
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1
จา้งท าแหวนทองค าที่ระลึกประดับเพชร เพือ่มอบ
ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี

 หรือ 40 ปี ประจ าปี 2563
12,117,620.00 12,117,620.00 คัดเลือก

1. หจก. วนิเนอร์ ลัคกี้ สตาร์
10,986,400 บาท

2. บ. มิงลองไฟน์ จวิเวลร่ี จ ากัด
11,785,000 บาท

3. บ. ทวพีรชัย อัญมณี จ ากัด
10,862,140 บาท

บ. ทวพีรชัย อัญมณี จ ากัด
10,862,140 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-86/2563
ลงวนัที่ 1 ก.ค. 63

2 จา้งติดต้ังระบบดิจติอลทีวี 135,000 135,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ปุณคณา โซลูชั่นส์ จ ากัด

135,000 บาท
บ. ปุณคณา โซลูชั่นส์ จ ากัด

135,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-181/2563
ลงวนัที่ 1 ก.ค. 63

3 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองโปรเจกเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 438,000 438,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ปุณคณา โซลูชั่นส์ จ ากัด

438,000 บาท
บ. ปุณคณา โซลูชั่นส์ จ ากัด

438,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-32/2563
ลงวนัที่ 1 ก.ค. 63

4 จา้งตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 6,829,600 6,773,500 คัดเลือก

1. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
5,687,800 บาท

2. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)

6,168,200 บาท
3. มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช

4,925,550 บาท

มหาวทิยาลัยนวมินทราธริาช
4,925,550 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-185/2563
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 63

5
ซ้ือพร้อมติดต้ังเมนสวทิซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (ACB) 

อาคาร 10 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่
486,000 464,647.50 เฉพาะเจาะจง

บ. สยาม -ซันนี่ โวลท์ จ ากัด
464,647.50 บาท

บ. สยาม -ซันนี่ โวลท์ จ ากัด
464,647.50 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-31/2563
ลงวนัที่ 2 ก.ค. 63

6 ซ้ือแฟ้มเสนอเซ็น 172,805 172,805 เฉพาะเจาะจง
บ. ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด

172,805 บาท
บ. ชัยมั่นคง (1995) จ ากัด

172,805 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-33/2563
ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63

7
จา้งที่ปรึกษาสร้างผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ
2,500,000 2,496,768.75 คัดเลือก

 บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ ากัด

2,469,980.95 บาท

บ. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่
ปรึกษา จ ากัด

2,448,130.83 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-83/2563
ลงวนัที่ 7 ก.ค. 63

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

8
จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 

network
497,550 497,550 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์

บ. พรูฟเวน่ จ ากัด
497,550 บาท

บ. พรูฟเวน่ จ ากัด
497,550 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-182/2563
ลงวนัที่ 7 ก.ค. 63

9 จา้งท าซองพลาสติก จ านวน 2 รายการ 1,240,000 1,240,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. โคโลซาย จ ากัด
1,099,000 บาท

2. บ. อรุณสยาม ยนูิพลาสต์ จ ากัด
1,590,000 บาท

บ. โคโลซาย จ ากัด
1,099,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-84/2563
ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

10 ซ้ือรถยนต์ตู้รับรอง 4,069,000.00 4,069,000.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทยยานยนตร์ อินเตอร์เซลส์ 

จ ากัด
4,069,000 บาท

บ. ไทยยานยนตร์ อินเตอร์เซลส์ จ ากัด
4,069,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-24/2563
ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

11
จา้งทบทวนผลการจดัอันดับเครดิตของธนาคาร

ออมสิน ปี 2563
         300,000.00         300,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ทริสเรทต้ิง จ ากัด
300,000 บาท

บ. ทริสเรทต้ิง จ ากัด
300,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-183/2563
ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

12
จา้งจดักิจกรรม GSB infinite Live Dan La 

cuisine by chef Phol ประจ าปี 2563
660,725 660,725 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. ออคทะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
660,725 บาท

บ. ออคทะ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
660,725 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-184/2563
ลงวนัที่ 9 ก.ค. 63

13
เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่าน

ระบบ internet
499,476 499,476 เฉพาะเจาะจง

บ. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด

499,476 บาท

บ. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด
499,476 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-11/2563
ลงวนัที่ 9 ก.ค. 63

14 ซ้ือเคร่ืองหมายให้กับพนักงาน 497,000 497,000 เฉพาะเจาะจง
นางสาวบุญเตือน  โถยอด

497,000 บาท
นางสาวบุญเตือน  โถยอด

497,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-34/2563
ลงวนัที่ 9 ก.ค. 63

15
จา้งท าเหรียญทองค าที่ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง
 และกล่องบรรจเุหรียญเพือ่มอบให้กับพนักงานที่

ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจ าปี 2563
6,911,200 6,911,200 เฉพาะเจาะจง

กรมธนารักษ์
6,911,200 บาท

กรมธนารักษ์
6,911,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-191/2563
ลงวนัที่ 9 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

16 ซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร จ านวน 2 รายการ 1,006,390 890,851.20 e-bidding

1. บ. ดี.เอช.เอ.สยามวาลาจ ากัด
886,080 บาท

2.  บ. เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์ 
จ ากัด

1,226,880 บาท
3. บ. บรรเจดิ โปรดักส์ จ ากัด

980,000 บาท

บ. ดี.เอช.เอ สยามวาลา จ ากัด
886,080 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-25/2563
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

17
เช่าเคร่ืองปรับอากาศชนิด precision Air 

Conditioning System จ านวน 2 เคร่ือง ณ ศูนย์
คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม

600,000 600,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจ

เมนท์ จ ากัด
600,000 บาท

บ. ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ 
จ ากัด

600,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-12/2563
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

18 จา้งส านักงานทนายความด าเนินการฟ้องคดี 450,000 450,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. อาร์ แอนด์ ที เอเชีย(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
450,000 บาท

บ. อาร์ แอนด์ ที เอเชีย(ประเทศไทย) 
จ ากัด

450,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-186/2563
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

19 จา้งออกแบบปฏิทินแขวนไทย ประจ าปี 2564 368,000 368,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. เกรยแ์มทเธอร์ จ ากัด

363,800 บาท
บ. เกรยแ์มทเธอร์ จ ากัด

363,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-188/2563
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

20
จา้งจดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม The 

alpha W.O.L.F CAMP
348,285 348,285 เฉพาะเจาะจง

หจก. ออเร้นจ ์โวยาจ
348,285 บาท

หจก. ออเร้นจ ์โวยาจ
348,285 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-187/2563
ลงวนัที่ 13 ก.ค. 63

21

จา้งออกแบบ ผลิตและติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 10 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
 วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประจ าปี 2563

499,636.50 499,636.50 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

499,636.50 บาท
บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด

499,636.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-189/2563
ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63

22 ซ้ือชุดหลักสูตรออนไลน์ส าเร็จรูป Micro Learning 147,125 147,125 เฉพาะเจาะจง
บ. บียอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด 

147,125 บาท
บ. บียอนด์ เทรนนิ่ง จ ากัด 

147,125 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-35/2563
ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

23
จา้งซ่อมแซม เปล่ียนผ้าหุม้เบาะเก้าอี้ โซฟา ณ ห้อง

รับรองลูกค้าฝ่ายธรุกิจการเงินส่วนบุคคล
241,000 241,000 เฉพาะเจาะจง

บ. เท็กซ์ไทล์ แกลลอร่ี จ ากัด
241,000 บาท

บ. เท็กซ์ไทล์ แกลลอร่ี จ ากัด
241,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-190/2563
ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63

24
จา้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบจอ LED Display
 ระบบควบคุมส าหรับหอประชุมบุรฉัตร ธนาคาร

ออมสินส านักงานใหญ่
234,972 234,972 เฉพาะเจาะจง

บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด
234,972 บาท

บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด
234,972 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-87/2563
ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63

25
จา้งท าหนังสือ และการ์ดพร้อมฃองส าหรับงาน

กฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563
208,436 208,436 เฉพาะเจาะจง

บ. แพคเพรส จ ากัด
208,436 บาท

บ. แพคเพรส จ ากัด
208,436 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-192/2563
ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63

26
จา้งที่ปรึกษาด าเนินการจดัท าดัชนีประชาชนฐาน

ราก ปี 2563
5,800,000 5,800,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

มูลนิธบิูรณะชนบทแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

5,800,000 บาท

มูลนิธบิูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

5,800,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-90/2563
ลงวนัที่ 16 ก.ค. 63

27
ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุค๊ จ านวน 89 

เคร่ือง
1,762,200 1,762,200 e-bidding

1. บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด
1,691,000 บาท

2. บริษัท พี อี ที แซด จ ากัด
1,742,709 บาท

บ. ทรีโอ แอคเซส จ ากัด
1,664,300 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-26/2563
ลงวนัที่ 16 ก.ค. 63

28
จา้งผลิตบัตร บัตรแสดงตน Smart Card และบัตร

ประจ าตัวเจา้หน้าที่รัฐ
126,795 126,795 เฉพาะเจาะจง

บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปังฟอร์ม 
จ ากัด

126,795 บาท

บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปังฟอร์ม จ ากัด
126,795 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-193/2563
ลงวนัที่ 16 ก.ค. 63

29
จา้งบ ารุงรักษาและปรับปรุงเวบ็ไซต์ของศูนยว์จิยั

ธนาคารออมสิน
272,400 272,400 เฉพาะเจาะจง

บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด
272,400 บาท

บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด
272,400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-88/2563
ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

30
จา้งเติมเงินควบคุมดูแลและท าความสะอาดเคร่ือง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
29,619,000 29,619,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธรุกิจบริการ จ ากัด
29,619,000 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธรุกิจ
บริการ จ ากัด

29,619,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-89/2563
ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

31
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลเพือ่การ

บริหารความเส่ียง (RDM) พร้อมจา้งบ ารุงรักษา 4 ปี
92,208,100 92,208,100 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด(มหาชน)
ซ้ือ 68,096,100 บาท

บ ารุง 24,112,000 บาท
รวม 92,208,100 บาท

บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด(มหาชน)
ซ้ือ 68,096,100 บาท

บ ารุง 24,112,000 บาท
รวม 92,208,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.02-27/2563
พณ.พ.03-92/2563
ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

32 จา้งพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 2 แบบพิมพ์ 178,800 178,800 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพิมพ์

178,800 บาท
บ. ธนาเทพการพิมพ์

178,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-194/2563
ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

33
จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรม software ระบบงาน 

internet Banking
5,495,000 5,495,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด(มหาชน)
5,495,000 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด(มหาชน)
5,495,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-93/2563
ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

34
จา้งที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ
พนักงาน/ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับ

บทบาทการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูง
4,000,000 3,606,300 คัดเลือก

1. บ. ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
3,576,600 บาท

2.  บ. คัสต้อม เอเซีย จ ากัด
3,196,730 บาท

3. บ. รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด
3,400,781 บาท

4. บ. ซูเปอร์โพล จ ากัด
2,525,000 บาท

5. สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจ ศศิ
นทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

3,605,483 บาท

บ. ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด
3,450,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-94/2563
ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

35
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

พร้อม software ยีห่้อ wincor รุ่น procash 681 
จ านวน 681 เคร่ือง

11,767,680 11,767,680 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
11,767,680 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ(ประเทศไทย) 
จ ากัด

11,767,680 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-97/2563
ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

36
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 

พร้อม software ยีห่้อ wincor รุ่น procash 280 
จ านวน 200 เคร่ือง

3,456,000 3,456,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
3,456,000 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ(ประเทศไทย) 
จ ากัด

3,456,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ03-96/2563
ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

37
จา้งพัฒนาระบบงาน ERP-FIS/HRIS เพือ่รองรับ
การจา่ยเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงิน

ตอบแทนความชอบในการท างาน
7,402,182 6,900,169.63 เฉพาะเจาะจง

บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
6,900,169.63 บาท

บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด
6,900,169.63 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-99/2563
ลงวนัที่ 29 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันที ่31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

38
จา้งเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร 
Talent Development program : Leading for 

success through Agility and innovation
1,360,505 1,360,505 เฉพาะเจาะจง

บ. อเด็คโก้ คอนซัลต้ิง จ ากัด
1,360,505 บาท

บ. อเด็คโก้ คอนซัลต้ิง จ ากัด
1,360,505 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-195/2563
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

39 จา้งวางส่ือฯรายการเก็บข่าวมาเล่า 300,000 300,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. เบรนทรี จ ากัด

300,000 บาท
บ. เบรนทรี จ ากัด

300,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-197/2563
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

40
จา้งเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร 

innovation with data analytics and 
visualization และหลักสูตร Basic Data Science

1,600,000 1,600,000 เฉพาะเจาะจง
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล

1,600,000 บาท
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล

1,600,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-196/2563
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63

41
จา้งผลิตใบแจง้ยอดค่าใช้จา่ยบัตรเครดิต/สินเชื่อ
บัตรเงินสด และซองหน้าต่างส าหรับบรรจใุบแจง้

ยอดค่าใช้จา่ย
6,937,000 6,937,000 พิเศษเพือ่การพาณิชย์

บ. จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง
 จ ากัด

6,937,000 บาท

บ. จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง 
จ ากัด

6,937,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-100/2563
ลงวนัที่ 30 ก.ค. 63


