
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ 

Samsung รุ่น ML 3820ND จ ำนวน 200

 กล่อง

640,000
640,000 วิธีคัดเลือก

 

 บ. โฟทีก้ำ จ ำกัด  640,000 บำท

                        บ . โฟทีก้ำ จ ำกัด            

          640,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

 พรบ.02-24/2562 

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

2 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ (Hardware and System 

software) ระบบค ำนวณเงินกองทุนและ

สินทรัพย์เส่ียงมำตรฐำน Base 2

1,717,200 1,717,200 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์ บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด(มหำชน)      1,717,200 บำท
บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด(มหำชน)      

1,717,200 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

 พณ.พ.03-63/2562  

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

3
จ้ำงผลิตบัตรพลำสติก (Debit Chip card)

 และส่วนประพกอบท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนกำรผลิตบัตร

6,072,250 6,072,250 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์ บ. ไทย บริติซ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด  6,072,250 บำท
บ. ไทย บริติซ ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกัด  

6,072,250 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-65/2562 

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

4
จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบงำนสินเช่ือ

แฟคตอร่ี
577,800 577,800 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์                 บ. วรรณสุข จ ำกัด  577,800 บำท

                บ. วรรณสุข จ ำกัด                 

577,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-66/2562

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

5

จ้ำงผลิตกระปุกออมสิน Music Box 1,280,000 1,280,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์ บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด           1,280,000 บำท
บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด 

     1,280,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-182/2562

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

6 จ้ำงวำงส่ือฯ ละครเทิดพระกียรติ

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

รัชกำลท่ี 6

40,500,000 40,500,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ำกัด      

40,500,000 บำท

บ. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ำกัด      

40,500,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-183/2562

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

7 จ้ำงผลิตใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/

สินเช่ือบัตรเงินสด และของหน้ำต่ำง

ส ำหรับบรรจุใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำย หรือ

เทียบเท่ำ

6,720,000 6,720,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ำกัด

6,720,000 บำท

บ. จันวำณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ำกัด

6,720,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-67/2562

ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62

8 จ้ำงท่ีปรึกษำประเมินภำระผูกพันและกำร

เปิดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับท่ี 19

663,400 663,400 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

663,400 บำท

บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

663,400 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-68/2562

ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62

9
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบควบคุมส่ือ

ประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพดิจิตอล (Digital

 signafe) ระยะเวลำ 1 ปี

499,904 499,904 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกัด

499,904 บำท

บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกัด

499,904 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-69/2562

ลงวันท่ี 2 พ.ค. 62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม 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 เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

10
จ้ำงเหมำบริกำรโครงกำรน ำผู้บริหำรและ

คณะท ำงำน TQA/sepa ไปศึกษำดูงำน

ด้ำนกำรบริหำร ณ ประเทศญ่ีปุ่น

4,176,000 4,176,000 วิธีคัดเลือก




1. หจก. ออเร้นจ์ โวยำจ 4,176,000 บำท

2. บ. พรำวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จ ำกัด 4,210,800 บำท

3. บ. เวิลด์ ดิสคัฟเวอร่ี ทรำเวล เซอร์วิส จ ำกัด 4,275,934 บำท

หจก. ออเร้นจ์ โวยำจ

4,176,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-76/2562

ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62

11 ซ้ือกระเป๋ำเดินทำงแบบ Trolley bag 

ขนำด 20 น้ิว และกระเป๋ำเดินทำง

อเนกประสงค์ ขนำด 12 น้ิว ย่ีห้อ 

Cagginoi

15,488,280 15,488,280 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. บลูไล้ท์อุตสำหกรรม จ ำกัด

15,488,280 บำท

บ. บลูไล้ท์อุตสำหกรรม จ ำกัด

15,488,280 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-25/2562

ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62

12
จ้ำงพิมพ์ใบแทรกหน้ำพิเศำเผยแพร่ใน 

GSB Magazine ปี 2562
201,500 201,500 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด

201,500 บำท

บ. สหมิตรพร้ินต้ิงแอนด์พับลิสซ่ิง จ ำกัด

201,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-184/2562

ลงวันท่ี 3 พ.ค. 62

13
จ้ำงท ำสำยชำร์จโทรศัพท์และชำร์จ Power

 bank ธนำคำรโรงเรียน
369,000 369,000 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. เฮ ครีเอช่ัน จ ำกัด

369,000 บำท

บ. เฮ ครีเอช่ัน จ ำกัด

369,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-187/2562

ลงวันท่ี 7 พ.ค. 62

14
จ้ำงท่ีปรึกษำจัดท ำแผนกำรควบคุมภำยใน

ของธนำคำรออมสิน
2,600,000 2,600,000 วิธีคัดเลือก

บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

2,600,000 บำท

บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

2,600,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-70/2562

ลงวันท่ี 7 พ.ค. 62

15

จ้ำงจัดกิจกรรมเชิงลึกกระตุ้นยอดสินเช่ือ

ในพ้ืนท่ีระดับภูมิภำค (GSB Pink point)
2,716,152.20 2,716,152.20 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เอส เจ พี อินฟอร์เมช่ันวิสเต็ม จ ำกัด

2,716,152.20 บำท

บ. เอส เจ พี อินฟอร์เมช่ันวิสเต็ม จ ำกัด

2,716,152.20 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-185/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62

16
จ้ำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของ

คณะกรรมกำรธนำคำรออมสินและ

ผู้บริหำรระดับสูง ณ ประเทศฟินแลนด์-

เอสโตเนีย

6,175,000 6,175,000 วิธีคัดเลือก

           1. บ. อินสไตล์ แทรเวล จ ำกัด  6,175,000 บำท

           2. บ. อินเลิฟ แทรเวล จ ำกัด 6,523,000 บำท

           3. บ. ฟอร์เก็ต มี น็อต แทรเวล จ ำกัด 6,465,000 บำท

บ. อินสไตล์ แทรเวล จ ำกัด

6,175,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-186/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62

17 จ้ำงจัดท ำบูธมหกรรมกำรเงิน 2019 

(กรุงเทพฯ โครำช ระยอง อุดรธำนี 

เชียงใหม่) Money expo 2019

25,816.050.50 25,816.050.51 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ดี ซิกซ์ต้ีทรี จ ำกัด

25,816,.050.51 บำท

บ. ดี ซิกซ์ต้ีทรี จ ำกัด

25,816,.050.51 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-188/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62

18

จ้ำงผลิตผ้ำกันเป้ือนพร้อมหมวก 240,000 240,000 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเพลย์ ดีไซน์

240,000 บำท

ร้ำนเพลย์ ดีไซน์

240,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-189/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

19

เช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 19,227,000 19,227,000 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. ไทยเร้นอะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

19,227,000 บำท

บ. ไทยเร้นอะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

19,227,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-16/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62

20

เช่ำรถยนต์ตู้รับรอง จ ำนวน 12 คัน 39,983,760 39,983,760 วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
บ. เวิลด์คลำส เรนท์ อะ คำร์ จ ำกัด

39,983,760 บำท

บ. เวิลด์คลำส เรนท์ อะ คำร์ จ ำกัด

39,983,760 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-17/2562

ลงวันท่ี 8 พ.ค. 62

21 จ้ำงบริกำรฝึกอบรมหลักสูตร Innovation

 Talent Development program รุ่น 4

 ปีท่ี 1

1,274,000 1,274,000 วิธีเฉพำะเจำะจง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,274,000 บำท

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

1,274,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-191/2562

ลงวันท่ี 9 พ.ค. 62

22
จ้ำงผลิตกระบอกน้ ำเปล่ียนภำพ 168,525 168,525 วิธีเฉพำะเจำะจง

 หจก. อะ ก๊ิฟ เซอร์วิส 

168,525 บำท

 หจก. อะ ก๊ิฟ เซอร์วิส 

168,525 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-192/2562

ลงวันท่ี 9 พ.ค. 62

23 จ้ำงออกแบบและติดต้ังเกมส์ GSB x 

Character Go ในบูธงำนมหกรรมกำรเงิน

กรุงเทพฯ 2019

500,000 500,000 วิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ทัชพอยท์ กรุ๊ป จ ำกัด

500,000 บำท
บ. ทัชพอยท์ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-194/2562

ลงวันท่ี 9 พ.ค. 62

24 จ้ำงบริกำรวิชำกำรฝึกอบรมหลักสูตร 

เสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน 

กำรตลำด และกำรขำยรองรับ

 (Digital Banking)

3,680,000 3,680,000 วิธีเฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3,680,000 บำท

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3,680,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-190/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62

25
จ้ำงบริกำรวิชำกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำร

พัฒนำทักษะกำรเป็นนักขำย
3,680,000 3,680,000 วิธีเฉพำะเจำะจง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3,680,000 บำท

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

3,680,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-193/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62

26
จ้ำงออกแบบและจัดท ำหนังสือรำยงำน

กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน ของธนำคำรออมสิน

 ประจ ำปี 2561

1,617,840 1,617,840 วิธีคัดเลือก

1. บ.จูปิตัส จ ำกัด 1,694,880 บำท

2. บ.โคฟำวเดอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 1,621,050 บำท

3. บ. อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิซช่ิง จ ำกัด (มหำชน) 1,617,840 บำท

บ. อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิซช่ิง จ ำกัด 

(มหำชน) 1,617,840 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-72/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62

27 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีติดต้ังเคร่ืองบริกำร

ธุรกรรมทำงกำรเงินอัตโนมัติ (VTM) 

ธนำคำรออมสินสำขำมีโชคพลำซ่ำ จังหวัด

เชียงใหม่

830,000 830,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
หจก. ไทมัธรินทร์

830,000 บำท

หจก. ไทมัธรินทร์

830,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.01-9/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

28

จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมธนำคำรออมสิน

สำขำชัยมงคล-ตรำด จังหวัดตรำด
708,943 708,943 วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ท๊อป เอเช่ียน เอ็นจิเนียร์ 766,300 บำท

2. บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 708,943 บำท

3. บริษัท นะโมเจริญทรัพย์ จ ำกัด 765,900 บำท

4. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนช่ำงดีไซน์ 799,000 บำท

บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

708,943 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-10/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62

29
ซ้ือและติดต้ังระบบตรวจจับและแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้ ธนำคำรออมสินสำขำ พร้อมจ้ำง

บ ำรุงรักษำ 4 ปี

ซ้ือ 14,662,700 บำท

บ ำรุง 4,701,600 บำท

 รวม 19,364,300

ซ้ือ 14,662,700 บำท

บ ำรุง 4,701,600 บำท

 รวม 19,364,300

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

1. บ. แอนต้ีไฟร์ จ ำกัด 19,364,300 บำท

2. บ. เจ.แอล.เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 19,541,780 บำท

3. บ. เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด 19,502,050 บำท

4. บ. ดู แอนด์ เอ จ ำกัด 19,478,800 บำท

บ. แอนต้ีไฟร์ จ ำกัด

19,364,300 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-28/2562

พรบ.03-85/2562

ลงวันท่ี 10 พ.ค. 62

30
จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงโทรทัศน์ช่อง GMM 

Channel (GMM 25)
4,200,000 4,200,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด

4,200,000 บำท

บ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จ ำกัด

4,200,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-195/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

31

จ้ำงศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ ประเทศ

อังกฤษ ส ำหรับส่ือมวลชน
7,318,000 7,318,000 วิธีคัดเลือก

1.บ. อินสไตล์ แทรเวล จ ำกัด 7,318,000 บำท

2. บริษัท อินเลิฟ แทรเวล จ ำกัด 7,555,000 บำท

3. บริษัท ฟอร์เก็ต มี น็อต แทรเวล จ ำกัด 7,700,000 บำท

บ. อินสไตล์ แทรเวล จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-196/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

32
จ้ำงติดต้ังจอ LED และกำรแสดงพิธีเปิดบุธ

งำนมหกรรมกำรเงินกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 19
4,494,000 4,494,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. โฟร์โนล็อค จ ำกัด

4,494,000 บำท

บ. โฟร์โนล็อค จ ำกัด

4,494,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-197/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

33 จ้ำงวำงส่ือฯ รำยกำรร้อยปณิธำน จิตอำสำ

ออมควำมดี
4,280,000 4,280,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. ว๊ำว-กู๊ด จ ำกัด

4,280,000 บำท

บ. ว๊ำว-กู๊ด จ ำกัด

4,280,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-198/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

34 จ้ำงจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ ณ

 ประเทศไต้หวัน เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับลูกค้ำ

2,289,000 2,289,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ดับเบ้ิลทู ทรำเวล จ ำกัด

2,289,000 บำท

บ. ดับเบ้ิลทู ทรำเวล จ ำกัด

2,289,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-199/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

35
จ้ำงวำงส่ือฯ ในรูปแบบวิดีโอ (Video 

market)
800,000 800,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เจพิค จ ำกัด

800,000 บำท

บ. เจพิค จ ำกัด

800,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-200/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

36 จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ หลักสูตร 4D for 

Transformation

1,978,430 1,978,430 วิธีคัดเลือก
1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด คำร์ท คอมเทค 2,086,500 บำท

2.บ. เอ็ด บอท จ ำกัด 1,978,430 บำท

บ. เอ็ด บอท จ ำกัด

1,978,430 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-81/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

37
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ FAX server 

พร้อมจ้ำงบ ำรุงรักษำ 4 ปี

24,223,305 24,223,305 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ครีเอท สเกล จ ำกัด

24,223,305 บำท

บ. ครีเอท สเกล จ ำกัด

24,223,305 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-26/2562

พณ.พ.03-75/2562

ลงวันท่ี 13 พ.ค. 62

38 จ้ำงท่ีปรึกษำประเมินควำมเส่ียงด้ำนสภำพ

คล่องตำมเกณฑ์ LCR (Liquidity 

Coverage Ratio)

8,200,000 8,200,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

8,200,000 บำท

บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

8,200,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-73/2562

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62

39 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือสอบทำนและประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนกำรขำยหน่วยลงทุนและกำร

เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยของ

พนักงำนธนำคำรออมสิน Market product

2,484,967 2,484,967 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2,484,967 บำท

สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2,484,967 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-74/2562

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62

40
จ้ำงเช่ำจอ L:ED กระปุกออมสินโครงกำร 

10 สุขเฉลิมหล้ำปวงประชำซิวิไลซ์ เฉลิม

พระเกียรติเน่ืองในโอกำสมหำมงคลพระ

รำชพิธีบรมรำชำภิเษก เพ่ือใช้แสดงในงำน

มหกรรมกำรเงินกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 19

553,660.80 553,660.80 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด

553,660.80 บำท

บ. มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด

553,660.80 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.04-18/2562

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62

41
จ้ำงท ำกรำฟิคบนเวทีและภำยในบูธเพ่ือใช้

แสดงในงำนมหกรรมกำรเงินกรุงเทพฯ 

คร้ังท่ี 19

952,300 952,300 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ดีไซน์ คิท จ ำกัด

 952,300 บำท

บ. ดีไซน์ คิท จ ำกัด

 952,300 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-201/2562

ลงวันท่ี 14 พ.ค. 62

42
   จ้ำงจัดหำพ้ืนท่ีออกบูธงำน Money 

Expo 2019
19,981,180 19,981,180 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกัด

19,981,180 บำท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกัด

19,981,180 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-202/2562

ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62

43
จ้ำงจัดท ำป้ำย standy Stand ธนำคำร

โรงเรียน
121,900 121,900 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. หัวหอม จ ำกัด

121,900 บำท

บ. หัวหอม จ ำกัด

121,900 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-203/2562

ลงวันท่ี 15 พ.ค. 62

44
จ้ำงพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรลงทุน 

(Investmsnt System) เพ่ือรองรับ IFRS 

9  โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

11,695,016 11,695,016 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ำกัด

11,695,016 บำท

บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ำกัด

11,695,016 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-77/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

45
จ้ำงบริษัทภำยนอกด ำเนินกำรพิมพ์ QR 

Code ร้ำนค้ำ Mymo pay พร้อมบรรจุใน

แผ่นป้ำยอะคริลิกชนอดใสหรือสำยคล้อง

คอ และจัดส่งให้ธนำคำรออมสินสำขำ

3,276,000 3,276,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

3,276,000 บำท

บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

3,276,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-78/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

46

จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำนเช่ำซ้ือตำมหลัก

ศำสนำอิสลำม โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
1,070,000 1,070,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เคพี ซอฟท์ จ ำกัด

1,070,000 บำท

บ. เคพี ซอฟท์ จ ำกัด

1,070,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-79/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

47
จ้ำงงำนติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศเพ่ิมเติม

บริเวณส่วนพ้ืนท่ีศูนย์ปฏิบัติกำรส ำรอง

อำคำรแอทสำทร ช้ันท่ี 11

482,500 482,500 วิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
บ. เอ็นทรัสท์ อินเตอร์คอร์ป จ ำกัด

485,000 บำท

บ. เอ็นทรัสท์ อินเตอร์คอร์ป จ ำกัด

482,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-11/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

48

จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมธนำคำรออมสิน

สำขำยำงตลำด จังหวัดกำฬสินธ์ุ
579,759 579,759 วิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

1.บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด 579,759 บำท

2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทรัพย์เจริญ 2012  631,912.37 บำท

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีนุติยกำญจน์ 650,000 บำท

4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธัญภัคคอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวอร์ก 610,000 บำท

5. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนช่ำงดีไซน์ 614,862 บำท

บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

579,759 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-12/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

49 จ้ำงผลิตกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ 

พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 

2562 (Repeat order)

4,480,000 4,480,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

4,480,000 บำท

บ. เอ็น-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกัด

4,480,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-204/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

50
จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงแอพพลิเคช่ัน Joox และ

เว็บไซต์ Sanook
10,000,000 10,000,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

10,000,000 บำท

บ. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

10,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-205/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

51 จ้ำงจัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์ลูกค้ำธุรกิจ

ขนำดใหญ่ ณ ประเทศเวียดนำม
2,370,000 2,370,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ จ ำกัด

2,370,000 บำท

บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ จ ำกัด

2,370,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-206/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

52
จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงโทรทัศน์รูปแบบละครส้ัน

 ทำงช่อง 3SD (ช่อง 28)
5,250,000 5,250,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ำกัด

5,250,000 บำท

บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ำกัด

5,250,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-207/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62

53 จ้ำงท่ีปรึกษำประเมินประสิทธิภำพงำน

ตรวจสอบภำยใน
2,600,000 2,600,000 วิธีคัดเลือก

บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

2,600,000 บำท

บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ท่ีปรึกษำธุรกิจ จ ำกัด

2,600,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-88/2562

ลงวันท่ี 16 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

54 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรม (Software) 

ระบบงำน Internet Banking
2,747,900 2,747,900 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน)

2747,900 บำท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน)

2747,900 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-80/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

55 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 

(Outsorce) เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและ

บันทึกข้อมูลของส ำนักอนุมัติสินเช่ือรำย

ย่อย

163,996,588.80 163,996,588.80 วิธีประกวดรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

1.บ. กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด 227,422,080 บำท

2. บ. วันทูวัน คอนแทคส์ จ ำกัด    230,000,000 บำท

3. บ.เอ็กซ์เทนด์ ไอที รีชอร์ส จ ำกัด 135,823,360 บำท
บ. กรุงเทพคลังเอกสำร จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-83/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

56 จ้ำงด ำเนินกำรถ่ำยทอดสดกำรออกรำงวัล

สลำกดิจิทัล 1 ปี ผ่ำนทำงส่ือออนไลน์ 

(Facebook)

496,000 496,000 วิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์
สถำนีวิทยุกองทัพบก

496,000 บำท

สถำนีวิทยุกองทัพบก

496,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-208/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

57
ซ้ือทองค ำรูปพรรณ ส ำหรับเป็นของรำงวัล

กิจกรรม บัตรเดบิตออมสินแจกโชคทอง

ข้ำมปี แค่พกก็อุ่นใจ ย่ิงใช้ย่ิงรวย

3,218,515 3,218,515 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. แม่ทองสุก โกลด์สมิท จ ำกัด

3,218,515 บำท

บ. แม่ทองสุก โกลด์สมิท จ ำกัด

3,218,515 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-27/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

58
ซ้ือน้ ำด่ืมธนำคำรออมสิน 420,000 420,000 วิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. ธำริน แอพไพรซัล จ ำกัด (น้ ำด่ืมธำรำ)

420,000 บำท

บ. ธำริน แอพไพรซัล จ ำกัด (น้ ำด่ืมธำรำ)

420,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.2-18/2562

ลงวันท่ี 23 พ.ค. 62

59
จ้ำงท่ีปรึกษำส ำรวจข้อมูลประชำชนฐำน

รำกเชิงปริมำณเพ่ือจัดท ำดัชนีคุณภำพชีวิต

ของประชำชนฐำนรำก ปี 2562

972,000 972,000 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด

972,000 บำท

บ. กลุ่มแอดวำนซ์ รีเสิร์ช จ ำกัด

972,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-82/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

60 จ้ำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย เพ่ือให้

ควำมเห็นทำงกฎหมำย
250,000 250,000 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

250,000 บำท

บ. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

250,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-84/2562

ลงวันท่ี 22 พ.ค. 62

61 จ้ำงพัฒนำระบบงำน Mobile HR เพ่ือ

รองรับกำรแสดงข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน

ของหน่วยงำนส่วนกลำงและข้อมูล 

performannce รำยบุคคล

9,981,195 9,981,195 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ำกัด (มหำชน)

9,981,195 บำท

บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ำกัด (มหำชน)

9,981,195 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-86/2562

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 62

62
จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอำกำศ แบบรวมอะไหล่ (ห้อง

คอมพิวเตอร์) อำคำร 4 ช้ัน 2

288,900 288,900 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ำกัด

288,900 บำท

บ. ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ำกัด

288,900 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-87/2562

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 62

63
จ้ำงวำงส่ือฯ บนป้ำยโฆษณำตลำดหัวหิน 551,800 551,800 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปิตอล 

551,800 บำท

คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปิตอล 

551,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-209/2562

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 62
64 จ้ำงวำงส่ือน ผ่ำนช่องทำงไลน์ (Line 

Official Account)
9,993,800 9,993,800 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. มำโช โมช่ัน จ ำกัด

9,993,800 บำท

บ. มำโช โมช่ัน จ ำกัด

9,993,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-210/2562

ลงวันท่ี 24 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

65 จ้ำงผลิตและเผยแพร่ภำพลักษณ์ธนำคำร

ออมสินผ่ำนบทเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

และเผยแพร่ภำพยนตร์โฆษณำธนำคำร

28,921,285.40 28,921,285.40 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

28,921,285.4 บำท

บ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

28,921,285.4 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-211/2562

ลงวันท่ี 27 พ.ค. 62

66 จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นส ำนักงำน

ช่ัวครำว ธนำคำรออมสินสำขำหัวหมำก 

กรุงเทพฯ

1,275,000 1,275,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ซี เอช ดี 2008 จ ำกัด

1,275,000 บำท

บ. ซี เอช ดี 2008 จ ำกัด

1,275,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.01-13/2562

ลงวันท่ี 27 พ.ค. 62

67 จ้ำงผลิตผ้ำกันเป้ือนและหมวกคลุมผม 

ประจ ำปี 2562
800,000 800,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. จิดำภำ 54 จ ำกัด

800,000 บำท

บ. จิดำภำ 54 จ ำกัด

800,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-89/2562

ลงวันท่ี 27 พ.ค. 62

68
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน 

Electronic L/G ส ำหรับโครงกำรหนังสือ

ค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบบล็อก

เซน (e-LG on blockchain)

18,577,790 18,577,790 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

18,577,790 บำท

บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

18,577,790 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-90/2562

ลงวันท่ี 28 พ.ค. 62

69
จ้ำงจัดท ำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระรำชินีฯ 273,087.54 273,087.54 วิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด

273,087.54 บำท

บ. มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด

273,087.54 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-212/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

70 จ้ำงจัดหำพ้ืนท่ีออกบูธงำน Thailand 

Smart Money 2019
6,606,222.80 6,606,222.80 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

6,606,222.80 บำท

บ. พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

6,606,222.80 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-213/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

71 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีวิทยุ FM 106.5 

Mhz (Package PR)
3,300,000 3,300,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ำกัด(มหำชน)

3,300,000 บำท

บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ำกัด(มหำชน)

3,300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-214/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

72 จ้ำงวำงส่ือฯ ในนิตยสำร Gourmet 

cuisine/นิตยสำร Tamago /Tamago 

Online

561,750 561,750 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกัด

561,750 บำท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ำกัด

561,750 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-215/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

73
จ้ำงจัดกิจกรรมกำรแข่งขันธนำคำรโรงเรียน

 ธนำคำรออมสิน ประจ ำปี 2562
39,350,000 39,350,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. คอมเมด้ีเวิลด์ จ ำกัด

39,350,000 บำท

บ. คอมเมด้ีเวิลด์ จ ำกัด

39,350,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-216/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

74
ซ้ือแฟ้มเสนอเซ็น 182,970 182,970 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. ชัยม่ันคง (1995) จ ำกัด

182,970 บำท

บ. ชัยม่ันคง (1995) จ ำกัด

182,970 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-20/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

75

ซ้ือข้อมูลอสังหำริมทรัพย์ 222,000 222,000 วิธีเฉพำะเจำะจง
บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ำกัด

222,000 บำท

บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 

จ ำกัด

222,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.2-19/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

76 ซ้ือระบบควบคุมส่ือประชำสัมพันธ์ทำง

จอภำพดิจิทัล (Digital Signage)
83,654,860 83,654,860 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกัด

8,3654,860 บำท

บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกัด

8,3654,860 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-29/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562

77 จ้ำงท่ีปรึกษำส ำรจพฤติกรรม ควำมต้องกำร

 Lifestyle และข้อมูลเชิงลึกของกลุ่ม 

Unserved และ Underserved

2,600,000 2,600,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์
บ. อินโฟเสิร์ช จ ำกัด

2,600,000 บำท

บ. อินโฟเสิร์ช จ ำกัด

2,600,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-92/2562

ลงวันท่ี 29 พ.ค. 62

78 เช่ำรถยนต์เก๋งน่ัง 4 ประตู พร้อมพนักงำน

ขับรถ
1,999,950 1,999,950 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. ซ. พัฒนำคำร์เรนท์ จ ำกัด

1,999,950 บำท

บ. ซ. พัฒนำคำร์เรนท์ จ ำกัด

1,999,950 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-19/2562

ลงวันท่ี 30 พ.ค. 62

79
จ้ำงบ ำรุงรักษำ Shelf Interfave System 390,200 390,200 วิธีเฉพำะเจำะจง

บ. จีเอเบิล จ ำกัด

390,200 บำท

บ. จีเอเบิล จ ำกัด

390,200 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-218/2562

ลงวันท่ี 31 พ.ค. 62

80
จ้ำงบ ำรุงรักษำ Hardware และ Software

 ของ server ทดแทน Blade server
963,000 963,000 วิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ำกัด

963,000 บำท

บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ำกัด

963,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-93/2562

ลงวันท่ี 31 พ.ค. 62


