
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศเพื่อการ
บริหารศูนยบ์ริการทางการแพทย ์ระยะเวลา 3 ปี

1,490,046.39 1,490,046.39 เฉพาะเจาะจง
บ. อนิเตอร์เนชัน่แนล เมดิคัล ซอฟต์แวร์ จ ากดั

1,490,046.39 บาท

บ. อนิเตอร์เนชัน่แนล เมดิคัล 
ซอฟต์แวร์ จ ากดั

1,490,046.39 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-127/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

2

จ้างพฒันาและปรับปรุงระบบงานสงเคราะหช์ีวิต 
เพื่อรองรับระบบงานการเชือ่มโยงข้อมูลเงินฝาก
สงเคราะหช์ีวิตและครอบครัวเพื่อน าส่ง
กรมสรรพากร

1,215,115 1,215,115 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. พ ีแอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั
1,210,000 บาท

บ. พ ีแอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยส์ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั

1,210,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-123/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

3
จ้างผลิตและวางส่ือฯ ทางโทรทศัน ์ในรายการ 
กระจกหกด้าน

1,647,800 1,647,800 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลออ้นส์ จ ากดั

1,647,800 บาท
บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลออ้นส์ จ ากดั

1,647,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-224/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

4
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและ
ส ารอง พร้อมโปรแกรมระบบปฏบิติัการ

913,000 908,255 e-bidding

1. บ. ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ากดั
455,820 บาท

2.  บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)

620,707 บาท
3. บ. ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั

663,400 บาท
4. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

565,555 บาท
5. บ. แอด อนิ บซิิเนส จ ากดั

582,615 บาท
6. บ. มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ่จ ากดั

606,690 บาท

บ. ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ากดั
455,820 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-35/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

5 จ้างวางส่ือฯ ทางสถานโีทรทศัน ์ช่อง MONO 29 2,000,000 2,000,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั

2,000,000 บาท
บ. โมโน บรอดคาซท ์จ ากดั

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-234/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

6
จ้างบ ารุงรักษาระบบการค านวณเงินกองทนุและ
สินทรัพยเ์ส่ียงตามมาตรฐาน Basel II ระยะเวลา 4
 ปี

46,190,208 46,190,208 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

45,800,000 บาท
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

45,800,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-125/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

7
จ้างผลิตกระเปา๋ฝ้าปกัลายเพื่อเปน็ของแจกวาระปี
ใหม่ (ชิน้ใหญ)่ ประจ าป ี2564

30,450,000 29,725,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. เอน็-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 
จ ากดั

17,832,100 บาท
2. บ. ออูิง๊ค์ พรีเมีย่ม จ ากดั

17,913,300 บาท
3. บ. ชีววัฒน ์กรุ๊ป จ ากดั

18,618,000 บาท
4. บ. โรม่า อตุสาหกรรม จ ากดั

21,242,500 บาท
5. บ. ทรัพยโ์ชติ ลักเกจ กรุ๊ป จ ากดั

22,185,000 บาท
6. บ. 29 พรีเมีย่ม จ ากดั

23,780,000 บาท
7. บ. มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท ์จ ากดั

23,925,000 บาท

บ. เอน็-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
 จ ากดั

17,827,750 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-124/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

8
จ้างเหมาบริการจัดกจิกรรมปจัฉิมนเิทศ "แอว่เมือง
เหนอื...เยอืนถิน่ล้านนา..." ณ จังหวัดเชียงราย

4,256,000 4,256,000 คัดเลือก

1.  บ. ดุสิตทวัร์เวิลด์ จ ากดั 
4,256,000 บาท

2. บ. ไอดี ทราเวิล จ ากดั
5,015,000 บาท

3. บ. เดอะ จีเนยีส จ ากดั
5,545,000 บาท

บ. ดุสิต ทวัร์ เวิลด์ จ ากดั
4,256,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-122/2563
ลงวันที่ 1 ก.ย. 63

9

จ้างเหมาบริการพฒันาบคุลากรฝึกอบรมหลักสูตร 
Advanced Business Leadership 
Development Journey และหลักสูตร Advance
 Business Development Journey

1,313,481 1,313,481 เฉพาะเจาะจง
บ. เอสอเีอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ จ ากดั

1,313,481 บาท

บ. เอสอเีอเชีย ลีดาเวชัน่ เซ็นเตอร์ 
จ ากดั

1,313,481 บาท
เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

10
จ้างบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอตัโนมัติ (FM 200) 
ศูนยจ์ัดเกบ็เอกสารส าคัญ ธนาคารออมสินเขต 
แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี

3,255,550 3,251,800 e-bidding

1. บ. ซีเอเค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
2,960,000 บาท

2. บ. ดู แอนด์ เอ จ ากดั
3,237,600 บาท

3. บ. เอบทิ มัลติซีสเต็ม จ ากดั
2,958,550 บาท

4. บ. เคมการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 
3,241,150 บาท

5. บ. แอนต้ีไฟร์ จ ากดั
3,251,800 บาท

บ. เอบทิ มัลติซิสเต็ม จ ากดั
2,917,248 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-129/2563
ลงวันที่ 3 ก.ย. 63

11
ซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาว -ด า ส าหรับกระดาษ A3
 จ านวน 2 เคร่ือง

107,856 107,856 เฉพาะเจาะจง
บ. สยาม ทซีี จ ากดั

107,856 บาท
บ. สยาม ทซีี จ ากดั

107,856 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-40/2563
ลงวันที่ 3 ก.ย. 63

12
จ้างด าเนนิงาน Post-Production ส าหรับภาพยนต์
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ "สินเชือ่เคหะ และ สินเชือ่
ไทรทองอเนกประสงค์"

497,550 497,550 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. แอด ฮอค ครีเอทฟี คอนเนคท ์จ ากดั

497,550 บาท
บ. แอด ฮอค ครีเอทฟี คอนเนคท ์จ ากดั

497,550 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-230/2563
ลงวันที่ 3 ก.ย. 63

13
จ้างผู้ตรวจสอบอาคารและปา้ยตราสัญลักษณ์ (โล
โก)้ ธนาคารออมสิน

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทย อนิสเปคเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

485,000 บาท
บ. ไทย อนิสเปคเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั

485,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-233/2563
ลงวันที่ 3 ก.ย. 63

14 จ้างวางส่ือฯ ทางโทรทศัน ์ในรายการรถโรงเรียน 1,350,000 1,350,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. จีเอม็เอม็ ทวีี จ ากดั

1,350,000 บาท
บ. จีเอม็เอม็ ทวีี จ ากดั

1,350,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-229/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

15
ซ้ือพร้อมติดต้ัง Video Wall อาคาร 1 ธนาคาร
ออมสินส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ

4,502,900 4,446,425 e-bidding

1.  บ. ซี.เอส อนิทเิกรตเต็ด โซลูชัน่ จ ากดั
3,000,000 บาท

2. บ. โฟร์ซิสเตมส์ จ ากดั
3,510,000 บาท

บ. ซี.เอส อนิทเิกรตเต็ด โซลูชัน่ จ ากดั
3,000,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-37/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

16 จ้างวางส่ือฯ ทางสถานโีทรทศันช์่อง อมรินทร์ ทวีี 1,500,000 1,500,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั

1,500,000 บาท
บ. อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ ากดั

1,500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-228/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

17 จ้างวางส่ือฯ บนปา้ยบลิบอร์ด 885,000 885,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ท ีเอน็ วาย ดี จ ากดั

885,000 บาท
บ. ท ีเอน็ วาย ดี จ ากดั

885,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-227/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

18 ซ้ือครุภณัฑ์ตู้สาขาโทรศัพทอ์ตัโนมัติพร้อมติดต้ัง 1,260,000 1,215,774 e-bidding

1. บริษทั ซูเพร์ิบ คอมพ ์จ ากดั
3,282,289.20 บาท

2. บริษทั ซายนเ์ทค อนิโฟ จ ากดั
1,596,000 บาท

3. บริษทั โฟนนคิ(ประเทศไทย) จ ากดั
1,215,648 บาท

บ. โฟนนคิ (ประเทศไทย) จ ากดั
1,213,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-36/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

19
จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภยัคุกคามจากภายนอก 
(Threat Intelligence)

2,600,000 2,595,000 สอบราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. อาร์ วี คอนเนก็ซ์ จ ากดั
2,591,546 บาท

2. บ. แซนฟนิต้ีิ จ ากดั
2,593,400 บาท

บ. อาร์ วี คอนเนก็ซ์ จ ากดั
2,588,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-128/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

20
จ้างวางส่ือฯ ทางสถานวีิทยขุ่าวจราจร สวพ .FM 91
 MHz และสถานวีิทยขุ่าวต่างจังหวัดทั่วภมูิภาค 
จ านวน 8 สถานี

1,560,000 1,560,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั

1,560,000 บาท
บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั

1,560,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-226/2563
ลงวันที่ 8 ก.ย. 63

21
เช่าสิทธิก์ารใช้งาน Software Microsoft Project
 Online

866,000 824,750 คัดเลือก

1. บ. เอม็เอฟอซีี จ ากดั (มหาชน)
646,550 บาท

2.  บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)

737,460.15 บาท
3. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

735,000 บาท

บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั(มหาชน)
646,550 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-20/2563
ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

22 เช่าระบบงาน Tele-sales Outbound 5,292,000 5,292,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. วันทวูัน คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน)

5,238,000 บาท
บ. วันทวูัน คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน)

5,238,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.04-18/2563
ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

23
จ้างท าโล่ประกาศเกยีรติคุณส าหรับพนกังาน
เกษยีณอาย ุประจ าป ี2563

213,732.50 213,732.50 เฉพาะเจาะจง
บ. บางกอกโทรฟี่ จ ากดั

213,732.50 บาท
บ. บางกอกโทรฟี่ จ ากดั

213,732.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-231/2563
ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

24 จ้างผลิตสติกเกอร์ STREET FOOD 432,601 432,601 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ท.ีเอน็.แอด๊ว๊านซ์ อนิเตอร์เทรด จ ากดั

432,601 บาท

บ. ท.ีเอน็.แอด๊ว๊านซ์ อนิเตอร์เทรด 
จ ากดั

432,601 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-236/2563
ลงวันที่ 9 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

25 ซ้ือเคร่ืองวัดและทดสอบใยแกว้น าแสง 361,660 361,660 เฉพาะเจาะจง
บ. อเีลคทรอนคิส์ ซอร์ซ จ ากดั

361,660 บาท
บ. อเีลคทรอนคิส์ ซอร์ซ จ ากดั

361,660 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-42/2563
ลงวันที่ 9 ก.ย. 63

26
จ้างผลิตและวางส่ือฯ ทางส่ือโทรทศันแ์ละส่ือ 
Social Media รายการ เปร้ียวปาก

1,999,995.85 1,999,995.85 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ไทม์ บรอดคาสท ์จ ากดั

1,999,995.85 บาท
บ. ไทม์ บรอดคาสท ์จ ากดั

1,999,995.85 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-232/2563
ลงวันที่ 10 ก.ย. 63

27
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานเช่าซ้ือตามหลัก
ศาสนาอสิลาม

1,070,000 1,070,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เคพ ีซอฟท ์จ ากดั

1,070,000 บาท
บ. เคพ ีซอฟท ์จ ากดั

1,070,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-130/2563
ลงวันที่ 11 ก.ย. 63

28
ซ้ือระบบเครือข่าย Wireless Lanพร้อมจ้าง
บ ารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

50,448,600 40,671,480 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)

39,600,000 บาท
บ. สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)

39,600,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-40/2563
พณ.ป.03-134/2563
ลงวันที่ 11 ก.ย. 63

29
จ้างเหมาบริการบริการจัดโครงการศึกษาดูงานนกั
บริหารจัดการดีเด่นสังกดัสายงานกจิการสาขา 
โครงการ GSB Awards 2019 ณ จังหวัดเชียงราย

691,950 691,950 คัดเลือก

1.  บ. ทราเวิล วันเดอส์ จ ากดั
757,700 บาท

2. บ. ดุสิตทวัร์เวิลด์ จ ากดั
770,200 บาท

3. บ. ไอดี ทราเวิล จ ากดั
691,950 บาท

บ. ไอดี ทราเวิล จ ากดั
691,950 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-131/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

30
จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะหก์ารด าเนนิงานของ
ผู้ประกอบการธุรกจิการเงินที่มิใช่สถาบนัการเงิน 
(Non-Bank)

856,428.96 856,428.96 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี
800,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี

800,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-132/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

31
จ้างวางส่ือฯ ทางคล่ืนวิทย ุFM 106.5 MHz 
(Green Wave)

1,000,000 1,000,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. จีเอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั(มหาชน)

1,000,000 บาท
บ. จีเอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั(มหาชน)

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-237/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

32
ซ้ือชุดหลักสูตรออนไลนส์ าเร็จรูปเพื่อพฒันาทกัษะ
พนกังานด้านดิจิตอลและการขาย

350,000 350,000 เฉพาะเจาะจง
บ. บยีอนด์ เทรนนิง่ จ ากดั 

350,000 บาท
บ. บยีอนด์ เทรนนิง่ จ ากดั 

350,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-43/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

33
จ้างท าเส้ือ/ผลิตเส้ือโปโลเพื่อใช้ในงานมหกรรม
การเงินของธนาคาร

369,150 369,150 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ย.ูดี.ยเูนีย่น ดีไซน ์จ ากดั

369,150 บาท
บ. ย.ูดี.ยเูนีย่น ดีไซน ์จ ากดั

369,150 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-235/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

34
จ้างบริการวิชาการ การอบรมหลักสูตรเจ้าหนา้ที่
ความปลอดภยัในการท างาน ธนาคารออมสิน
ส านกังานใหญ่

262,792.00 262,792.00 เฉพาะเจาะจง
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามัยใน

การท างาน (ประเทศไทย)
262,792 บาท

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและ
อนามัยในการท างาน (ประเทศไทย)

262,792 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-252/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

35
จ้างผลิตและวางส่ือประชาสัมพนัธ์ในพื้นที่อมืแพค
เมืองทองธานสี าหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ
 คร้ังที่ 20

256,639.50 256,639.50 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. อมิแพค็ เอก็ซิบชิัน่ แมเนจเม้นท ์จ ากดั

256,639.50 บาท

บ. อมิแพค็ เอก็ซิบชิัน่ แมเนจเม้นท ์
จ ากดั

256,639.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-238/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

36
ซ้ือพร้อมติดต้ังโคมไฟฟา้แสงสว่างบริเวณโถงชัน้ 2 
อาคาร 1 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ

213,000 213,000 เฉพาะเจาะจง
บ. อฟี ไลทต้ิ์ง จ ากดั

213,000 บาท
บ. อฟี ไลทต้ิ์ง จ ากดั

213,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-44/2563
ลงวันที่ 14 ก.ย. 63

37 ซ้ือระบบ Data Catalog Collaboration 20,191,000 20,190,900 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ยบิอนิซอย โซลูชัน่ จ ากดั

19,334,900 บาท
บ. ยบิอนิซอย โซลูชัน่ จ ากดั

19,134,900 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-38/2563
ลงวันที่ 15 ก.ย. 63

38
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ังเพื่อทดแทน
ครุภณัฑ์เดิม ธนาคารออมสินภาค 7 จังหวัดอตุรดิตถ์

668,200.00 662,400.00 e-bidding

1. ร้านพษิณุโลกแอร์ แอนด์ เซอร์วิส
645,751.42 บาท

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ พ ีซัพพลาย แอนด์ 
ดีเวลลอปเม้นท์
487,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอน็ พ ีซัพพลาย 
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

487,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-43/2563
ลงวันที่ 15 ก.ย. 63

39 จ้างออกแบบปฏทินิต้ังโต๊ะ ประจ าป ี2564 789,000 789,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ลาฟอะลอต จ ากดั

789,000 บาท
บ. ลาฟอะลอต จ ากดั

789,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-239/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 63

40
ซ้ือผ้าหมึกส าหรับเคร่ืองพมิพ ์CANON รุ่น Image 
Formura CR120 แบบราคาคงที่ไม่จ ากดัปริมาณ

674,100 674,100 คัดเลือก

1. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน)

666,610 บาท
2.  บ. ลีกา้ บสิสิเนส จ ากดั

662,116 บาท

บ. ลีกา้ บสิสิเนส จ ากดั
674,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-39/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 63

41
จ้างบ ารุงรักษาระบบโปรแกรมการส่งรหสัรายการ
บญัชี (Feed) ของระบบงานสางเคราะหช์ีวิต 
ระยะเวลา 1 ปี

577,500 577,500 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ.พ ีแอนด์ โอ โกบอล เทคโนโลยส์ี (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
577,500 บาท

บ.พ ีแอนด์ โอ โกบอล เทคโนโลยส์ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั

577,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-133/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

42
ซ้ือระบบ Backup Configuration อปุกรณ์ส่ือสาร
 พร้อมจ้างบ ารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

14,956,000 14,872,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
14,562,400 บาท

2. บ. จักรวาลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ จ ากดั
14,718,000 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
14,294,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-41/2563
พณ.ป.03-138/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 63

43
จ้างบริหารจัดการ GSBCards Facebook 
Fanpage (Admin)

499,957.50 499,957.50 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. เอดีเอ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั

499,957.50 บาท
บ. เอดีเอ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั

499,957.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-240/2563
ลงวันที่ 17 ก.ย. 63

44 เช่าใช้บริการโปรแกรมส าหรับส่ือส่ิงพมิพอ์อนไลน์ 448,500 448,500 เฉพาะเจาะจง
บ. อุค๊บ ีจ ากดั
448,500 บาท

บ. อุค๊บ ีจ ากดั
448,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-19/2563
ลงวันที่ 17 ก.ย. 63

45
จ้างส านกังานทนายความด าเนนิการฟื้นฟกูจิการ
ของบริษทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)

3,959,000 3,959,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

3,450,000 บาท

บ. อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย(ประเทศไทย) 
จ ากดั

3,450,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-241/2563
ลงวันที่ 17 ก.ย. 63

46
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้า-ทางขึน้ (ด้านหนา้) 
ธนาคารออมสินสาขาวาปปีทมุ จังหวัดมหาสารคาม 466,000 466,000 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ที.พ.ีเฟอร์นเิจอร์
465,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ที.พ.ีเฟอร์นเิจอร์
465,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-253/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

47
จ้างพมิพส์มุดฝากเงินธนาคารออมสิน จ านวน 4 
ประเภท

18,480,000 18,480,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพมิพ ์จ ากดั

18,480,000 บาท
บ. ธนาเทพการพมิพ ์จ ากดั

18,460,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-135/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

48
จ้างวางส่ือฯ ทางสถานวีิทยเุครือข่ายกองทพับก 
Network 127 สถานทีั่วประเทศ

3,466,800 3,466,800 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ.ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากดั

3,466,800 บาท
บ.ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากดั

3,466,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-247/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

49
จ้างจัดท าส่ือส่งเสริมการออมโครงการ "ออมคิดส์ 
ออมเงิน" ป ี2563

5,000,000 5,000,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. พพีร้อมทม์ีเดีย จ ากดั

5,000,000 บาท
บ. พพีร้อมทม์ีเดีย จ ากดั

5,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-243/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

50

จ้างเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินผ่านบท
เพลงสรรเสริญพระบารมี และเผยแพร่ภาพยนต์
โฆษณาธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์เครือ
เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์

10,000,000 10,000,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั

10,000,000 บาท
บ. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์ กรุ๊ป จ ากดั

10,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-242/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

51
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบธูงาน Thailand Smart 
money ป ี2020

2,258,235 2,258,235 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. พ.ีเอ พร้ินทต้ิ์ง เฮ้าส์ จ ากดั

2,258,235 บาท
บ. พ.ีเอ พร้ินทต้ิ์ง เฮ้าส์ จ ากดั

2,258,235 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-245/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

52
จ้างวางส่ือฯ ทางสถานโีทรทศันช์่อง Workpoint 
(ช่อง 23)

2,000,000 2,000,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากดั

2,000,000 บาท
บ. ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากดั

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-244/2563
ลงวันที่ 18 ก.ย. 63

53
จ้างผลิตร่มสนามพร้อมขาต้ัง ใช้ส าหรับกจิกรรม 
CSR ธนาคารออมสิน

470,265 470,265 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ากดั

470,265 บาท
บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ากดั

470,265 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-249/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

54
จ้างเชือ่มต่อระบบเสียงตามสายระหว่างศูนยก์ลาง
ประกาศเสียงตามสาย และระบบเสียงตามสาย
อาคาร 18 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่

200,000 200,000 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. คียพอยท ์โซลูชัน่ จ ากดั

200,000 บาท
บ. คียพอยท ์โซลูชัน่ จ ากดั

200,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-246/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

55
จ้างงานวิจัยการตลาด (Market Research) 
ส าหรับบริการ Mobile Banking (Mymo)

785,380 785,380 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ซิมริเซอช จ ากดั

785,380 บาท
บ. ซิมริเซอช จ ากดั

785,380 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-136/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

56

จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลนช์ุด
หลักสูตรพฒันาศักยภาพเตรียมความพร้อมเปน็
ผู้บริหารระดับต้น และหลักสูตรพฒันาพนกังาน
ด้านการขาย

3,300,000 3,300,000 คัดเลือก

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3,300,000 บา

2.  บ. ดิ อาเจนด้า จ ากดั
3,745,000 บาท

3.  บ. คอมมูนต้ีิ ดีเวลล็อปเมนท ์จ ากดั
3,959,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3,300,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-250/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

57
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบธูงาน SMART SME EXPO 
2020

760,000 760,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. พเีอม็จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

760,000 บาท
บ. พเีอม็จี คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

760,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-248/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

58
จ้างพฒันาและปรับปรุงระบบงาน CBS เพื่อรองรับ
การใหบ้ริการ Pay by Account

7,406,691 7,406,691 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

6,675,061 บาท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั

6,675,061 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-137/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

59
ซ้ือสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อการ
ตรวจสอบ ยีห่อ้ ACL

425,000 409,275 เฉพาะเจาะจง
บ. เอฟแอลเอส เซอร์วิส(ประเทศไทย) จ ากดั

409,275 บาท

บ. เอฟแอลเอส เซอร์วิส(ประเทศไทย)
 จ ากดั

409,275 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-42/2563
ลงวันที่ 21 ก.ย. 63

60
จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้
ออนไลน์

1,800,000 1,700,000 เฉพาะเจาะจง
บ. จี แกรททจิูด จ ากดั

1,700,000 บาท
บ. จี แกรททจิูด จ ากดั

1,700,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-139/2563
ลงวันที่ 22 ก.ย. 63

61 จ้างพมิพแ์บบพมิพ ์จ านวน 6 แบบพมิพ์ 359,520 359,520 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพมิพ ์จ ากดั

359,520 บาท
บ. ธนาเทพการพมิพ ์จ ากดั

359,520 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-251/2563
ลงวันที่ 24 ก.ย. 63

62
ซ้ือสิทธิก์ารใช้งานโปรแกรมด้านการวิเคราะหข์้อมูล
 Tableau

500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

500,000 บาท
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-45/2563
ลงวันที่ 24 ก.ย. 63

63 จ้างผลิตผ้ากนัเปื้อนพร้อมหมวก จ านวน 2,000 ชุด 240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง
ร้านเพลย ์ดีไซน์
240,000 บาท

ร้านเพลย ์ดีไซน์
240,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-254/2563
ลงวันที่ 25 ก.ย. 63

64

จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย ใหค้วามเหน็ทาง
กฎหมายเกีย่วกบัการท าธุรกรรมระหว่างธนาคาร
ออมสิน กบับริษทัอซักาเทค จ ากดั และระหว่าง
ธนาคารออมสินกบับริษทั เวอร์คกิง้ แอนด์ แพลน
นิง่ จ ากดั ภายใต้สัญญาเบกิเงินทนุหมุนเวียน

214,000 214,000 เฉพาะเจาะจง
บ.อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั

214,000 บาท

บ.อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ากดั

214,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-142/2563
ลงวันที่ 25 ก.ย. 63

65
จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมิณมูลค่าหุ้น
สามัญ และดูแลกระบวนการที่เกีย่วข้องกบัการเข้า
ครอบครองหุ้นสามัญ

9,500,000 9,496,863 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

9,400,000 บาท
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)

9,400,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-143/2563
ลงวันที่ 25 ก.ย. 63

66
จ้างผลิตถุงกระดาษ GSB Social Bank ประจ าป ี
2020

310,300 310,300 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. แพคไอเดีย อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ จ ากดั

310,300 บาท

บ. แพคไอเดีย อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
 จ ากดั

310,300 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-257/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 63

67
จ้างที่ปรึกษาด าเนนิการวิจัยเพื่อประเมิณทกัษะ
ทางการเงินและการออมของนกัเรียน

3,142,300 3,086,400 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2,900,000 บาท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2,900,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-140/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน กันยำยน พ.ศ. 2563

68
จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์ประกอบภายนอกเคร่ือง
บริการอเิล็กทรอนกิส์ (Self Service) นอกสถานที่

19,740,000 19,740,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทเีอฟ เด็คโคเรชัน่
11,369,300 บาท

2. บ. พร้อมเซอร์วิส แอนด์ แมท จ ากดั
18,104,400 บาท

3. บ. สมาร์ท เทค แอนด์ แมท จ ากดั
18,790,600 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทเีอฟ เด็คโคเรชัน่
11,327,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-141/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 63

69 จ้างท าผ้าใบคลุมพสัดุ จ านวน 20 ผืน 200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง
หา้งผ้าใบแสงทอง

200,000 บาท
หา้งผ้าใบแสงทอง

200,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-258/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 63

70
จ้างออกแบบและผลิตชุดถนอมอาหาร เพื่อเปน็
ของแจกในเทศกาลปใีหม่ประจ าป ี2564 และใน
วาระอืน่ๆ ส าหรับลูกค้าบคุคลรายใหญ่

3,025,735.30 3,025,735.30 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ ากดั

3,025,735.30 บาท

บ. ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) 
จ ากดั

3,025,735.30 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-146/2563
ลงวันที่ 30 ก.ย. 63

71
ซ้ือของแจกในเทศกาลปใีหม่ ประจ าป ี2564 และ
ในวาระอืน่ๆ ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ จ านวน 5 
รายการ

9,904,746.20 9,904,746.20 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

9,904,746.20 บาท
บ. ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

9,904,746.20 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-44/2563
ลงวันที่ 30 ก.ย. 63


