
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 

พร้อม software ยี่ห้อ Wincor รุ่น procash 1500
 จ านวน 291 เคร่ือง

14,352,120.00 14,352,120.00 พิเศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
14,352,120 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

14,352,120 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-46/2563
ลงวนัที่ 7 พ.ค. 63

2
ซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ชนิด Laser ขาวด า

 ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-5040DN
65,698,856 65,698,856 คัดเลือก

1. บ. กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิ
ปอร์ต จ ากดั

65,676,065 บาท
2. บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั

65,679,899 บาท
3. บ. เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ากดั

65,691,259 บาท

บ. กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิปอร์ต จ ากดั
65,676,065 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-16/2563
ลงวนัที่ 11 พ.ค. 63

3
ซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ยี่ห้อ Lexmark รุ่น

 MS415DN
44,349,360 44,349,360 คัดเลือก

1. บ. กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิ
ปอร์ต จ ากดั

44,342,940 บาท
2.  บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั

44,330,100 บาท
3. บ. เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ากดั

44,339,760 บาท

บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั
44,298,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-14/2563
ลงวนัที่ 11 พ.ค. 63

4
จา้งผลิตมวิสิควดีิโอ (MV) ภาพลักษณ์ธนาคารออม

สินประกอบเพลงชวีติคนไทยต้องดีเหมอืนเดิม
428,000 428,000 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์

บ. ดีไซน์ คิท จ ากดั
428,000 บาท

บ. ดีไซน์ คิท จ ากดั
428,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-158/2563
ลงวนัที่ 11 พ.ค. 63

5
ซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ชนิด Laser ขาวด า

 ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L6200DW
67,205,700 67,205,700 คัดเลือก

1. บ. เอสพีเค เซ็นเตอร์ จ ากดั
67,201,650 บาท

2. บ. เลมอนคอม จ ากดั
67,197,600 บาท

3. บ. พีเค เอก็ซ์คลูซีฟ จ ากดั
67,205,000 บาท

บ. เลมอนคอม จ ากดั
67,181,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-15/2563
ลงวนัที่ 12 พ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสนิ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสนิ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

6
ซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ชนิด LED ขาวด า 

ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132
59,996,291 59,996,291 คัดเลือก

1. บ. กนกสิน เอก๊ซปอร์ต อมิ
ปอร์ต จ ากดั

59,984,574.50 บาท
2. บ. โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย 

จ ากดั
59,980,669 บาท

3. บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั
59,969,500 บาท

บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั
59,903,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-18/2563
ลงวนัที่ 12 พ.ค. 63

7
จา้งบริหารจดัการและขนส่ง (รับ-ส่ง) สลากกนิแบ่ง
รัฐบาลทุกประเภท ให้กบัธนาคารออมสินสาขาทั่ว

ประเทศ
4,777,550 4,777,550 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. รักษาความปลอดภัย การ์ด
ฟอร์ช แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
4,777,550 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ช 
แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

4,777,550 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-48/2563
ลงวนัที่ 12 พ.ค. 63

8

ซ้ือหมกึพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ยี่ห้อ Epson 
จ านวน 2 รายการ 

1. ผ้าหมกึ Epson รุ่น PLQ-20 จ านวน 4,200 
ตลับ ตลับละ 520 บาท

2. ผ้าหมกึ Epson รุ่น LQ-2090 จ านวน 2,500 
ตลับ ตลับละ 725 บาท

3,996,500 3,996,500 คัดเลือก

รายการที่ 1
1. บ. ดราโค่ จ ากดั

2,165,100
2. บ. ไอที เซอร์วสิเซส แอนด์ 

แมเนจเมนท์ จ ากดั
2,154,600 บาท

3. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)
2,179,590 บาท

รายการที่ 2 
1. บ .ดราโค่ จ ากดั
1,803,750 บาท

2. บ. ไอที เซอร์วสิเซส แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากดั
 1,800,000 บาท

3. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)
1,808,300 บาท

บ. ไอที เซอร์วสิเซส แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จ ากดั

3,954,600 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-17/2563
ลงวนัที่ 13 พ.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสนิ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

9
จา้งท าแบบฟอร์มหนังสือแจง้ผลการถกูเลขสลาก

จา่ยคืน
132,552 บาท 132,552 บาท ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์

บ. เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั
132,552 บาท

บ. เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จ ากดั
132,552 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-155/2563
ลงวนัที่ 13 พ.ค. 63

10 ซ้ือเคร่ืองนับคัดเหรียญ 6,832,800.00 4,206,384.00 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากดั

3,911,937.12 บาท
บ. ไทยพิมพ์สัมผัส จ ากดั

3,911,937.12 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-19/2563
ลงวนัที่ 13 พ.ค. 63

11
จา้งผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface debit 
card และส่วนประกอบที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการ

ผลิตบัตร
27,979,000 27,979,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากดั
27,979,000 บาท

บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากดั
27,979,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-49/2563
ลงวนัที่ 14 พ.ค. 63

12
จา้งบ ารุงรักษาระบบงาน Base24 ATM ให้รองรับ
ธรุกรรมรายการบัตรอเิล็กทรอนิกส์ Chip card 

ระยะเวลา 1 ปี
1,616,000 1,616,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. ดาต้าวนั เอเชยี(ประเทศไทย) 
จ ากดั

1,616,000 บาท

บ. ดาต้าวนั เอเชยี(ประเทศไทย) จ ากดั
1,616,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-54/2563
ลงวนัที่ 18 พ.ค. 63

13
ซ้ือบอร์ดประชาสัมพันธอ์ะคริลิค เพื่อติดต้ังภายใน

ธนาคารออมสินสาขา
1,616,000 1,616,000 เฉพาะเจาะจง

บ. แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง
 จ ากดั

1,616,000 บาท

บ. แพลนเน็ต ซายน์ แอดเวอไทซ่ิง 
จ ากดั

1,616,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-25/2563
ลงวนัที่ 18 พ.ค. 63

14
จา้งที่ปรึกษาตรวจสอบระบบการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ให้บริการด้วย

เทคโนโลยใีหม ่(Co-Sourcing)
4,500,000 4,492,683 คัดเลือก

1. บ. เคพีเอม็จ ีภูมไิชย ที่ปรึกษา
ธรุกจิ จ ากดั

4,480,000 บาท
2. บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ 

ที่ปรึกษา จ ากดั
4,314,732.91 บาท

บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ ากดั

3,496,563.18 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-53/2563
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 63

15 จา้งผลิตกระเป๋า pink Bag 270,000 270,000 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค 

จ ากดั
270,000 บาท

บ. สกลุไชยพรีเมยีม แอนด์ แพค จ ากดั
270,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-156/2563
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 63

16
จา้งบ ารุงรักษาระบบงาน Base24  ให้รองรับการ

เพิ่มการให้บริการท าธรุกรรมที่เคร่ืองฝากเงิน
อตัโนมติั

990,000 990,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดาต้าวนั เอเชยี(ประเทศไทย) 

จ ากดั
990,000 บาท

บ. ดาต้าวนั เอเชยี(ประเทศไทย) จ ากดั
990,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-50/2563
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 63

17
เชา่ใชร้ะบบเพื่อส่งขอ้ความส้ัน (SMS) แจง้เตือนให้

ช าระหนี้ แบบราคาคงที่ไมจ่ ากดัปริมาณ
4,300,000 4,300,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากดั

4,300,000 บาท

บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั
4,300,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.04-7/2563
ลงวนัที่ 19 พ.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสนิ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

18 จา้งท าซองกระดาษใส่เอกสาร จ านวน 5 รายการ 965,720 965,720 สอบราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. ไทยการซอง จ ากดั
942,460 บาท

2. บ. หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จ ากดั
953,800 บาท

3. บ. เอส.อาร์.ซี เอน็เวลอฟ จ ากดั
972,800 บาท

4. บ. พวงแสงเอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั
1,161,400 บาท

บ. ไทยการซอง จ ากดั
942,460 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-52/2563
ลงวนัที่ 20 พ.ค. 63

19
จา้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วน e-KYC 

เพื่อรองรับนโยบาย Digital identity
18,535,570 18,535,570 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. ที.เอน็ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
18,535,570 บาท

บ. ที.เอน็ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั
18,535,570 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-51/2563
ลงวนัที่ 20 พ.ค. 63

20
ซ้ือและติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออม

สินสาขาพร้อมบ ารุงรักษา แบบรวมอะไหล่ 
ระยะเวลา 4 ปี

181,948,540 181,004,860 e-bidding

1. บ. คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากดั
178,916,100 บาท

2. บ. จเีนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม 
จ ากดั

179,107,500 บาท

บ. คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากดั
178,916,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-20/2563
พรบ.03-58/2563
ลงวนัที่ 20 พ.ค. 63

21
จา้งที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบจ าลองการค านวณ
การด้อยค่า (ECL Model) ตามมาตรฐาน TFRS 9

30,000,000 29,571,500 พิเศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
คอนซัลต้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั

27,500,000 บาท

บ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอน
ซัลต้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั

27,500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-55/2563
ลงวนัที่ 22 พ.ค. 63

22

จา้งออกแบบผลิตและติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักาณ พระบรมราชนิี 

ประจ าปี 2563

332,526.04 332,526.04 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จ ากดั

332,526.04 บาท
บ. มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จ ากดั

332,526.04 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-157/2563
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 63

23

จา้งที่ปรึกษาเพื่อทดสอบประสิทธภิาพแบบจ าลอง
เศรษฐกจิมหภาค ปรับปรุงแบบจ าลองเศรษฐกจิ
มหภาค และประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

ไทย (GDP) รายไตรมาส ปี 2563

2,352,100 2,043,417.82 คัดเลือก
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

2,000,000 บาท
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

1,930,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-56/2563
ลงวนัที่ 25 พ.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน พฤษภำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสนิ

วนัที่ 31 เดอืน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

24
เชา่ใชร้ะบบเพื่อส่งขอ้ความส้ัน (SMS) 

ประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์ของธนาคาร แบบราคา
คงที่ไมจ่ ากดัปริมาณ

5,000,000 5,000,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์
บ. แอดวานซ์ เน็ตเวร์ิค เทคโนโลยี

 แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั
5,000,000 บาท

บ. แอดวานซ์ เน็ตเวร์ิค เทคโนโลย ี
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

5,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.04-8/2563
ลงวนัที่ 26 พ.ค. 63

25
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 13 

เคร่ือง
319,930 319,930 เฉพาะเจาะจง

บ. พี อ ีที แซด จ ากดั
319,930 บาท

บ. พี อ ีที แซด จ ากดั
319,930 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-26/2563

ลงวนัที่ 27 พ.ค. 63

26
จา้งปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาจรัญ

สนิทวงศ์ กรุงเทพฯ
5,420,000 5,400,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

หจก. ศรีนุติยกาญจน์
5,420,000 บาท

หจก. ศรีนุติยกาญจน์
5,420,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-6/2563

ลงวนัที่ 27 พ.ค. 63

27 ซ้ือสิทธกิารใชง้านโปรแกรม Tableu Creator โดย 118,642 118,642 เฉพาะเจาะจง
บ. เอม็โฟกสั จ ากดั

118,642 บาท
บ. เอม็โฟกสั จ ากดั

118,642 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-27/2563
ลงวนัที่ 29 พ.ค. 63

28
จา้งเหมาบริการจตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

(Incident response retainer)
5,800,000 5,800,000 พิเศษเพื่อการพาณิชย์

บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
5,800,000 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
5,800,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-57/2563
ลงวนัที่ 29 พ.ค. 63


