทธ์ เทรดด้ิง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

428,000 บาท

3. บ. เจเนซิส พร้ินท์แอนด์ซัพพลายส์

 จ ากัด

427,500 บาท

บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จ ากัด

345,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.1-2/2562

ลงวันท่ี 15 ม.ค. 62

5 เช่าใช้บริการระบบเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์

เสมือน (Cloud Base Service) 

โครงการหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบล็อกเซน (e-LG on 

Blockchain)

488,200                 488,200                 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน)

488,200 บาท

บ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)

488,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.04-1/2562

ลงวันท่ี 21 ม.ค. 62

6 ซ้ือเส้ือสีฟ้า เพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬา

ภายใน (กีฬาสี) ประจ าปี 2562 GSB 

SPORTS DAY 2019

498,620                 498,620                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ดี. ยูเน่ียน ดีไซน์ จ ากัด

498,620 บาท

บริษัท ยู.ดี. ยูเน่ียน ดีไซน์ จ ากัด

498,620 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-2/2562

ลงวันท่ี 22 ม.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม 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 มกรำคม 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

7 จ้างส าหรับการประชุมผู้บริหารระดับ

ผู้จัดการสาขาข้ึนไป

3,500,000              3,385,640.50          คัดเลือก  1.  บริษัท เอ็นจอย ปาร์ต้ี จ ากัด

3,385,640.50 บาท

2.  บริษัท ไวท์ไลน์ ออกาไนซ์เซอร์ 

จ ากัด

4,078,184.63 บาท

3.  บริษัท กู๊ด อินฟินิต้ี จ ากัด

3,854,675 บาท

บ.เอ็นจอยปาร์ต้ี จ ากัด

3,385,640.50 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-3/2562

ลงวันท่ี 23 ม.ค. 62

8 จ้างท าเกียรติบัตรพร้อมปก ส าหรับครู

และนักเรียน ผู้ปฏิบัติงานธนาคาร

โรงเรียน ประจ าปี 2562

356,000                 356,000                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ ครีเอช่ัน จ ากัด

356,000 บาท

บริษัท เฮ ครีเอช่ัน จ ากัด

356,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-4/2562

ลงวันท่ี 23 ม.ค. 62

9 ซ้ือเส้ือกีฬาสีภายใน (สีม่วง) ประจ าปี 

2562

304,000                 304,000                 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีอาร์วี แมนูแฟ็คเจอร่ิง จ ากัด

304,000 บาท

บริษัท พีอาร์วี แมนูแฟ็คเจอร่ิง จ ากัด

304,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-1/2562

ลงวันท่ี 23 ม.ค. 62

10 จ้างออกแบบ ตกแต่งสถานท่ีและจัด

กิจกรรมในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้า

แม่ ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ และ

งานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจ าปี 2562

6,954,072.63          6,954,072.63          พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

6,954,072.63 บาท

บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

6,954,072.63 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-6/2562

ลงวันท่ี 24 ม.ค. 62

11 ซ้ือรถยนต์เพ่ือใช้เป็นของรางวัลจับสลาก

 มอบให้กับผู้โชคดีในงานเล้ียงช่วง

กลางคืน ส าหรับกิจกรรมกีฬาภายใน 

(กีฬาสี) ประจ าปี 2562 GSB SPORTS 

DAY 2019

474,000                 474,000                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

474,000 บาท

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

474,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-4/2562

ลงวันท่ี 24 ม.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

12 จ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินการจัด

กิจกรรมในพิธีเปิด และงานเล้ียงฉลองชัย

ในช่วงกลางคืน ส าหรับกิจกรรมกีฬา

ภายใน (กีฬาสี) ประจ าปี 2562 GSB 

SPORTS DAY 2019

496,908                 496,908                 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีดู เอเจนซ่ี จ ากัด

496,908 บาท

บริษัท วีดู เอเจนซ่ี จ ากัด

496,908 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-7/2562

ลงวันท่ี 24 ม.ค. 62

13 จ้างเหมาบริการศิลปินในงานเล้ียงฉลอง

ชัยในช่วงกลางคืน ส าหรับกิจกรรมกีฬา

ภายใน (กีฬาสี) ประจ าปี 2562 GSB 

SPORTS DAY 2019

492,200                 492,200                 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด

492,200 บาท

บริษัท โมโน มิวสิค จ ากัด

492,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-9/2562

ลงวันท่ี 24 ม.ค. 62

15 จ้างบริการท าความสะอาดอาคารและ

ส านักงาน

150,000                 150,000                 เฉพาะเจาะจง หจก. จามร ธุรกิจ

150,000 บาท

หจก. จามร ธุรกิจ

150,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-8/2562

ลงวันท่ี 25 ม.ค. 62

16 ซ้ือรถจักรยานยนต์เพ่ือใช้เป็นของรางวัล

จับสลาก มอบให้กับผู้โชคดีในงานเล้ียง

ช่วงกลางคืน ส าหรับกิจกรรมกีฬาภายใน 

(กีฬาสี) ประจ าปี 2562 GSB SPORTS 

DAY 2019

193,456                 193,456                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

193,456 บาท

บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

193,456 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.2-3/2562

ลงวันท่ี 25 ม.ค. 62

17 จ้างออกแบบ ตกแต่งสถานท่ีและจัด

กิจกรรมในงานมหกรรมไม้ดอกไม้

ประดับคร้ังท่ี 43 และเทศกาลเชียงใหม่

เบิกบาน จังหวัดเชียงใหม่

9,904,342.01          9,904,342.01          พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

9,904,342.01 บาท

บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

9,904,342.01 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-11/2562

ลงวันท่ี 25 ม.ค. 62

18 จ้างด าเนินการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ 7,490,000              7,490,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

7,490,000 บาท

2. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอต

เอชดี

9,450,240 บาท

3. บ. มีเดีย พร้อยท์ กรุ๊ป จ ากัด

8,400,000 บาท

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

7,490,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-5/2562

ลงวันท่ี 28 ม.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

19 จ้างบ ารุงรักษาระบบ ERP-FIS/HRIS 

ระยะเวลา 1 ปี

43,174,072            43,174,072            พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

43,174,072 บาท

บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

43,174,072 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-4/2562

ลงวันท่ี 28 ม.ค. 62

20 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 481,500                 481,500                 ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด

481,500 บาท

บ. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด

481,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.ต.02-1/2562

ลงวันท่ี 28 ม.ค. 62

21 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

และภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือโทรทัศน์

และส่ือ Social Media

9,600,000              9,600,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

9,600,000 บาท

บ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

9,600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-15/2562

ลงวันท่ี 30 ม.ค. 62

22 จ้างผลิตแผ่นป้ายอะคริลิคแบบใส 

ส าหรับร้านค้า MyMo Pay

498,192                 498,192                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด

498,192 บาท

บริษัท เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย 

จ ากัด

498,192 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-10/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

23
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม

อะไหล่) บริเวณธนาคารออมสิน

ส านักงานใหญ่ อาคารคลังเอกสาร ซอย

ลาดพร้าว 71 อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว

 99 และอาคารแอทสาทร ระยะเวลา 2 

เดือน

490,000                 490,000                 เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.อาร์.ที จ ากัด

490,000 บาท

บริษัท จี.อาร์.ที จ ากัด

490,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.1-12/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

24 เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่ง ประธาน

กรรมการธนาคารออมสิน จ านวน 1 คัน 

ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน)

4,622,400              4,622,400              คัดเลือก 1. บ. ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด

4,622,400 บาท

2. บ. อัลลายแอนซ์ เร้นท์คาร์ จ ากัด

5,328,000 บาท

3. บ. หน่ึง หก คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

5,970,600 บาท

บ. ไทยเร้นอะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

4,622,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พรบ.04-2/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2562

25 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

และภาพลักษณ์ธนาคารทาง

สถานีโทรทัศน์ไบรท์ ทีวี (ดิจิทัล ช่อง 20)

1,800,000              1,800,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไบร์ ทีวี จ ากัด

1,800,000 บาท

บ. ไบร์ ทีวี จ ากัด

1,800,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-13/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

26 จ้างวางส่ือโฆษณษาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

และภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ "คน

หลังข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง TNN 

24

3,852,000              3,852,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด

3,852,000 บาท

บ. มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด

3,852,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-14/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

27 จ้างด าเนินการถ่ายทอดสดเสียงทางวิทยุ 616,320                 616,320                 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย กรมประชาสัมพันธ์

616,320 บาท

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรม

ประชาสัมพันธ์

616,320 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.1-18/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

28
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน

สงเคราะห์ชีวิตเพ่ือรองรับ พ.ร.บ. 

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

สนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย และ

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธนาคาร(HR) 

ระยะเวลา 4 ปี

1,098,000              1,098,000              พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ โอ โกบอล เทคโนโลยีส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

1,098,000 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

1,098,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-5/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62

29 จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสงเคราะห์

ชีวิต เพ่ือสนับสนุนระบบให้รองรับ

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขสัญญากรมธรรม์ 6

 สัญญา ระยะเวลา 1 ปี

760,000                 760,000                 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์

(ประเทศไทย) จ ากัด

760,000 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย) จ ากัด

760,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด พณ.พ.03-6/2562

ลงวันท่ี 31 ม.ค. 62


