
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จา้งผลิตกระเป๋า ELLE 1,150,000.00 1,150,000.00 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น
แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

(มหาชน)
1,150,000 บาท

บ. เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน)

1,150,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-62/2563
ลงวนัที่ 1 มิ.ย. 63

2 ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 252,092 252,092 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ส่ีจดุศูนย ์จ ากัด

252,092 บาท
บ. ส่ีจดุศูนย ์จ ากัด

252,092 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.2-28/2563
ลงวนัที่ 1 มิ.ย. 63

3
จา้งท าเข็มกลัดรางวลั โครงการให้รางวลัจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจ าปี 2563

4,139,400 3,670,528 คัดเลือก

1.  บ. มิงลองไฟน์ จวิเวลร่ี จ ากัด
3,670,528 บาท

2.  บ. วอยซ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
4,180,200 บาท

3. บ. กฤตธนภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด
4,321,400 บาท

บ. มิงลอง ไฟน์ จวิเวลร่ี จ ากัด
3,670,528 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-59/2563
ลงวนัที่ 2 มิ.ย. 63

4
ซ้ือสิทธกิารใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่การ

ตรวจสอบ ยีห่้อ ACL
465,450 465,450 เฉพาะเจาะจง

บ. เอฟแอลเอส เซอร์วสิ(ประเทศ
ไทยป จ ากัด

465,450 บาท

บ. เอฟแอลเอส เซอร์วสิ(ประเทศไทยป
 จ ากัด

465,450 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-29/2563
ลงวนัที่ 2 มิ.ย. 63

5
จา้งบริษัทภายนอกติดตามหนี้ค้างช าระบัตรเครดิต

ค้างช าระต้ังแต่ 91 วนัขึ้นไป
15,000,000 15,000,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

1. บ.กฎหมายจกัรเพชร จ ากัด
6,000,000 บาท

2. บ. โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด(มหาชน)

4,500,000 บาท
3. บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่น

แนล บิซซิเนส จ ากัด
4,500,000 บาท

1. บ.กฎหมายจกัรเพชร จ ากัด
6,000,000 บาท

2. บ. โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด(มหาชน)

4,500,000 บาท
3. บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

บิซซิเนส จ ากัด
4,500,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด

1. พณ.พ.1-159/2563
2. พณ.พ.1-160/2563
3. พณ.พ.1-161/2563

ลงวนัที่ 2 มิ.ย. 63

6 จา้งวางส่ือฯ ในรูปแบบ video 1,193,050 1,193,050 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. คิดลึก จ ากัด
1,193,050 บาท

บ. คิดลึก จ ากัด
1,193,050 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-169/2563
ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 63

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

7
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

พร้อม software ยีห่้อ wincor รุ่นprocash280 
จ านวน700 เคร่ือง

8,064,000 8,064,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
8,064,000 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

8,064,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-61/2563
ลงวนัที่ 8 มิ.ย. 63

8
จา้งจดักิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ

สุขภาพผู้สูงอายุ
600,000 600,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. กู้ด 2018 จ ากัด
600,000 บาท

บ. กู้ด 2018 จ ากัด
600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-163/2563
ลงวนัที่ 8 มิ.ย. 63

9
จา้งผลิต content เพือ่โฆษณาประชาสัมพันธ์

ธรุกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทางส่ือ GSB
 Society Line Official Account

1,876,500 1,876,500 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. โมโน เจนเนอเรชั่น จ ากัด

1,876,500 บาท
บ. โมโน เจนเนอเรชั่น จ ากัด

1,876,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-164/2563
ลงวนัที่ 8 มิ.ย. 63

10

จา้งจดัแถลงข่าวผลการด าเนินงานธนาคารออมสิน
คร่ึงปีแรกของปี 2563 และการเปิดพืน้ที่ให้บริการ
สาขาส านักพหลโยธนิ ธนาคารออมสิน ส านักงาน

ใหญ่

1,178,824.35 1,178,824.35 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. เอ็นจอย ปาร์ต้ี จ ากัด

1,178,824.35 บาท
บ. เอ็นจอย ปาร์ต้ี จ ากัด

1,178,824.35 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-162/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63

11
จา้งบริการ line official Account กับ linre 

Business Connect และผลิตส่ือประชาสัมพันธ ์
ส าหรับโครงการ GSB Now

     10,330,000.42     10,330,000.42 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. คล๊ิก ซิสเต็มส์ จ ากัด
10,330,000.42 บาท

บ. คล๊ิก ซิสเต็มส์ จ ากัด
10,330,000.42 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-167/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63

12
จา้งวางส่ือฯทางโทรทัศน์รายการ ธรุกิจพิชิตล้าน 

shark Tank Thailand Season 2
6,500,000 6,500,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. มีเดีย แท็งค์ จ ากัด
6,500,000 บาท

บ. มีเดีย แท็งค์ จ ากัด
6,500,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-166/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63

13

จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (รวมอะไหล่) บริเวณธนาคารออมสิน

ส านักงานใหญ่ คลังเอกสาร ซอยลาดพร้าว 71 
อาคารพัสดุ ซอยลาดพร้าว 99 และอาคารแอ

ทสาทร ระยะเวลา 2 ปี

6,439,486 6,439,486 e-bidding
 บริษัท เอ็นจ-์เพาเวอร์ เซอร์วสิ

เซส จ ากัด
6,334,000 บาท

บ. เอ็นจ-์เพาเวอร์ เซอร์วสิเซส จ ากัด
6,333,996 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-72/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

14
จา้งท าใบบันทึกรายการ Receipt Roll จ านวน 2 

รายการ
1,369,000 1,369,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. วนิเปเปอร์โปรดักส์ จ ากัด
1,101,800 บาท

2. บ. รอยลั เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากัด
1,184,840 บาท

3. บ. อินเตอร์เปเปอร์โปรดักส์ 
จ ากัด

1,171,650 บาท
4. บ. วทิยไพบูลย ์พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

1,313,000 บาท
5. บ. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจ

เม้นท์ จ ากัด 
1,342,850 บาท

บ. วนิเปเปอร์โปรดักส์ จ ากัด
1,101,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-64/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63

15
จา้งที่ปรึกษาประเมินภาระผูกพันและการเปิดเผย
ข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง 

ผลประโยชน์ของพนักงานธนาคารออมสิน
663,400 663,400 เฉพาะเจาะจง

บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง 
จ ากัด

663,400 บาท

บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ากัด
663,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-65/2563
ลงวนัที่ 9 มิ.ย. 63

16
จา้งดูแลระบบและบริหารจดัการประชาสัมพันธ์

ทางช่องทาง GSB Society line Official Account
9,996,475 9,996,475 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. มาโช โมชั่น จ ากัด
9,996,475 บาท

บ. มาโช โมชั่น จ ากัด
9,996,475 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-165/2563
ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 63

17
จา้งบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส าหรับโครงการขยายช่องทางการให้บริการ
       1,236,621.48       1,236,621.48 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากัด
1,236,621.48 บาท

บ. คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากัด
1,236,621.48 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-68/2563
ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 63

18 จา้งผลิตชุดกล่องข้าวรักษ์โลก 230,000 230,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค 

จ ากัด
230,000 บาท

บ. สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จ ากัด
230,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-168/2563
ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

19
จา้งปรับปรุงซ่อมแซมพืน้ที่อาคาร 12 ชั้น 1 (ศูนย์
กีฬาและนันทนาการ) ธนาคารออมสินส านักงาน

ใหญ่
390,000 390,000 เฉพาะเจาะจง

บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากัด
390,000 บาท

บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากัด
390,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-8/2563

ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 63

20
เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่า
79,866,000 79,866,000 คัดเลือก

1. บ. อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากัด
76,269,600 บาท

2.  บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด

71,280,000 บาท
3. บ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

 จ ากัด (มหาชน)
79,632,396 บาท

บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
71,280,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-9/2563

ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 63

21 จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 6 แบบพิมพ์ 410,500 410,500 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด

410,500 บาท
บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด

410,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-170/2563
ลงวนัที่ 12 มิ.ย. 63

22
จา้งท าธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคาร

ออมสิน ติดต้ัง ณ ส านักงานธนาคารออมสินสาขา
859,600.00 859,600.00 e-bidding

1. บ. ฮอพบอน จ ากัด
842,800 บาท

2. บ. จพีี กู๊ดปร๊ินท์ จ ากัด
672,000 บาท

3. บ. แอคชีฟ ดิเวลลอปเมนท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,750,000 บาท
4. บ. เค.เอส. อินดัสทรี แอนด์ เท

รดด้ิง จ ากัด
331,128 บาท

5. บ. หอหมั้นเมือง จ ากัด
829,000 บาท

บ. เค.เอส อินดัสทรี แอนด์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

331,128 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-174/2563
ลงวนัที่ 15 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

23
จา้งบ ารุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อม

อุปกรณ์ ณ ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยให้บริการ 
(แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี

767,120 766,900.00 e-bidding

1. บ. คอมพิวเตอร์ยเูนี่ยน จ ากัด
747,600 บาท

2. บ. ว ีเอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วสิ 
จ ากัด

757,650 บาท
3. บ. ใยตาวศิวกรรม แอนด์ 

เทคโนโลยโีซลูชั่น จ ากัด
600,000 บาท

บ. ใยตา วศิวกรรม แอนด์ เทคโนโลย ี
โซลูชั่น จ ากัด
600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-69/2563
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 63

24
จา้งที่ปรึกษาทางกฎหมายเพือ่ให้ความเห็นทาง

กฎหมายเกี่ยวกับการฟืน้ฟูกิจการ
300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง

บ. อาร์ แอนด์ ที เอเชีย(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

300,000 บาท

บ. อาร์ แอนด์ ที เอเชีย(ประเทศไทย) 
จ ากัด

300,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-71/2563
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 63

25
จา้งอบรมหลักสูตร Km Role Model ส าหรับ

ผู้จดัการสาขา
299,600 299,600 เฉพาะเจาะจง

มูลนิธเิพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิต
แห่งชาติ

299,600 บาท

มูลนิธเิพือ่สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ
299,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-172/2563
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 63

26
จา้งพัฒนาระบบงาน CBS เพือ่รองรับการให้บริการ
ดอนเงินบาทเนต จากระบบงาน GSB Corporate 

internet banking
8,474,100 8,474,100 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
8,474,100 บาท

บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
8,474,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-70/2563
ลงวนัที่ 16 มิ.ย. 63

27
จา้งออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์

หลักสูตร CBS สินเชื่อ
450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง

บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด
450,000 บาท

บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด
450,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-171/2563
ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 63

28
จา้งบริการบ ารุงรักษาระบบเสียงตามสาย ธนาคาร
ออมสินส านักงานใหญ่ อาคาร 17 แบบรวมอะไหล่ 

ระยะเวลา 2 ปี
116,342 116,342 เฉพาะเจาะจง

บ. คียพ์อยท์ โซลูชั่น จ ากัด
116,342 บาท

บ. คียพ์อยท์ โซลูชั่น จ ากัด
116,342 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-73/2563
ลงวนัที่ 19 มิ.ย. 63

29
จา้งบ ารุงรักษา Hardware ส าหรับ web portal 

เป็นระยะเวลา 2 ปี
445,120 445,120 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์

บ. คอม เทรดด้ิง จ ากัด
445,120 บาท

บ. คอม เทรดด้ิง จ ากัด
445,120 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.03-77/2563
ลงวนัที่ 22 มิ.ย. 63

30
จา้งพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน ประเภทเผ่ือ

เรียก จ านวน 1,500,000 เล่ม
4,050,000 4,050,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด
4,050,000 บาท

บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด
4,050,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-75/2563
ลงวนัที่ 22 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

31
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM 
Recycle) ยีห่้อ Hitachi Omron รุ่น ECRM M11 

จ านวน 200 เคร่ือง
5,360,000 5,360,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. ล็อกซบิท  จ ากัด
5,360,000 บาท

บ. ล็อกซบิท  จ ากัด
5,360,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-76/2563
ลงวนัที่ 23 มิ.ย. 63

32 ซ้ือระบบ web Isolation พร้อมจา้งบ ารุงรักษา 4 ปี 17,334,000 15,950,800 ประกวดราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
15,595,200 บาท

2. บ. รูธ วคิเตอร์(ประเทศไทย) 
จ ากัด

15,748,000 บาท
3. บ. สามารถเทลคอม จ ากัด 

(มหาชน)
15,874,400 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
15,449,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-21/2563
พณ.ป.03-78/2563
ลงวนัที่ 23 มิ.ย. 63

33
จา้งจดักิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน 

(ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรมworkshop
1,204,200 1,204,200 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. วอ็กเซล ครีเอชั่น จ ากัด
1,204,200 บาท

บ. วอ็กเซล ครีเอชั่น จ ากัด
1,204,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-175/2563
ลงวนัที่ 23 มิ.ย. 63

34
จา้งจดัพิธมีอบรางวลักิจกรรมส่งเสริมการตลาด

สลากดิจทิัล 1 ปี
417,300 417,300 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์

บ. แนกซอส อินฟินิต้ี จ ากัด
417,300 บาท

บ. แนกซอส อินฟินิต้ี จ ากัด
417,300 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-177/2563
ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 63

35
จา้งวางส่ือฯ ในรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง 

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง nation TV
600,000 600,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน)

600,000 บาท

บ. เนชั่น บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด(มหาชน)
600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-176/2563
ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 63

36
ซ้ือุปกรณ์ Firewall สาขาพร้อมจา้งบ ารุงรักษา

ระยะเวลา 4 ปี
18,084,528 17,522,557.45    ประกวดราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน)

17,410,800 บาท
2. บ. สามารถเทลคอม จ ากัด 

(มหาชน)
17,476,800 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลย ี
จ ากัด (มหาชน) 
174,06,121 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-22/2563
พณ.ป.03-81/2563
ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

37
ซ้ือผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองปรับสมุดฝาดเงินอัตโนมัติ 

ยีห่้อ HITACHI รุ่น BH180
529,650 529,650 คัดเลือก

1. บ บิซิเนส โซลูชั่น โพรไวเดอร์ 
จ ากัด

526,975 บาท
2. บ. พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จ ากัด

521,625 บาท
3. บ. ไอดินนายด์ จ ากัด

529,650 บาท

บ. พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จ ากัด
508,250 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-23/2563
ลงวนัที่ 25 มิ.ย. 63

38
ซ้ือสมาร์ทโฟน และแท็บเล้ต ยีห่้อ Apple ส าหรับ
เป็นของรางวลัชิงโชคใจกิจกรรมการตลาดสลาก

ดิจทิัล 1 ปี
562,800 562,800 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน)
562,800 บาท

บ. คอมเซเวน่ จ ากัด (มหาชน)
562,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.2-30/2563
ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

39 จา้งท าแฟ้ม ก.22 1,900,000 1,900,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. คอมมานต์ เอ็น ดีไซน์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด

1,730,000 บาท
2. บ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน)
1,780,000 บาท

3. บ. แพค เพรส จ ากัด
1,860,000 บาท

4. บ. ประชุมช่าง จ ากัด
1,870,000 บาท

5. บ. แอคมี พรินต้ิง จ ากัด
1,875,000 บาท

6. หจก. ธนาพร้ินต้ิง
1,900,000 บาท

7. บ. เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จ ากัด
1,950,000 บาท

บ. คอมมานต์ เอ็น ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

1,720,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ส.03-82/2563
ลงวนัที่ 26 มิ.ย. 63

40 จา้งดูแล และบริหารจดัการ social media 690,150 690,150 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. วฒันกูล กรุ๊ป จ ากัด

690,150 บาท
บ. วฒันกูล กรุ๊ป จ ากัด

690,150 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-179/2563
ลงวนัที่ 29 มิ.ย. 63

41
จา้งออกแบบและจดัท าหนังสือธนาคารโรงเรียน

ต้นแบบ ธนาคารออมสิน ฉบับรวมเล่ม
179,760 179,760 เฉพาะเจาะจง

บ. โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด
179,760 บาท

บ. โคฟาวเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด
179,760 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-180/2563
ลงวนัที่ 30 มิ.ย. 63


