
แบบ สขร. 1

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

1
ซ้ือไมโครคอมพวิเตอร์ชนดิต้ังโต๊ะและ
ไมโครคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก จ ำนวน 4 รำยกำร 
(ประเภทที่ 1 จ ำนวน 2 รำยกำร)

e-bidding

1. บ. ทรีโอ แอคเซส จ ำกดั
5,342,724 บำท

2. บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ำกดั
5,500,000 บำท

3. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั
5,554,400 บำท

4. บ. เดอะ อนิฟนิต้ีิ ดำต้ำ จ ำกดั
5,839,300 บำท

5. บ. สหธุรกจิ จ ำกดั
5,844,982 บำท

6. บ. มิชชัน่ อนิโฟ เทคโนโลย ีจ ำกดั
5,953,536 บำท

7. บ. วิลคอน ดิสทริบวิชัน่ จ ำกดั
6,093,050.80 บำท

บ. ทรีโอ แอคเซส จ ำกดั
5,333,950 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-46/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 63

2
ซ้ือไมโครคอมพวิเตอร์ชนดิต้ังโต๊ะและ
ไมโครคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก จ ำนวน 4 รำยกำร 
(ประเภทที่ 2 จ ำนวน 2 รำยกำร)

e-bidding

1. บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ำกดั
11,450,000 บำท

2. บ. ทรีโอ แอคเซส จ ำกดั
11,522,455.50 บำท

3. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั
11,847,550 บำท

4. บ. สหธุรกจิ จ ำกดั
14,310,608 บำท

บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ำกดั
11,450,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-47/2563
ลงวันที่ 1 ต.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

18,714,600 18,714,600



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

3
ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์แม่ข่ำย (Server) และ
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Software)

4,473,000 4,267,340 e-bidding

1. บ. สหธุรกจิ จ ำกดั
3,846,650 บำท

2. บ. แอด อนิ บซิิเนส จ ำกดั
3,897,903 บำท

3. บ. พอยท ์ไอท ีคอนซัลทิ่ง จ ำกดั
4,168,900 บำท

4. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั
3,637,500 บำท

5. บ. เอม็เอฟอซีี จ ำกดั (มหำชน)
4,108,800 บำท

6. บ. เทอร์รำไบท ์เนท็ โซลูชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)

4,030,497.40 บำท
5. บ. ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ำกดั

3,705,023 บำท
6. บ. ส่ีจุดศูนย ์จ ำกดั
3,592,685.50 บำท

บ. ส่ีจุดศูนย ์จ ำกดั
3,590,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-48/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63

4 จ้ำงท ำเบำะรถยนต์ตู้รับรองส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง เฉพำะเจำะจง
บ. เตชินท ์ออโตชีท จ ำกดั

160,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-260/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63

5
จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้ออนไลน ์ชุด
หลักสูตรกำรพฒันำบคุลำกรรองรับยทุธศำสตร์ของ
ธนำคำร

5,842,200 5,842,200 คัดเลือก

1. บ. เอด็บอท จ ำกดั
5,842,200 บำท

2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั คำร์ท คอมเทค
6,955,000 บำท

บ. เอด็บอท จ ำกดั
5,842,200 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-152/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63

6
จ้ำงซ่อมแซมระบบเสียงตำมสำยอำคำร 10 
ธนำคำรออมสินส ำนกังำนใหญ่

190,000 190,000 เฉพำะเจำะจง
บ. คียพ์อยท ์โซลูชัน่ จ ำกดั

190,000 บำท
บ. คียพ์อยท ์โซลูชัน่ จ ำกดั

190,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-259/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63

7
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิงอตัโนมัติและระบบปอ้งกนัอคัคีภยัธนำคำร
ออมสินส ำนกังำนใหญ่

200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง
บ. เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกดั

200,000 บำท
บ. เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกดั

200,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-148/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

8
จ้ำงท ำปฏทินิอสิลำม ประจ ำป ี2564 (จ ำนวน 
55,000 ชุด)

880,000 794,475 สอบรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. แพค เพรส จ ำกดั
652,850 บำท

2. บ. เมยฟ์ลำวเวอร์ (ปนเัทศไทย) จ ำกดั
653,400 บำท

3. บ. ประชุมช่ำง จ ำกดั
722,150 บำท

4. บ. รุ่งศิลปก์ำรพมิพ ์(1977) จ ำกดั
738,100 บำท

5. บ. แอคมี พร้ินต้ิง จ ำกดั
764,500 บำท

6. บ. ชุมเอกชูโชค จ ำกดั
771,100 บำท

7. บ. เอม็.ซี.ดี.กำรพมิพ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
793,650 บำท

8. บ. พงษว์รินกำรพมิพ ์จ ำกดั
836,000 บำท

9. บ. สยำมพร้ินท ์จ ำกดั
1,026,932.50 บำท

10. หจก.เอน็ บ ีซี พร้ินต้ิง
1,030,150 บำท

บ. แพค เพรส จ ำกดั
651,750 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ส.03-149/2563
ลงวันที่ 2 ต.ค. 63

9
จ้ำงผลิตกระเปำ๋ยำ่มพบัเกบ็ได้ส ำหรับผู้เข้ำรับกำร
อบรมที่จัดท ำบญัชี รับ-จ่ำย

300,000 300,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. จิดำภำ 54 จ ำกดั

300,000 บำท
บ. จิดำภำ 54 จ ำกดั

300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-261/2563
ลงวันที่ 5 ต.ค. 63

10
ซ้ือหมึกพมิพส์ ำหรับเคร่ืองพมิพ ์Compuprint 
SP40 Plus

1,337,500 1,337,500 คัดเลือก
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ำกดั

1,337,500 บำท
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ำกดั

1,337,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-50/2563
ลงวันที่ 5 ต.ค. 63

11
จ้ำงผลิตซองอัง่เปำส ำหรับลูกค้ำเงินฝำกบคุคลรำย
ใหญ่ในเทศกสลตรุษจีน ประจ ำป ี2564

1,167,905 1,167,905 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สินทวีทรัพย ์พำณิชย์

1,167,905 บำท
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สินทวีทรัพย ์พำณิชย์

1,167,905 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-147/2563
ลงวันที่ 6 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

12
จ้ำงพฒันำระบบ API Management เพื่อรองรับ
กำรใช้งำนของระบบงำน Enterprise Service Bus
 (ESB)

9,972,432 9,972,432 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ยบิอนิซอย จ ำกดั

9,469,500 บำท
บ. ยบิอนิซอย จ ำกดั

9,469,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-155/2563
ลงวันที่ 6 ต.ค. 63

13
จ้ำงปรับปรุงพื้นที่หอ้งรับรองลูกค้ำ ฝ่ำยธุรกจิ
กำรเงินส่วนบคุคล อำคำร 1 ชัน้ 2 ธนำคำรออมสิน
ส ำนกังำนใหญ่ กรุงเทพฯ

220,000 220,000 เฉพำะเจำะจง
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั บลู เดคอเรชัน่

220,000 บำท
หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั บลู เดคอเรชัน่

220,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-264/2563
ลงวันที่ 6 ต.ค. 63

14
จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้ออนไลน ์
หลักสูตรเคร่ืองมือกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำน
ปฏบิติักำร

680,000 680,000 คัดเลือก

1. บ. โอเอซิสฟล์ิม เซอร์วิส จ ำกดั
680,000 บำท

2. สำมเกลอฟล์ิม
751,675 บำท

3. บ. อำลำแม็กซ์ จ ำกดั
856,000 บำท

บ. โอเอซิสฟล์ิม เซอร์วิส จ ำกดั
680,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-263/2563
ลงวันที่ 7 ต.ค. 63

15
จ้ำงออกแบบและจัดท ำบธูงำนมหกรรมกำรเงิน 
Money Expo และงำน Thailand Smart Money
 ประจ ำป ี2563

27,919,023.15 27,919,023.15 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์ 27,919,023.15
บ. คิงส์เมน ซี.เอม็.ท.ีไอ จ ำกดั (มหำชน)

27,919,023.15 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-262/2563
ลงวันที่ 7 ต.ค. 63

16
ซ้ือระบบควบคุมส่ือประชำสัมพนัธ์ทำงจอภำพ
ดิจิทลั ส ำหรับจอ Video Wall

4,664,672 4,664,672 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกดั

4,660,000 บำท
บ. เอส ไอ มีเดีย จ ำกดั

4,660,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-49/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

17
จ้ำงที่ปรึกษำในกำรส ำรวจประเมินผลกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรของสำขำ

10,700,700 6,997,999.42 คัดเลือก

1. บ. คัสต้อม เอเชีย จ ำกดั
6,647,910 บำท

2.  บ. ไวตำมินส์ ควอนทเิททฟี จ ำกดั
6,997,999.38 บำท

3.  บ. แอฟ๊ฟนิต้ีี โซลูชัน่ จ ำกดั
6,980,000 บำท

บ. คัสต้อม เอเชีย จ ำกดั
6,600,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-150/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

18
จ้ำงซ่อมแซมเรือเคล่ือนที่ออมสิน 9 ออมสิน 15 
และออมสิน 42

8,127,500 8,108,460 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อูก่รุงเทพ จ ำกดั
8,108,460 บำท

บ. อูก่รุงเทพ จ ำกดั
8,108,460 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.01-16/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 63

19
จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน ์
หลักสูตรควำมรู้เกีย่วกบักำรส่งเสริมกำรอนรัุกษ์
พลังงำน

975,840 975,840 คัดเลือก

1. บ. สำมำรถ เอด็ เทค็ จ ำกดั
975,840 บำท

2. บ. บริงอะบำวท ์จ ำกดั
1,112,800 บำท

บ. สำมำรถ เอด็ เทค็ จ ำกดั
975,840 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-265/2563
ลงวันที่ 8 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

20

จ้ำงบ ำรุงรักษำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ระบบหกับญัชี
เช็คด้วยภำพเช็ค และสิทธิกำรใช้โปรแกรม
ระบบงำน Image Cheque Clearing And 
Archive System (ICAS) ส ำหรับสำขำ จ ำนวน 30
 ชุด

762,696 762,696 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ำกดั

759,600 บำท
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ำกดั

759,600 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-151/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

21
จ้ำงที่ปรึกษำก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำร
ก ำกบัดูแลข้อมูลธนำคำร

5,139,000 4,950,194.85 คัดเลือก

1.  บ. เอซิส โปรเฟสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ำกดั
4,440,500 บำท

2. บ. เคพเีอม็จี ภมูิไชย ที่ปรึกษำธุรกจิ จ ำกดั
4,800,000 บำท

3. บ. เมอร์ลินส์ โซลูชัน่ส์ อนิเตอร์แนชัน่นลั 
จ ำกดั

4,930,790 บำท

บ. เอซิส โปรเพสชัน่นลั เซ็นเตอร์ จ ำกดั
4,405,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-162/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

22
จ้ำงท ำของช ำร่วยเพื่อเปน็กำรเสริมสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้

409,446.20 409,446.20 เฉพำะเจำะจง
บ. ดีแมสเทค จ ำกดั
409,446.20 บำท

บ. ดีแมสเทค จ ำกดั
409,446.20 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-268/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

23
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงสถำนโีทรทศันช์่อง NEW 18

450,000 450,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ดีเอน็ บรอดคำสท ์จ ำกดั

450,000 บำท
บ. ดีเอน็ บรอดคำสท ์จ ำกดั

450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-266/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

24
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงสถำนโีทรทศันช์่อง 7HD

2,000,000 2,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุจ ำกดั

2,000,000 บำท
บ. กรุงเทพโทรทศันแ์ละวิทย ุจ ำกดั

2,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-269/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

25
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงสถำนโีทรทศันช์่อง ONE 
(ช่อง 31)

1,000,000 1,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วัน สำมสิบเอด็ จ ำกดั

1,000,000 บำท
บ. วัน สำมสิบเอด็ จ ำกดั

1,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-267/2563
ลงวันที่ 12 ต.ค. 63

26 จ้ำงบริหำรจัดกำรหนีภ้ำยใต้โครงกำรคลินกิแกห้นี้ 6,000,000 6,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ.บริหำรสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ำกดั

6,000,000 บำท
บ.บริหำรสินทรัพยสุ์ขุมวิท จ ำกดั

6,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-154/2563
ลงวันที่ 14 ต.ค. 63

27
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองถอนเงินอตัโนมัติ (ATM) 
พร้อม Software ยีห่อ้ Wincor รุ่น Procash280 
จ ำนวน 700 เคร่ือง

8,064,000 8,064,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ดีโบลด์ นกิซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั

8,064,000 บำท

บ. ดีโบลด์ นกิซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

8,064,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-153/2563
ลงวันที่ 14 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

28
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงโทนทศัน ์รำยกำร ปนัฝัน
ปนัยิม้

347,750 347,750 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ปนัฝัน 2013 จ ำกดั

347,750 บำท
บ. ปนัฝัน 2013 จ ำกดั

347,750 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-270/2563
ลงวันที่ 15 ต.ค. 63

29 จ้ำงผลิตกระเปำ๋ช้อปปิ้ง GSB DEBIT CARD 1,000,000 1,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. 29 พรีเมีย่ม จ ำกดั

1,000,000 บำท
บ. 29 พรีเมีย่ม จ ำกดั

1,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-156/2563
ลงวันที่ 19 ต.ค. 63

30
จ้ำงสร้ำงสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโซษณำ
ประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์ธนำคำร

270,000 270,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
นำยนรินทร์ เสำธง

270,000 บำท
นำยนรินทร์ เสำธง

270,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-271/2563
ลงวันที่ 19 ต.ค. 63

31
เช่ำอปุกรณ์ Switch จ ำนวน 8 ชุด และติดต้ังส่ือ
สัญญำณเชิงแสง (Dark Fiber) พร้อมบ ำรุงรักษำ 
ระยะเวลำ 3 เดือน

342,400 342,400 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ซิมโฟนี ่คอมมูนเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

342,400 บำท

บ. ซิมโฟนี ่คอมมูนเิคชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)

342,400 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.04-21/2563
ลงวันที่ 19 ต.ค. 63

32
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ส ำหรับ
กจิกรรม "เปร้ียวปำก festival 2020"

2,599,993 2,599,993 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ไทม์ บรอดคำสท ์จ ำกดั

2,599,993 บำท
บ. ไทม์ บรอดคำสท ์จ ำกดั

2,599,993 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-273/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

33
จ้ำงท ำโล่และเกยีรติบตัร กจิกรรมส่งเสริมกำรออม
 ประจ ำป ี2563

181,400 181,400 เฉพำะเจำะจง
บ. เฮ ครีเอชัน่ จ ำกดั

181,400 บำท
บ. เฮ ครีเอชัน่ จ ำกดั

181,400 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-272/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

34
ซ้ือจอภำพ Interactive Whiteboard (จอภำพ
อจัฉริยะ) เพื่อรองรับกำรปฏบิติังำนและกำร
ประชุมทำงไกล พร้อมอปุกรณ์

400,000 400,000 เฉพำะเจำะจง
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั

400,000 บำท
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั

400,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-47/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

35
จ้ำงพมิพจ์ดหมำยแจ้งลูกค้ำ แบบรำคำคงที่ไม่
จ ำกดัปริมำณ

1,075,200 800,000 สอบรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. รักษำควำมปลอดถัย กรุงไทยธุรกจิ
บริกำร จ ำกดั
0.6143 บำท

2. บ. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกดั
0.63 บำท

3. บ. ทอ็ปมัลติพร้ินทส์ จ ำกดั
0.734 บำท

4. บ. ไทยเมล่ิงเซอร์วิส จ ำกดั
0.8025 บำท

5. บ. ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท ์จ ำกดั
1.049 บำท

บ. รักษำควำมปลอดถัย กรุงไทยธุรกจิ
บริกำร จ ำกดั
800,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ส.03-157/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

36
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1)

คัดเลือก

1. บ. ท.ีเอมำเนจเม้นท ์คอร์โปเรชัน่ (1999) 
จ ำกดั

60,000 บำท
2. บริษทั กรำฟฟคิ เอ แอพไพรซอล จ ำกดั

65,000 บำท
3. บริษทั เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล

แทนทส์ จ ำกดั
73,000 บำท

บ. ท.ีเอมำเนจเม้นท ์คอร์โปเรชัน่ 
(1999) จ ำกดั
60,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-274/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

37
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 2)

คัดเลือก

1. บ. เยนเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
60,000 บำท

2. บ. แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนซัล
แทนท ์จ ำกดั
66,500 บำท

3.  บ. อลัทมิำ แอพไพรซัล จ ำกดั
78,000 บำท

บ. เยนเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ 
คอนซัลแตนท ์จ ำกดั

60,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-275/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

38
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 3)

คัดเลือก

1. บ. เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จ ำกดั
90,000 บำท

2. บ. แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนซัล
แทนท ์จ ำกดั
98,000 บำท

3. บ. อลัทมิำ แอพไพรซัล จ ำกดั
110,900 บำท

บ. เรียล เอสเตท แอพเพรซัล จ ำกดั
90,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-276/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

39
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 4)

คัดเลือก

1. บ. กรำฟฟคิ เอ แอพไพรซอล จ ำกดั
150,000 บำท

2. บ. โคมำยด์ อลัลำยนเ์อนซ์ เรียลเอสเตท 
จ ำกดั

185,500 บำท
3. บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั

216,000 บำท

บ. กรำฟฟคิ เอ แอพไพรซอล จ ำกดั
150,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-277/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

40
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
 จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 5)

คัดเลือก

1. บ. โคมำยด์ อลัลำยนเ์อนซ์ เรียลเอสเตท 
จ ำกดั

170,000 บำท
2.  บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

 จ ำกดั
175,000 บำท

3. บ. กรำฟฟคิ เอ แอพไพรซอล จ ำกดั
190,000 บำท

บ. โคมำยด์ อลัลำยนเ์อนซ์ เรียล
เอสเตท จ ำกดั
170,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-278/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

41
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 6)

คัดเลือก

1. บ. นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
282,000 บำท

2. บ. โปรสเปค แอพเพรซัล จ ำกดั
329,000 บำท

3. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

329,000 บำท

บ. นวมินทร์ แอพไพรซัล แอนด์ 
คอนซัลแตนท ์จ ำกดั

282,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-279/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

42
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 7)

คัดเลือก

1. บ. โปรสเปค แอพเพรซัล จ ำกดั
170,000 บำท

2.  บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 จ ำกดั

256,000 บำท

บ. โปรสเปค แอพเพรซัล จ ำกดั
170,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-280/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

43
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 8)

คัดเลือก

1. บ. แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนซัล
แทนท ์จ ำกดั
126,000 บำท

2. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

174,000 บำท
3. บ. เยนเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล

แตนท ์จ ำกดั
215,000 บำท

บ. แอดวำนซ์ พร๊อพเพอร์ต้ี แอนด์ 
คอนซัลแทนท ์จ ำกดั

126,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-281/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

44
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 9)

คัดเลือก

1. บ. ไทย เซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอด็ไวเซอร์ร่ี 
จ ำกดั

211,000 บำท
2.  บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

 จ ำกดั
258,000 บำท

3. บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั
298,000 บำท

บ. ไทย เซอร์เวเยอร์ แอนด์ แอด็ไว
เซอร์ร่ี จ ำกดั
211,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-282/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

45
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 10)

คัดเลือก

1. บ. สยำมอมิพเีรียล แอฟเพรสซัล จ ำกดั
308,000 บำท

2. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

329,000 บำท
3. บ. บำงกอก แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล

แตนท ์จ ำกดั
511,460 บำท

บ. สยำมอมิพเีรียล แอฟเพรสซัล จ ำกดั
308,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-283/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

46
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 11)

คัดเลือก

1. บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั
237,000 บำท

2. บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั
271,500 บำท

3. บ. บำงกอก แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
455,820 บำท

บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั
237,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-284/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

47
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 12)

คัดเลือก

1. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

247,000 บำท
2. บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั

279,000 บำท

บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จ ำกดั

247,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-285/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

48
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 13)

คัดเลือก

1. บ. กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพยสิ์น จ ำกดั
195,000 บำท

2.  บ. อลัทมิำ แอพไพรซัล จ ำกดั
222,000 บำท

3. บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั
269,000 บำท

บ. กรุงสยำมประเมินค่ำทรัพยสิ์น จ ำกดั
195,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-286/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

49
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 14)

คัดเลือก

1. บ. เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนทส์ 
จ ำกดั

257,000 บำท
2. บ. สยำมอมิพเีรียล แอฟเพรสซัล จ ำกดั

410,500 บำท

เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนทส์
 จ ำกดั

257,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-287/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

50
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 15)

คัดเลือก

1. บ. อลัทมิำ แอพไพรซัล จ ำกดั
228,100 บำท

2. บ. เยนเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
330,000 บำท

บ. อลัทมิำ แอพไพรซัล จ ำกดั
228,100 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-288/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

51
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 16)

คัดเลือก

1. บ. บำงกอก แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
250,500 บำท

2. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

301,000 บำท
3. บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั

303,000 บำท

บ. บำงกอก แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล
แตนท ์จ ำกดั
250,500 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-290/263

ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

52
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
โดยวิธีคัดเลือก จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 17)

คัดเลือก

1. บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั
200,000 บำท

2. บ. เอส.แอล.สแตนดำร์ด แอพไพรซัล จ ำกดั
220,000 บำท

3. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

280,000 บำท

บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกดั

200,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-291/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

53
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 18)

คัดเลือก

1. บ. เอส.แอล.สแตนดำร์ด แอพไพรซัล จ ำกดั
225,000 บำท

2.  บ. สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั
381,500 บำท

บ. เอส.แอล.สแตนดำร์ด แอพไพรซัล 
จ ำกดั

225,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-292/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

54
จ้ำงประเมิน ที่ดิน และอำคำรของธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 19 กลุ่ม (กลุ่มที่ 19)

คัดเลือก

1. บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ ำกดั

90,.000 บำท
2. บ. เอเชีย แอสเซ็ท แอพเพรซัล จ ำกดั

96,000 บำท
3. บ. เยนเนอรัล แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัล

แตนท ์จ ำกดั
120,000 บำท

บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส จ ำกดั
90,.000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-293/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

55
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบควบคุมควำมปลอดภยั Data 
Center facilities ณ ธนำคำรออมสินส ำนกังำน
ใหญ่ แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลำ 5 ปี

4,345,561 4,314,989 e-bidding

1. บ. แอนเดน คอร์ปปอเรชัน่ จ ำกดั
4,265,000 บำท

2. บ. ไซท ์เพรพพำเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ำกดั
4,345,000 บำท

บ. แอนเดน คอร์ปปอเรชัน่ จ ำกดั
4,265,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-162/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

56 จ้ำงพมิพแ์บบพมิพ ์จ ำนวน 2 รำยกำร (รำยกำรที่ 1) ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. ธนำเทพกำรพมิพ ์จ ำกดั
1,365,000 บำท
2. บ. สุรศิริ จ ำกดั
1,442,000 บำท

3. บ. ประชุมช่ำง จ ำกดั
1,445,450 บำท

บ. ธนำเทพกำรพมิพ ์จ ำกดั
1,331,700 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-164/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

57 จ้ำงพมิพแ์บบพมิพ ์จ ำนวน 2 รำยกำร (รำยกำรที่ 2) ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. ประชุมช่ำง จ ำกดั
6,660,330 บำท

2. บ. ธนำเทพกำรพมิพ ์จ ำกดั
6,974,240 บำท
3. บ. สุรศิริ จ ำกดั
7,382,450 บำท

บ. ประชุมช่ำง จ ำกดั
6,660,330 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-165/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

58 ซ้ือคอมพวิเตอร์ระบบงำน Investment System เฉพำะเจำะจง
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

13,360,000 บำท
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

13,360,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-53/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

59
จ้ำงบ ำรุงรักษำคอมพวิเตอร์ระบบงำน Investment
 System ระยะเวลำ 4 ปี

เฉพำะเจำะจง
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

4,340,000 บำท
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

4,340,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-167/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

8,013,832 8,013,832

18,470,600 18,137,200

5,646,000 3,576,725



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

60

จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำออก 
(Door Access Control System) ธนำคำรออม
สินส ำนกังำนใหญ่ และศูนยค์อมพวิเตอร์ภำค 
จ ำนวน 7 ศูนย ์แบบรวมอะไหล่

1,979,200 1,577,287.76 e-bidding

1. บ. จักรวำลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ จ ำกดั
1,540,800 บำท

2. บ. สตรีม ไอ.ท.ี คอนซัลต้ิง จ ำกดั
1,573,755 บำท

บ. จักรวำลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ 
จ ำกดั

1,540,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-158/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

61
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำนเพื่อใช้ปฏบิติังำน ส ำหรับหอ้ง
ผู้บริหำรระดับสูง

189,497 189,497 เฉพำะเจำะจง
บ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

189,497 บำท
บ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

189,497 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-46/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

62
จ้ำงออกแบบจัดท ำบธูงำน SMART SME EXPO 
2020

799,861.92 799,861.92 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอชไอโอ คอนเนคชัน่ จ ำกดั

799,861.92 บำท
บ. เอชไอโอ คอนเนคชัน่ จ ำกดั

799,861.92 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-289/2563
ลงวันที่ 20 ต.ค. 63

63
จ้ำงที่ปรึกษำกฎหมำยเพื่อสอบทำนธุรกจิเชิงลึก 
(Due Diligence) ด้ำนกฏหมำยเพื่อกำรเข้ำ
ครอบครองหุ้นสำมัญ

1,660,000 1,660,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ส ำนกังำนกฏหมำย แคปปติอล จ ำกดั

1,650,000 บำท

บ. ส ำนกังำนกฏหมำย แคปปติอล 
จ ำกดั

1,650,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-159/2563
ลงวันที่ 21 ต.ค. 63

64
จ้ำงบริษทัภำยนอกจัดงำนแถลงข่ำวเปดิตัว
ผลิตภณัฑ์ "สินเชือ่ SMEs มีที่ มีเงิน"

995,100 995,100 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ได-อจิิ คิคำก ุ(ประเทศไทย) จ ำกดั

779,495 บำท
บ. ได-อจิิ คิคำก ุ(ประเทศไทย) จ ำกดั

779,495 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-294/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63

65
จ้ำงเหมำบริกำรใหบ้ริกำรดูแล บริหำรจัดกำรระบบ
 GSB WISDOM

2,900,000 1,950,000 เฉพำะเจำะจง
บ. เออำร์ไอพ ีจ ำกดั มหำชน

1,950,000 บำท
บ. เออำร์ไอพ ีจ ำกดั มหำชน

1,950,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-160/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63

66
ซ้ือระบบ Muti-Factor Authentication ส ำหรับ
ผู้ดูแลระบบเคร่ืองแม่ข่ำย

ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั(มหำชน)

8,138,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.02-52/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63

67
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ Muti-Factor 
Authentication ส ำหรับผู้ดูแลระบบเคร่ืองแม่ข่ำย
ระยะเวลำ 4 ปี

ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั(มหำชน)

3,312,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-166/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63

68
จ้ำงเหมำบริกำรผลิตของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้ำง
บรรยำกำศกำรเรียนรู้ หนำ้กำกผ้ำสำยคล้องในตัว

198,960 198,960 เฉพำะเจำะจง
บ. ซำบนีำ่ ฟำร์อสีท ์จ ำกดั

198,960 บำท
บ. ซำบนีำ่ ฟำร์อสีท ์จ ำกดั

198,960 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-296/2563
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63

1. บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั(มหำชน)
11,500,000 บำท

2. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั
11,574,000 บำท

12,666,000 11,720,664



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

69
จ้ำงบริกำรวิชำกำรฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมควำม
พร้อมในกำรตอบสนองภยัคุกคำมทำงไซเบอร์ ป ี
2563

255,000 255,000 เฉพำะเจำะจง
บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส คอนซัลติง 

(ประเทศไทย)
255,000 บำท

บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส คอนซัล
ติง (ประเทศไทย)
255,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-295/2563
ลงวันที่ 26 ต.ค. 63

70
จ้ำงที่ปรึกษำเพื่อสอบทำนธุรกจิเชิงลึก (Due 
Diligence) ด้ำนบญัชีเพื่อกำรเข้ำครอบครองหุ้น
สำมัญ

3,962,857 3,962,857 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อวีำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกดั

3,962,517 บำท
บ. อวีำย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ำกดั

3,962,517 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-161/2563
ลงวันที่ 26 ต.ค. 63

71
ซ้ือพร้อมติดต้ังลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์ IP Phone ระบบ
โทรศัพทส่์วนกลำง

850,000.00 750,000.00 คัดเลือก

1. บ. จีเอเบิ้ล จ ำกดั
746,860 บำท

2. บ. แอดวำนซ์ บสิซิเนส โซลูชัน่ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกดั

748,144 บำท
3. บ. ดิ เอก็ซ์เซเล้นท ์คอมมูนเิคชัน่ จ ำกดั

749,000 บำท

บ. จีเอเบิ้ล จ ำกดั
743,650 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-57/2563
ลงวันที่ 26 ต.ค. 63

72
จ้ำงเหมำบริกำรจัดโครงกำรออมสินสนบัสนนุ 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ แกป่ระชำชนฐำนรำก

5,300,000 5,300,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. พเีอม็จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

5,300,000 บำท
บ. พเีอม็จี คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

5,300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-297/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

73
จ้ำงพมิพห์นงัสือแจ้งลูกค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร แบบ
รำคำคงที่ไม่จ ำกดัปริมำณ

6,250,000 6,250,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

รำยกำรที่ 1 
1. บ. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกดั

0.50 บำท
2. บ. ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท ์จ ำกดั

0.728 บำท
รำยกำรที่ 2

1. บ. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกดั
0.52 บำท

2. บ. ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท ์จ ำกดั
0.728 บำท

บ. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกดั
2,370,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-172/2563
ลงวันที่ 28 ต.ค. 63

74
จ้ำงผลิตของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรู้ ประเปำ๋ผ้ำกระสอบ

205,440 205,440 เฉพำะเจำะจง
บ. แอททเวนต้ีซิกส์ จ ำกดั

205,440 บำท
บ. แอททเวนต้ีซิกส์ จ ำกดั

205,440 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-298/2563
ลงวันที่ 29 ต.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ตลุำคม พ.ศ. 2563

75
จ้ำงพมิพห์นงัสือแจ้งบอกกล่ำวลูกค้ำสำยงำน
บคุลำกรภำครัฐ แบบรำคำคงที่ไม่จ ำกดัปริมำณ

430,000 430,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท ์จ ำกดั

430,000 บำท

บ. ท.ีเค.เอส.สยำมเพรส แมเนจเม้นท ์
จ ำกดั

430,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.03-168/2563
ลงวันที่ 29 ต.ค. 63

76
ซ้ือสิทธิกำรใช้เคร่ืองมือส ำหรับกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภยัของระบบ Web Application ระยะเวลำ
 5 ปี

5,000,000 4,996,900 สอบรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อกีำร์เดียน จ ำกดั

4,966,900 บำท
บ. อกีำร์เดียน จ ำกดั

4,950,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ส.02-55/2563
ลงวันที่ 30 ต.ค. 63

77 จ้ำงท ำปฏทินิต้ังโต๊ะ ประจ ำป ี2564 10,000,000 8,560,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. ศิริวัฒนำอนิเตอร์พร้ินท ์จ ำกดั
5,960,000 บำท

2. บ. เมยฟ์ลำวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
6,950,000 บำท

3. บ. รุ่งศิลปก์ำรพมิพ ์(1977) จ ำกดั
8,420,000 บำท

4. บ. เอม็.ซี.ดี. กำรพมิพ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั
9,780,000 บำท

บ. ศิริวัฒนำอนิเตอร์พร้ินท ์จ ำกดั
5,955,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-169/2563
ลงวันที่ 30 ต.ค. 63

78
จ้ำงผลิตส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์
ธนำคำร ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อสังคม Social
 Bank "Making Positive Impact on Society"

4,793,600 4,793,600 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ำกดั

4,793,600 บำท
บ. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ ำกดั

4,793,600 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-299/2563
ลงวันที่ 30 ต.ค. 63


