
แบบ สขร. 1

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

1
จ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data 
Center (ระยะเวลา 60 เดือน)

124,920,000 124,830,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ากดั
122,286,000 บาท

2. บ. พรูฟเว่น อลัเทอร์เนทฟี จ ากดั
123,864,000 บาท

บ. ไซท ์เพรพพาเรชัน่ แมเนจเมนท ์
จ ากดั

120,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-171/2563
ลงวันที่ 2 พ.ย. 63

2
ซ้ือระบบ Virtualization Server ส าหรับ Non 
Business Zone

บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั(มหาชน)
4,925,360 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-56/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

3
จ้างบ ารุงรักษาระบบ Virtualization Server 
ส าหรับ Non Business Zone ระยะเวลา 4 ป ี
โดยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์

บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั(มหาชน)
1,744,640 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-174/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

4
จ้างที่ปรึกษาประเมินความพร้อมใช้งาน Data 
Center

20,000,000 18,758,886.31 คัดเลือก

1. บ. วันโอวัน โกลเบิ้ล จ ากดั
18,699,594.48  บาท
2.  บ. วีเอเวอร์ จ ากดั
18,932,816.90  บาท

บ. วันโอวัน โกลเบิ้ล จ ากดั
18,102,261.56 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-176/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

5
ซ้ืออปุกรณ์ Router อปุกรณ์ Switch และตู้ Rack 
36 U

บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 

2,644,012.80 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-59/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

6
จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์ Router อปุกรณ์ Switch 
และตู้ Rack 36 U ระยะเวลา 4 ปี

บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
จ ากดั (มหาชน) 
802,585.60 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-178/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

e-bidding

3,544,320 3,527,424 e-bidding

1. บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั
 (มหาชน) 

3,459,506.88  บาท
2. บ. เนก็ซ์เทค เอเชีย จ ากดั

3,482,144 บาท
3. บ. มินทค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั

3,505,728 บาท

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

11,000,400 10,760,240

1. บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ากดั(มหาชน)
6,676,800 บาท

2. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั
6,814,480 บาท

3. บ. ยบิอนิซอย จ ากดั
7,905,200 บาท



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

7
จ้างติดตามลูกหนีใ้หเ้ข้าร่วมมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนีธุ้รกจิบตัรเครดิต (ค้างช าระไม่เกนิ 
90 วัน)

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เอส.กรุ๊ป(2008) จ ากดั

3,400,000 บาท
บ. เอส.กรุ๊ป(2008) จ ากดั

3,400,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-300/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

8
จ้างติดตามลูกหนีใ้หเ้ข้าร่วมมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนีธุ้รกจิบตัรเครดิต (ค้างช าระไม่เกนิ 
90 วัน)

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เจ เอม็ ที่ เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส จ ากดั 

(มหาชน)
3,300,000 บาท

บ. เจ เอม็ ที่ เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส 
จ ากดั (มหาชน)
3,300,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-301/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

9
จ้างติดตามลูกหนีใ้หเ้ข้าร่วมมาตรการในการ
ช่วยเหลือลูกหนีธุ้รกจิบตัรเครดิต (ค้างช าระไม่เกนิ 
90 วัน)

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เดอะเบสต์ อนิเตอร์เนชัน่แนล บซิซิเนส 

จ ากดั
3,300,000 บาท

บ. เดอะเบสต์ อนิเตอร์เนชัน่แนล บซิ
ซิเนส จ ากดั

3,300,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-302/2563
ลงวันที่ 3 พ.ย. 63

10
จ้างบ ารุงรักษา Software ระบบงานรองรับการน า
 Credit Risk Model ไปใช้ในงานเฉพาะในส่วนของ
 Software Tools

4,848,450 4,848,450 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

4,848,450 บาท
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

4,848,450 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-173/2563
ลงวันที่ 4 พ.ย. 63

11
เช่าระบบงานข้อมูลลูกค้านติิบคุคลธนาคาร 
(Company Information System : CIS)

6,480,000 6,480,000 เฉพาะเจาะจง
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

5,688,630 บาท
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

5,688,630 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-22/2563
ลงวันที่ 4 พ.ย. 63

12
จ้างบ ารุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 2
 ปี

1,720,000 1,720,000 เฉพาะเจาะจง
บ. รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

1,720,000 บาท
บ. รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

1,720,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-175/2563
ลงวันที่ 4 พ.ย. 63

13

จ้างออกแบบถ่ายภาพนิง่ พร้อมจัดท าอาร์ตเวิร์คส่ือ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพลักษณ์และธุรกจิ
ธนาคาร ผลิตภณัฑ์ด้านเงินฝาก สินเชือ่ และ
บริการทางการเงินต่างๆ ของธนาคารออมสิน

989,750 989,750 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ฮับออฟครีเอทฟี จ ากดั

989,750 บาท
บ. ฮับออฟครีเอทฟี จ ากดั

989,750 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-303/2563
ลงวันที่ 5 พ.ย. 63

14
ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนดิ 80 แกรม
 (ฉลากสีเขียว มอก.) (จ านวน 65,000 รีม (500 
แผ่น/Patch))

4,868,500 4,868,500 ตลาดอเิล็กทรอนกิส์

1. บ. ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั
4,520,750 บาท

2.  บ. ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากดั
4,764,175 บาท

3. บ. กาฬสินธุ ์เปเปอร์ แอนด์ สเตชัน่เนอร่ี 
จ ากดั

6,500,000 บาท

บ. ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั
4,520,750 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-58/2563
ลงวันที่ 5 พ.ย. 63

10,000,000 10,000,000



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

15 จ้างผลิตกระเปา๋ผ้า GSB DEBIT CARD 800,000 797,500 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ทรัพยไ์พศาล อนิเตอร์ กรุ๊ป (2010) จ ากดั

797,500 บาท

บ. ทรัพยไ์พศาล อนิเตอร์ กรุ๊ป (2010)
 จ ากดั

797,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-177/2563
ลงวันที่ 5 พ.ย. 63

16

จ้างผลิตบตัรอเิล็กทรอนกิส์ และส่วนประกอบที่
เกีย่วข้องในกระบวนการผลิตบตัรอเิล็กทรอนกิส์ 
ประเภท สินเชือ่บตัรเงินสด (Revolving Card) 
หรือเที่ยบเทา่

5,741,300 5,741,300 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากดั
4,208,800 บาท

2. บ. ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน)
4,442,060 บาท

3. บ. จันวาณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินทต้ิ์ง จ ากดั
5,453,300 บาท

บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากดั
4,208,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-179/2563
ลงวันที่ 5 พ.ย. 63

17
จ้างกอ่สร้างปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและ
บริหารหนีพ้งังา (ธนาคารออมสินสาขาทา้ยเหมือง)
 จังหวัดพงังา

779,600 779,600 e-bidding

1. หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
623,100 บาท

2.  บ. ยนูเิทรด อนิเตอร์ จ ากดั
678,000 บาท

3. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากดั
740,000 บาท 

4. หจก. ธาวิน 2015
758,000 บาท

หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
623,100 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-19/2563
ลงวันที่ 5 พ.ย. 63

18
จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกจิธนาคาร 
"สินเชือ่ SMEs มีที่ มีเงิน"

995,100 995,100 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ได-อจิิ คิคาก ุ(ประเทศไทย) จ ากดั

995,100 บาท
บ. ได-อจิิ คิคาก ุ(ประเทศไทย) จ ากดั

995,100 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-304/2563
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

19 เช่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ก ระยะเวลา 36 เดือน 1,454,700 1,409,040 e-bidding

1. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั
1,279,080 บาท

2. บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั
1,285,920 บาท

3. บ. แนส คอมพ ์เอด็ดูเคท จ ากดั
1,388,520 บาท

บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั
1,258,560 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-25/2563
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

20
จ้างปรับปรุงหอ้งเจรจาหนีข้องศูนยค์วบคุมและ
บริหารหนีส้ านกัพหลโยธิน (อาคาร 2 ชัน้ 1) 
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่

192,000 192,000 เฉพาะเจาะจง
นายธนวัฒน ์แสงจันทร์

192,000 บาท
นายธนวัฒน ์แสงจันทร์

192,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-18/2563
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

21
จ้างปรับปรุงหอ้งเจรจาหนีข้องศูนยค์วบคุมและ
บริหารหนีเ้ขตบางเขน

145,000 145,000 เฉพาะเจาะจง
นายธนวัฒน ์แสงจันทร์

145,000 บาท
นายธนวัฒน ์แสงจันทร์

145,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-305/2563
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

22
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาทบั
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2,060,000 2,060,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

2,060,000 บาท
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

2,060,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-17/2563
ลงวันที่ 6 พ.ย. 63

23
จ้างกอ่สร้างปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและ
บริหารหนีเ้พชรบรีุ (ธนาคารออมสินสาขาบา้น
แหลม) จังหวัดเพชรบรีุ

960,000 960,000 e-bidding

1. หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
744,500 บาท

2.  บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั
930,000 บาท

3. บ. คอนเซพท ์บี. จ ากดั
814,000 บาท

4. บ. เกดิงาน จ ากดั
867,500 บาท

5. บ. รุ่งอดุมทรัพย์59จ ากดั
880,000 บาท

6. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากดั
864,000 บาท

7. บ. บิ๊กบมู จ ากดั
758,657.69  บาท

8. หจก. ศรีนติุยกาญจน์
794,000 บาท

หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
744,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-20/2563
ลงวันที่ 9 พ.ย. 63

24
เช่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์และเครือข่ายส่ือสารสาขา
 ระยะเวลา 60 เดือน

283,829,400 261,462,240 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1 บ. สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)
259,588,080 บาท

2. บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ากดั
 (มหาชน)

260,545,680 บาท

บ. สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)
257,536,080 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.04-23/2563
ลงวันที่ 10 พ.ย. 63

25
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ระบบเชือ่มโยงการท า
ธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร (ITMX 
Access Node)

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. โปรเฟสชัน่นลั คอมพวิเตอร์จ ากดั

10,802,000 บาท
บ. โปรเฟสชัน่นลั คอมพวิเตอร์จ ากดั

10,802,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-62/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

17,614,000 17,014,060



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

26
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ระบบเชือ่มโยง
การท าธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร (ITMX
 Access Node) ระยะเวลา 4 ปี

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. โปรเฟสชัน่นลั คอมพวิเตอร์จ ากดั

5,898,000 บาท
บ. โปรเฟสชัน่นลั คอมพวิเตอร์จ ากดั

5,898,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-183/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

27
จ้างบ ารุงรักษา ระบบงานสนบัสนนุการลงทนุ 
Investment System (ส่วน Back Office) 
ระยะเวลา 3 ปี

15,077,834.84 15,077,834.84 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ากดั

15,069,900 บาท
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ากดั

15,069,900 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-182/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

28
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของระบบ ICAS 
พร้อมจ้างบบ ารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

27,386,400 บาท
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

27,386,400 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-66/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

29
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายของระบบ
 ICAS ระยะเวลา 4 ปี

พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

7,322,528 บาท
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

7,322,528 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-188/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

30
จ้างบริษทัพมิพแ์ละตัดชิน้ส่วนสลากในกจิกรรม
ส่งเสริมการตลาดส าหรับบตัรอเิล็กทรอนกิส์
ประเภท VISA ของธนาคารออมสิน

350,000 350,000 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ดอกเบี้ย จ ากดั

350,000 บาท
บ. ดอกเบี้ย จ ากดั

350,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-306/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

31
ซ้ือคอมพวิเตอร์ระบบบริหารจัดการบตัร
อเิล็กทรอนกิส์ (CardM)

ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. เอส เอส ซี โซลูชัน่ จ ากดั

105,650,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-63/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

32
จ้างบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ระบบบริหารจัดการ
บตัรอเิล็กทรอนกิส์ (CardM) ระยะเวลา 4 ปี

ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. เอส เอส ซี โซลูชัน่ จ ากดั

37,348,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-184/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

17,614,000 17,014,060

38,197,780 34,748,928

146,989,000 146,953,960

1. บ. เอส เอส ซี โซลูชัน่ จ ากดั
145,998,000 บาท

2. บ. เซ็นส์ อนิโฟ เทค จ ากดั
146,238,000 บาท

3. บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดี 
(มหาชน)

146,580,000 บาท



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

33 เช่ารถยนต์ตู้รับรอง จ านวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 7,920,000 7,920,000 คัดเลือก

1. บ. อลัลายแอนซ์ เร้นทค์าร จ ากดั
7,320,000 บาท

2. บ. อาคเนยแ์คปปติอล จ ากดั
7,331,640 บาท

3. บ. ไทยเร้นทอ์ะคาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
7,434,360 บาท

4. บ. ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)
7,909,440 บาท

บ. อลัลายแอนซ์ เร้นทค์าร จ ากดั
7,318,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-24/2563
ลงวันที่ 11 พ.ย. 63

34
จ้างวางส่ือฯ ทางสถานวีิทยคุล่ืนความคิด FM 96.5
 MHz

750,000 750,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. อสมท. จ ากดั (มหาชน)

750,000 บาท
บ. อสมท. จ ากดั (มหาชน)

750,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-307/2563
ลงวันที่ 12 พ.ย. 63

35
จ้างท าปฏทินิแขวนไทย ประจ าป ี2564 จ านวน 
1,200,000 ชุด

16,800,000 15,780,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. เมยฟ์ลาวเวอร์(ประเทศไทย) จ ากดั
12,216,000 บาท

2. บ. ศิริวัฒนาอนิเตอร์พร้ินท ์จ ากดั(มหาชน)
12,660,000 บาท

3. บ. รุ่งศิลปก์ารพมิพ ์(1977) จ ากดั
12,792,000 บาท

4. บ.ประชุมช่าง จ ากดั
16,056,000 บาท

บ. เมยฟ์ลาวเวอร์(ประเทศไทย) จ ากดั
12,192,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-181/2563
ลงวันที่ 12 พ.ย. 63

36 ซ้ืออปุกรณ์ HSM 10 K พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

7,460,000 บาท
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

7,460,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-65/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

37 จ้างบ ารุงรักษาอปุกรณ์ HSM 10 K พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

1,119,000 บาท
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

1,119,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-187/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

12,480,000 12,480,000



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

38
จ้างบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ (ชิลเลอร์) อาคาร
 15 และอาคาร 18 ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ 
(แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี

7,991,000 3,400,308 e-bidding

1.  บ. เค แอนด์ พ ีซินเซียริต้ี เอน็จิเนยีร่ิง 
จ ากดั

2,876,040 บาท
2. บ. ทดัีบบลิว ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั

3,127,396 บาท

บ. เค แอนด์ พ ีซินเซียริต้ี 
เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั
2,876,040 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-192/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

39

ซ้ือพร้อมติดต้ังหนว่ยจัดเกบ็ข้อมูล (Hard Disk) 
ส าหรับเคร่ืองบนัทกึภาพของระบบโทรทศันว์งจร
ปดิหนว่ยใหบ้ริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
จ านวน 20 แหง่

103,000 103,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ทเีอม็วี อนิเตอร์ เทรดด้ิง จ ากดั

103,000 บาท
บ. ทเีอม็วี อนิเตอร์ เทรดด้ิง จ ากดั

103,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-48/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

40
จ้างปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและบริหารหนี้
จันทบรีุ (ธนาคารออมสินสาขาขลุง) จังหวัดจันทบรีุ

1,276,700 1,276,700 e-bidding

1. บ. บิ๊กบมู จ ากดั
956,767.78  บาท

2. หจก. ศรีนติุยกาญจน์
1,044,000 บาท

3. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากดั
1,149,000 บาท

4. บ. สยามพฒันาการช่างจ ากดั
1,180,000 บาท

5. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั
1,203,000 บาท

6. บ. กโิลวัตต์ เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั
1,179,747 บาท

บ. บิ๊กบมู จ ากดั
956,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-23/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

41 ซ้ือเคร่ืองหมายใหก้บัพนกังาน 106,500 106,500 เฉพาะเจาะจง
นางสาวบญุเตือน  โถยอด

106,500 บาท
นางสาวบญุเตือน  โถยอด

106,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-49/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

42
จ้างเหมาบริการพฒันาบคุลากรฝึกอบรมหลักสูตร 
Executive Presentation Intensive Program

160,500 160,500 เฉพาะเจาะจง
บ. บยีอนด์ เทรนนิง่ จ ากดั 

160,500 บาท
บ. บยีอนด์ เทรนนิง่ จ ากดั 

160,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-308/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

43
จ้างปรับปรุงหอ้งเจรจาหนีข้องศูนยค์วบคุมและ
บริหารหนี ้เขตนครราชสีมา 1

298,000 298,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

298,000 บาท
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

298,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-27/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

44
จ้างปรับปรุงหอ้งเจรจาหนีข้องศูนยค์วบคุมและ
บริหารหนี ้เขตนครราชสีมา 2

478,000 478,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

478,000 บาท
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

478,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-22/2563
ลงวันที่ 13 พ.ย. 63

45
จ้างปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและบริหารหนี้
ฉะเชิงเทรา (ธนาคารออมสินสาขาถนนมหา
จักรพรรด์ิ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

997,500 997,500 e-bidding

1. หจก. ศรีนติุยกาญจน์
764,000 บาท

2. บ. บิ๊กบมู จ ากดั
767,281.62 บาท

3.  หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์
785,000 บาท

4. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากดั
867,000 บาท

5. บ. เดอะ ไวท ์เซอร์เคิล จ ากดั
990,000 บาท

6. บ. เนีย้บ อนิเตอร์ เฟอร์นชิ จ ากดั
950,296.20 บาท

7. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั
954,000 บาท

หจก. ศรีนติุยกาญจน์
764,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-24/2563
ลงวันที่ 16 พ.ย. 63

46
จ้างพมิพคู์ปองสิทธิประโยชน ์ส าหรับลูกค้า
ธนาคารออมสิน

211,860 211,860 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
หจก. เซ็ทสแควร์
211,860 บาท

หจก. เซ็ทสแควร์
211,860 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-309/2563
ลงวันที่ 16 พ.ย. 63

47
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานและครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
Imaged Cheque Clearing and Archive 
System (ICAS) ระยะเวลา 4 ปี

2,185,000 2,185,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

2,185,000 บาท
บ. คอมพวิเตอร์ยเูนีย่น จ ากดั

2,185,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-185/2563
ลงวันที่ 17 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

48
จ้างผลิตกล่องใส่อาหาร 2 ชัน้ เพื่อเปน็ของแจก
วาระปใีหม่ (ชิน้เล็ก) ประจ าป ี2564

41,925,000 41,925,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. ออูิง๊ค์ พรีเมีย่ม จ ากดั
29,610,230 บาท

2. บ. เอน็-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 
จ ากดั

31,734,430 บาท
3. บ. พรีเมีย่ม 360 จ ากดั

31,941,260 บาท
4. บ. ล็อก แอนด์ ล็อก (ประเทศไทย) จ ากดั

37,022,570 บาท
5. บ. ไดมอนด์ พี.ว.ี จ ากดั

50,310,000 บาท

บ. ออูิง๊ค์ พรีเมีย่ม จ ากดั
29,610,230 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-186/2563
ลงวันที่ 17 พ.ย. 63

49
จ้างพมิพช์ุดแบบฟอร์มใบสมัครบตัรเครดิตและ
สินเชือ่บตัรเงินสดธนาคารออมสิน (ฉบบัควบรวม)

1,965,000 1,965,000 สอบราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ศิริวัฒนาอนิเตอร์พร้ินท ์จ ากดั

1,867,500 บาท
บ. ศิริวัฒนาอนิเตอร์พร้ินท ์จ ากดั

1,867,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ส.03-194/2563
ลงวันที่ 17 พ.ย. 63

50
ซ้ือกล้องโทรทศันว์งจรปดิและอปุกรณ์พร้อมติดต้ัง
บนรถใหบ้ริการเคล่ือนที่ (Mobile) จ านวน 105 คัน

2,089,500 1,933,050 สอบราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ากดั
1,788,465 บาท

2. บ. เอส.เอ.ออโต้บอด้ี เซอร์วิส จ ากดั
2,050,650 บาท

บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ากดั
1,785,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.02-64/2563
ลงวันที่ 18 พ.ย. 63

51

จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน ์
หลักสูตรการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทาง
การเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานภุาพท าลายล้างสูง

1,400,000 1,400,000 คัดเลือก

1. บ. สามารถ เอด็ เทค็ จ ากดั
1,190,000 บาท

2.  บ. พาบญุมา ครีเอทฟี โซลูชัน่ส์ จ ากดั
1,399,000 บาท

บ. สามารถ เอด็ เทค็ จ ากดั
1,190,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.1-310/2563
ลงวันที่ 18 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

52
จ้างปรับปรุงภายในอาคารธนาคารออมสินสาขา
พร้อมพงษ ์กรุงเทพฯ

15,096,000 15,096,000 e-bidding

1. บ. สุวรรณข า คอนสตรัคชัน่ แอนด์ เอน็จิ
เนยีร่ิง จ ากดั

12,266,999 บาท
2. หจก. ศรีนติุยกาญจน์

12,483,000 บาท
3. บ. ธนพล แลนด์ แอนด์ ริช จ ากดั

13,900,000 บาท
4. บ. เนีย้บ อนิเตอร์ เฟอร์นชิ จ ากดั

14,190,000 บาท

บ. สุวรรณข า คอนสตรัคชัน่ แอนด์ 
เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั
12,266,999 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-25/2563
ลงวันที่ 18 พ.ย. 63

53
จ้างออกแบบ ผลิตและติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกยีรติฯ 
วันพอ่แหง่ชาติ ประจ าป ี2563

249,164.48 249,164.48 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. โกรอิง้เวย ์ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั

249,164.48 บาท
บ. โกรอิง้เวย ์ออร์แกไนซ์เซอร์ จ ากดั

249,164.48 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-311/2563
ลงวันที่ 18 พ.ย. 63

54 จ้างปรับปรุงหอ้งท างาน รธส.ตส. อาคาร 1 ชัน้ 2 496,000 496,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

496,000 บาท
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

496,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-26/2563
ลงวันที่ 19 พ.ย. 63

55
จ้างปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและบริหารหนี้
ระนอง (ธนาคารออมสินสาขาหลังสวน จังหวัด
ชุมพร)

1,058,000 1,058,000 e-bidding

1. บ. บิ๊กบมู จ ากดั
797,194.71 บาท

2. หจก.สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์
878,100 บาท

3. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ากดั
952,000 บาท

4. บ. ชุมราษฎร์ วิศวกร จ ากดั
1,058,000 บาท

บ. บิ๊กบมู จ ากดั
797,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-28/2563
ลงวันที่ 19 พ.ย. 63

56
เช่าใช้บริการ CDD Gateway และบริการข้อมูล
เชิงพาณิชย ์Dow Jones Watchlist ระยะเวลา 1 ปี

1,415,800 1,330,010 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั

1,330,010 บาท
บ. เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั

1,330,010 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณพ.04-26/2563
ลงวันที่ 19 พ.ย. 63

57 จ้างบ ารุงรักษา Software BASE24 ระยะเวลา 1 ปี 11,386,405 11,386,405 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

11,349,490 บาท
บ. ดาต้าวัน เอเชีย(ประเทศไทย) จ ากดั

11,349,490 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-193/2563
ลงวันที่ 19 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

58
เช่าระบบส ารองไฟฟา้ (UPS) ขนาด 200 KVA 
จ านวน 3 เคร่ือง

6,759,990 6,759,990 เฉพาะเจาะจง
บ. เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 

(มหาชน)
6,741,000 บาท

บ. เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
(มหาชน)

6,741,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-27/2563
ลงวันที่ 19 พ.ย. 63

59
จ้างบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ 
NewsCenterและระบบiQNewsClipบน
อนิเตอร์เนต็

2,499,520 2,499,520 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ.อนิโฟเควสท ์จ ากดั

2,499,520 บาท
บ.อนิโฟเควสท ์จ ากดั

2,499,520 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-312/2563
ลงวันที่ 20 พ.ย. 63

60 เช่าใช้บริการระบบบริการข้อมูล ETR Gateway 321,000 321,000 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั

321,000 บาท
บ. เคลาด์ ครีเอชัน่ จ ากดั

321,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.04-28/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

61
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทาง
รูปแบบ Social Network ของ ปนัโปร

398,040 398,040 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. ปนัโปรโมชัน่ จ ากดั

398,040 บาท
บ. ปนัโปรโมชัน่ จ ากดั

398,040 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-314/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

62
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าพเุต้นร า 
บริเวณหนา้ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่ (ไม่รวม
อะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี

197,950 197,950 เฉพาะเจาะจง
บ. รุจิร เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั

197,950 บาท
บ. รุจิร เอน็จิเนยีร่ิง จ ากดั

197,950 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-189/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

63
จ้างผลิตถุงกระดาษลาย 108 ป ีธนาคารออมสิน 
จ านวน 7,000 ใบ (ขนาดใหญ่ 4,000 ใบ ขนาดเล็ก
 3,000 ใบ)

286,050 286,050 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. เอน็-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จ ากดั

286,050 บาท

บ. เอน็-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
 จ ากดั

286,050 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-313/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

64
จ้างปรับปรุงหอ้งน้ าภายในศูนยค์วบคุมและบริหาร
หนีเ้ขตสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

230,000 230,000 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์

230,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สือเจรืญ แอนด์ พี. 
โปรดักส์

230,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-30/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

65
จ้างพฒันาและปรับปรุงระบบงานศูนยข์้อมูล
เครดิตบโูรเพิ่มเติม

5,457,000 5,457,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั

500,549.40 บาท
บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากดั

500,549.40 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-190/2563
ลงวันที่ 23 พ.ย. 63

66
จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบ VDO Clip งานออม
เงินเพื่อสมุย

271,780 271,780 ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์
บ. สานฟา้ จ ากดั
271,780 บาท

บ. สานฟา้ จ ากดั
271,780 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-316/2563
ลงวันที่ 24 พ.ย. 63

67
จ้างผลิตส่ือวิดีทศันอ์งค์ความรู้ ความเปน็ผู้น า
ต้นแบบด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

440,000 440,000 เฉพาะเจาะจง
บ. สามารถ เอด็ เทค็ จ ากดั

440,000 บาท
บ. สามารถ เอด็ เทค็ จ ากดั

440,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-315/2563
ลงวันที่ 24 พ.ย. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

68

ซ้ือระบบบริหารจัดการนโยบานความปลอดภยั
เครือข่ายสารสนเทศและระบบ Centralize 
Firewall Management พร้อมจ้างบ ารุงรักษา
ระยะเวลา 4 ปี

บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
36,200,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-68/2563
ลงวันที่ 24 พ.ย. 63

69

จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการนโยบานความ
ปลอดภยัเครือข่ายสารสนเทศและระบบ 
Centralize Firewall Management พร้อมจ้าง
บ ารุงรักษาระยะเวลา 4 ปี

บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
17,104,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-191/2563
ลงวันที่ 24 พ.ย. 63

70
ซ้ือคอมพวิเตอร์ของส่วนคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล
ฝ่ายก ากบัการปฏบิติังาน

206,400 206,400 เฉพาะเจาะจง
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

206,400 บาท
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ากดั

206,400 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-50/2563
ลงวันที่ 25 พ.ย. 63

71
จ้างจัดงานประชาสัมพนัธ์ธุรกจิธนาคารงานออมสิน
เพื่อสมุย (Samui Model)

2,839,608.80 2,839,608.80 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. คูเปอร์ ครีเอชัน่ จ ากดั

2,839,608.80 บาท
บ. คูเปอร์ ครีเอชัน่ จ ากดั

2,839,608.80 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-317/2563
ลงวันที่ 26 พ.ย. 63

72
จ้างปรับปรุงสถานที่เพื่อเปน็หอ้งปฏบิติังาน
ผู้ตรวจการธนาคารออมสินอาคาร 17 ชัน้ 2 
ธนาคารออมสินส านกังานใหญ่

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

490,000 บาท
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั

490,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-29/2563
ลงวันที่ 26 พ.ย. 63

73
จ้างพฒันาและปรับปรุงระบบงานบริการสินทรัพย์
และหนีสิ้นและก าหนดราคาโอน (ALM & FTP) ใน
ส่วนการน าเข้าข้อมูล Investment

871,000 871,000 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

860,000 บาท
บ. บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั(มหาชน)

860,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-195/2563
ลงวันที่ 27 พ.ย. 63

74
จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์หอ้งประชุมเพชราวุธ อาคาร 
1 ชัน้ 2

115,000 115,000 เฉพาะเจาะจง
หจก. พ ีแอนด์ พ ีเคอร์เทน่

115,000 บาท
หจก. พ ีแอนด์ พ ีเคอร์เทน่

115,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-318/2563
ลงวันที่ 27 พ.ย. 63

75
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือโซเชียลมีเดีย 
ของ สวพ.FM.91

982,260 982,260 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั

982,260 บาท
บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากดั

982,260 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-320/2563
ลงวันที่ 27 พ.ย. 63

76
จ้างพฒันาและปรับปรุงระบบงานบนเคร่ืองถอน
เงินอตัโนมัติ (ATM) ยีห่อ้ Wincor

42,512,453.25 42,512,453.25 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นกิซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั

39,500,000 บาท

บ. ดีโบลด์ นกิซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

39,500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-196/2563
ลงวันที่ 27 พ.ย. 63

77
จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์
หลักสูตร Non Bank

485,000 485,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา485,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา

485,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-321/2563
ลงวันที่ 27 พ.ย. 63

54,901,600 54,752,000 ประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

1. บ. รีไลแอนซ์ จ ากดั
53,998,400 บาท

2. บ. สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน)
54,363,600 บาท

3. บ. เอน็ทที ีโซลูชัน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั
54,608,800 บาท



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563

78

จ้างบ ารุงรักษาระบบงานเชือ่มโยงระหว่างระบบ 
SWIFT และระบบ Core Banking Systems (CBS)
 ส าหรับธุรกรรมโอนเงินผ่านบาทเนต ระยะเวลา 4
 ปี

910,000 909,434.96 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ. นวิเจนส์ อลัลิอนัซ์ จ ากดั

909,434.96 บาท
บ. นวิเจนส์ อลัลิอนัซ์ จ ากดั

909,434.96 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-197/2563
ลงวันที่ 30 พ.ย. 63

79

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ธุรกจิ
และภาพลักษณ์ธนาคารออมสินเพื่อสังคม Social 
Bank "Making POSITIVE Impact on Society" 
ทางสถานโีทรทศัน์

8,490,450 8,490,450 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ.แคร์ย ูจ ากดั

8,490,450 บาท
บ.แคร์ย ูจ ากดั

8,490,450 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-319/2563
ลงวันที่ 30 พ.ย. 63

80
จ้างบ ารุงรักษาระบบวิเคราะหข์้อมูลทางการเงิน 
(Optimist) ระยะเวลา 2 ปี

4,333,555 4,333,555 พเิศษเพื่อการพาณิชย์
บ.บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั

4,333,500 บาท
บ.บซิิเนส ออนไลน ์จ ากดั

4,333,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-198/2563
ลงวันที่ 30 พ.ย. 63


