
แบบ สขร. 1

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

1
ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำนเพื่อใช้ปฏบิติังำน ส ำหรับหอ้ง
ผู้บริหำรระดับสูง

445,800 444,296.10 เฉพำะเจำะจง
บ. เพอร์เฟค็ท ์ออฟฟศิ เฟอร์นดิจอร์ จ ำกดั

444,296.10 บำท

บ. เพอร์เฟค็ท ์ออฟฟศิ เฟอร์นดิจอร์ 
จ ำกดั

444,296.10 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-51/2563
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 63

2
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลระบบสำธำรณูปโภค ธนำคำร
ออมสินส ำนกังำนใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลำ 1
 ปี

4,815,000 3,531,000 e-bidding

1. หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเมีย่ม
2,532,000 บำท

2. บ. ไมซ์ แมนเนจเม้นท ์จ ำกดั
3,531,000 บำท

3. บ. เอน็จ์-เพำเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ำกดั
2,936,829 บำท

4. บ. สมำร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั
2,382,000 บำท

5. บ. ทดัีบบลิว ฟำซิลิต้ี เซอร์วิส จ ำกดั
2,837,640 บำท

6. บ. ซี.พ.ีฟำซิลิต้ี แมเนจเม้นท ์จ ำกดั
3,162,029.47 บำท

7. บ. พร้อม เทคโน เซอร์วิส จ ำกดั
2,872,821.60 บำท

8. บ. ยทูลิิต้ี บสิิเนส อลัลำยแอนซ์ จ ำกดั
2,889,000 บำท

9. บ. สมำร์ท คอม จ ำกดั
3,396,000 บำท

บ. สมำร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ำกดั

2,382,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-206/2563
ลงวันที่ 2 ธ.ค. 63

3
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยรุำยกำร ดอกเบี้ยเรดิโอ
 (เซียนเศรษฐกจิ)

423,720 423,720 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. พ.ีเอ พร้ินทต้ิ์ง เฮ้ำส์ จ ำกดั

423,720 บำท
บ. พ.ีเอ พร้ินทต้ิ์ง เฮ้ำส์ จ ำกดั

423,720 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-323/2563
ลงวันที่ 2 ธ.ค. 63

4
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยรุำยกำร คุยสบำย
สไตล์มิสเตอร์เฮำ ช่วง รักรถรักพลังงำนรักเศรษฐกจิ

385,000 385,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
นำยไวจักษณ์ อสัดรธีรยทุธ์

385,000 บำท
นำยไวจักษณ์ อสัดรธีรยทุธ์

385,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-322/2563
ลงวันที่ 2 ธ.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม 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 ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

5
จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือประชำสัมพนัธ์บริกำร 
GSB Corporate Internet Banking (GSB ColB)

240,322 240,322 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ซัน คอมม์ อำร์ท จ ำกดั

240,322 บำท
บ. ซัน คอมม์ อำร์ท จ ำกดั

240,322 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-324/2563
ลงวันที่ 3 ธ.ค. 63

6

ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดอณุหภมูิร่ำงกำยแบบอนิฟรำเรด 
(Face Scan) พร้อมขำต้ังฐำนเหล็ก จ ำนวน 7 
เคร่ือง และเคร่ืองตรวจวัดอณุหภมูิหนำ้ผำกและ
ข้อมือ พร้อมขำต้ัง จ ำนวน 19 เคร่ือง

298,958 298,958 เฉพำะเจำะจง
บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัลแอนด์ ซัพ

พลำยส์ จ ำกดั
298,958 บำท

บ. คอมพวิเตอร์ เพอริเฟอรัลแอนด์ 
ซัพพลำยส์ จ ำกดั
298,958 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.2-52/2563
ลงวันที่ 3 ธ.ค. 63

7 จ้ำงปรับปรุงหอ้งประชุม เพชรำวุธ อำคำร 1 ชัน้ 2 224,000 224,000 เฉพำะเจำะจง
หจก. พ ีแอนด์ พ ีเคอร์เทน่

224,000 บำท
หจก. พ ีแอนด์ พ ีเคอร์เทน่

224,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-332/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

8 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ชนดิต้ังโต๊ะ จ ำนวน 6 เคร่ือง 180,000 180,000 เฉพำะเจำะจง
บ. สยำม ทซีี เทคโนโลย ีจ ำกดั

180,000 บำท
บ. สยำม ทซีี เทคโนโลย ีจ ำกดั

180,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-53/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

9
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ทำงส่ือ 
Social Media ในช่องทำง ลงทนุแมน Fanpage

660,832 660,832 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แอลทแีมน จ ำกดั

660,832 บำท
บ. แอลทแีมน จ ำกดั

660,832 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-326/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

10
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยใุนรำยกำร "ซันเดย์
ทอล์ก"

220,000 220,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
หำ้งหุ้นส่วนสำมัญน้ ำชำ

220,000 บำท
หำ้งหุ้นส่วนสำมัญน้ ำชำ

220,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-325/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

11
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยใุนรำยกำร "เสำร์-
อำทติย ์สะกดิข่ำวกบัพญำไม้"

235,400 235,400 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วันเดอร์ โซลำร์ จ ำกดั

235,400 บำท
บ. วันเดอร์ โซลำร์ จ ำกดั

235,400 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-327/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

12
จ้ำงจัดหำร้ำนค้ำพนัธมิตร และผลิตส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ใหก้บัร้ำนค้ำพนัธมิตรทั่วประเทศ 
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ณ จุดขำย

1,976,290 1,976,290 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วัฒนกลู กรุ๊ป จ ำกดั

1,976,290 บำท
บ. วัฒนกลู กรุ๊ป จ ำกดั

1,976,290 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-329/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

13
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงรูปแบบ Social Network 
บน Facebook ข่ำวสด

770,400 770,400 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ข่ำวสด จ ำกดั
770,400 บำท

บ. ข่ำวสด จ ำกดั
770,400 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-331/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

14
จ้ำงกอ่สร้ำงอำคำรพสัดุธนำคำรออมสินภำค 6 
จังหวัดนครสวรรค์

604,000 604,000 e-bidding

1. หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
506,500 บำท

2. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
573,000 บำท

3. จีทพี ีเซอร์วิส (ประเทศไทย)
527,000 บำท

4. หจก. ศรีนติุยกำญจน์
530,000 บำท

5. หจก. ปฐมกร
527,000 บำท

6.  บ. องิคนนินัท ์2019 จ ำกดั
575,000 บำท

หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
506,500 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-42/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

15
จ้ำงจัดท ำของที่ระลึกงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ
ธนำคำรออมสิน ครบรอบ 108 ป ี(เหรียญที่ระลึก)

7,158,300 7,158,300 เฉพำะเจำะจง
นำยเกรียงไกร เรือนแกว้

7,158,300 บำท
นำยเกรียงไกร เรือนแกว้

7,158,300 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พด.บ.9075/2563
ลงวันที่ 3 ธ.ค. 63

16
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ Core Banking System 
(CBS) ระยะเวลำ 5 เดือน

18,331,333.34 18,331,333.34 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็ อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

18,331,333.34 บำท
บ. ท.ีเอน็ อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

18,331,333.34 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-204/2563
ลงวันที่ 4 ธ.ค. 63

17
จ้ำงดูแลและบริหำรจัดกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำร
 Mymo Alpha และผลิตภณัฑ์ Mymo

3,959,000 3,959,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เซ่ ดีไซน ์จ ำกดั
3,959,000 บำท

บ. เซ่ ดีไซน ์จ ำกดั
3,959,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-205/2563
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63

18
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงหนงัสือพมิพไ์ทยโพสต์

1,600,000 1,600,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. สำรสู่อนำคต จ ำกดั

1,600,000 บำท
บ. สำรสู่อนำคต จ ำกดั

1,600,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-328/2563
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63

19
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยรุำยกำร รู้ออม รู้ลงทนุ

308,160 308,160 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วรุณนนัท ์มีเดีย จ ำกดั

308,160 บำท
บ. วรุณนนัท ์มีเดีย จ ำกดั

308,160 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-330/2563
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63

20
ซ้ือครุภณัฑ์กล้องถ่ำยภำพนิง่ดิจิทลัและ
ภำพเคล่ือนไหวพร้อมอปุกรณ์ จ ำนวน 1 ชุด

400,000         393,385.50 เฉพำะเจำะจง
บ. โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั

393,385.50 บำท
บ. โซฮิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั

393,385.50 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.2-54/2563
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

21
จ้ำงปรับปรุงพื้นที่ส ำนกังำนชัว่ครำวธนำคำรออม
สินสำขำเดอะมอลล์ทำ่พระ

455,000 455,000 เฉพำะเจำะจง
บ. ทรัพยรุ่์งทวี จ ำกดั

455,000 บำท
บ. ทรัพยรุ่์งทวี จ ำกดั

455,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-32/2563
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63

22
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงโทรทศัน ์ในรำยกำร 
Update Thailand

1,386,000 1,386,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. โกลเด้น บรอดคำสท ์จ ำกดั

1,386,000 บำท
บ. โกลเด้น บรอดคำสท ์จ ำกดั

1,386,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-333/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

23
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงโทรทศัน ์ในรำยกำร หมุน
ตำมโลก

1,400,000 1,400,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เมอริทซ์ พบับลิซิต้ี จ ำกดั

1,400,000 บำท
บ. เมอริทซ์ พบับลิซิต้ี จ ำกดั

1,400,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-334/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

24
ซ้ือและพฒันำระบบงำนข้อมูล Data 
Virtualization ระยะที่ 2

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

119,240,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.02-69/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

25
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำนข้อมูล Data 
Virtualization ระยะที่ 2

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

55,160,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-203/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

26 จ้ำงตจัดกจิกรรมงำน ALPHA DAY ปทีี่ 2 999,754.50 999,754.50 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เช้นจ์ 98 จ ำกดั
999,754.50 บำท

บ. เช้นจ์ 98 จ ำกดั
999,754.50 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-350/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

27
จ้ำงปรับปรุงผนงัด้ำนนอกอำคำร 10 และพื้นที่โถง
ลิฟท ์ชัน้ 1 และหอ้งน้ ำ ชัน้ 2 ธนำคำรออมสิน
ส ำนกังำนใหญ่ กรุงเทพฯ

14,880,000 14,880,000 e-bidding

1. บ. เนีย้บ อนิเตอร์ เฟอร์นชิ จ ำกดั
10,924,434 บำท

2. ณัฐธนำ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั
13,790,000 บำท

บ. เนีย้บ อนิเตอร์ เฟอร์นชิ จ ำกดั
10,924,434 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-40/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

28
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอส.กรุ๊ป(2008) จ ำกดั

2,850,000 บำท
บ. เอส.กรุ๊ป(2008) จ ำกดั

2,850,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-335/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

29
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ส ำนกักฎหมำย ซี.เอ.แอล จ ำกดั

2,450,000 บำท
บ. ส ำนกักฎหมำย ซี.เอ.แอล จ ำกดั

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-336/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

30
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เจ เอม็ ที่ เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกดั 

(มหำชน)
2,450,000 บำท

บ. เจ เอม็ ที่ เนท็เวอร์ค เซอร์วิสเซส 
จ ำกดั (มหำชน)
2,450,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-337/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

20,000,000 20,000,000

175,000,000 175,000,000

1. บ. เอม็ เอฟ อ ีซี จ ำกดั(มหำชน)
174,782,000 บำท

2. บ. โปรเฟสชัน่นลั คอมพวิเตอร์ จ ำกดั
174,860,000 บำท



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

31
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เดอะเบสต์ อนิเตอร์เนชัน่แนล บซิซิเนส 

จ ำกดั
2,450,000 บำท

บ. เดอะเบสต์ อนิเตอร์เนชัน่แนล บซิ
ซิเนส จ ำกดั

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-338/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

32
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

2,450,000 บำท
บ. ชโย กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.1-340/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

33
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เวนเจอร์ อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

2,450,000 บำท

บ. เวนเจอร์ อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน)

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.1-340/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

34
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. คีพสเต็ป เคำนเ์ซลเลอร์ จ ำกดั

2,450,000 บำท
บ. คีพสเต็ป เคำนเ์ซลเลอร์ จ ำกดั

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-342/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

35
จ้ำงติดตำมหนีค้้ำงช ำระธุรกจิบตัรเครดิตต้ังแต่ 1 - 
90 วัน

พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ส ำนกังำนกฏหมำยสิทธิประชำ จ ำกดั

2,450,000 บำท
บ. ส ำนกังำนกฏหมำยสิทธิประชำ จ ำกดั

2,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-343/2563
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 63

36

จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงวิทยรุำยกำรเกบ็เบี้ยใต้ถุนร้ำน, เล่ำสู่
กนัฟงั และสบำย...สบำยหลังข่ำว ทำงสถำน ีFM 
92.5 MHz

1,740,000 1,740,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. โปร แมสคอม จ ำกดั

1,740,000 บำท
บ. โปร แมสคอม จ ำกดั

1,740,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-348/2563
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63

37
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำร ทำงรูปแบบ Social Network ของ Mthai

674,100 674,100 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. โมโน ไซเบอ้ร์ จ ำกดั

674,100 บำท
บ. โมโน ไซเบอ้ร์ จ ำกดั

674,100 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-345/2563
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63

38
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงวิทย ุรำยกำรเปดิสนำมข่ำวเศรษฐกจิ

749,000 749,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. สว่ำงดี มีเดีย จ ำกดั

749,000 บำท
บ. สว่ำงดี มีเดีย จ ำกดั

749,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-339/2563
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63

39
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงสถำนโีทรทศัน์

1,580,390 1,580,390 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ประกติ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั

1,580,390 บำท
บ. ประกติ โฮลด้ิงส์ จ ำกดั

1,580,390 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-344/2563
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63

40
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ทำงส่ือ 
Social Media ของ Beartai

963,000 963,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. โชว์ไร้ขีด จ ำกดั

963,000 บำท
บ. โชว์ไร้ขีด จ ำกดั

963,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณพ.1-347/2563
ลงวันที่ 14 ธ.ค. 63

20,000,000 20,000,000



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

41
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ ทำง
รูปแบบ Social Network ของ Sale Here โดย

298,530 298,530 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

298,530 บำท
บ. เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

298,530 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-346/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63

42
จ้ำงผลิตผ้ำกนัเปื้อนและหมวกคลุมผม ประจ ำป ี
2563

500,000 500,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. จิดำภำ 54 จ ำกดั

500,000 บำท
บ. จิดำภำ 54 จ ำกดั

500,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-366/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63

43
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนกังำนธนำคำรออม
สินสำขำทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

957,000 957,000 e-bidding

1. หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
818,235 บำท

2. บ. คอนเซพท ์บี. จ ำกดั
824,000 บำท

3. หจก. วิไล ขนอม เทรดด้ิง
890,740.37 บำท

4. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
909,000 บำท

5. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
870,000 บำท

6. บ. ทพู ีธุรกจิ จ ำกดั
859,000 บำท

7. หจก. สุขเจริญ คอนสตรัคชัน่แอนด์เอน็จิ
เนยีร่ิง

889,000 บำท

หจก. สือเจรืญ แอนด์ พี. โปรดักส์
818,235 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-34/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

44
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส ำนกังำนธนำคำรออมสิน
ภำค 10 จังหวัดอดุรธำนี

4,343,600 4,343,600 e-bidding

1. หจก. ศรีนติุยกำญจน์
3,474,923.44  บำท

2. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
3,840,000 บำท

3. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
3,668,000 บำท

4. หจก. ศรีนติุยกำญจน์
3,430,000 บำท

5. หจก.ตระกลูเลิศกอ่สร้ำง
3,499,000 บำท

6. หจก. สกลนครวิวัฒนก์อ่สร้ำง
4,274,800 บำท

หจก. ศรีนติุยกำญจน์
3,430,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-33/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63

45
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงโทรทศันร์ำยกำรเร่ืองเล่ำเช้ำนี ้และ 
เร่ืองเล่ำเสำร์-อำทติย์

5,899,980 5,899,980 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อนิฟนิจิูด พลัส มีเดีย จ ำกดั

5,899,980 บำท
บ. อนิฟนิจิูด พลัส มีเดีย จ ำกดั

5,899,980 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-349/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63

46
จ้ำงเหมำบริกำรผลิตส่ือองค์ควำมรู้ เร่ืองกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรปฏบิติังำนสำขำ

1,400,000 1,400,000 คัดเลือก

1. บ. โอเอซิสฟล์ิม เซอร์วิส จ ำกดั
1,400,000 บำท

2.  บ. แคลป ซีน ฟล์ิม บำงกอก จ ำกดั
1,550,000 บำท

3. บ. อำลำแม็กซ์ จ ำกดั
1,600,000 บำท

บ. โอเอซิสฟล์ิม เซอร์วิส จ ำกดั
1,400,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-222/2563
ลงวันที่ 15 ธ.ค. 63

47
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบกำรชมพพิธิภณัฑ์ธนำคำร
ออมสิน ประจ ำป ี2564

299,600 299,600 เฉพำะเจำะจง
บ. ดิจิตอล เอด็ดูเคชัน่ จ ำกดั

299,600 บำท
บ. ดิจิตอล เอด็ดูเคชัน่ จ ำกดั

299,600 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-209/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

48 จ้ำงผลิตร่มสนำมพร้อมขำต้ัง 499,850.50 499,850.50 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ำกดั
499,850.50 บำท

บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ำกดั
499,850.50 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-352/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

49
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
ดับเพลิงอตัโนมัติและระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 
ธนำคำรออมสินส ำนกังำนใหญ่ ระยะเวลำ 3 เดือน

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

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

200,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-208/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

50
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรบนปำ้ยบริเวณถนนพหลโยธิน หนำ้
ธนำคำรออมสิน

497,550 497,550 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แทนคุน บลิบอร์ด จ ำกดั

497,550 บำท
บ. แทนคุน บลิบอร์ด จ ำกดั

497,550 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-351/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

51
จ้ำงผลิตเส้ือโปโลแขนส้ันโทนสีชมพวูันสถำปนำ
ธนำคำรออมสิน ครบรอบ 108 ป ี(จ ำนวน 45,700
 ตัว)

10,000,000 9,999,845.50 e-bidding

1.  หจก. พรประภำโปรดักส์
8,591,600 บำท

2. บ. ว.ีท.ีเค.อมิปอร์ตแอนด์เอก็ปอร์ต จ ำกดั
8,459,527 บำท

3. บ. เรดวูดส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั
9,688,400 บำท

4. บ. สหวัฒน ์(2007) จ ำกดั
7,052,424 บำท

5. บ. บเีจ ยนีส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั
8,454,500 บำท

6.  บ. ธนลัูกษณ์ จ ำกดั (มหำชน)
9,094,300 บำท

7. บ. ประชำอำภรณ์ จ ำกดั (มหำชน)
9,939,750 บำท

8.  บ. มำเธอร์ แอนด์ ซัน กำร์เมนท ์จ ำกดั
7,680,000 บำท

บ. สหวัฒน ์(2007) จ ำกดั
7,052,424 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-212/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

52 จ้ำงจัดท ำบธูจัดกจิกรรมงำน OTOP CITY 2020 250,000 250,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. มำยด์ เอก็ซ์ซิบทิ จ ำกดั

250,000 บำท
บ. มำยด์ เอก็ซ์ซิบทิ จ ำกดั

250,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-353/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

53
จ้ำงเหมำบริกำรประเมินศักยภำพผู้น ำ (Potential 
Assessment)

1,800,100 1,800,100 คัดเลือก

1. บ. เฮยก์รุ๊ป จ ำกดั
1,798,801.65 บำท

2. บ. คำดิส แมเนจเม้นท ์คอนซัลต้ิง จ ำกดั
2,400,000.93 บำท

บ. เฮยก์รุ๊ป จ ำกดั
1,793,800 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด พรบ.03-213/2563

54
ซ้ือเจลอนำมัยล้ำงมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนำด 50 
กรัม จ ำนวน 50,000 ชิน้

1,230,500 1,230,500 เฉพำะเจำะจง
องค์กำรเภสัชกรรม
1,230,500 บำท

องค์กำรเภสัชกรรม
1,230,500 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.2-55/2563

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

55
จ้ำงจัดท ำพร้อมเปล่ียนสต๊ิกเกอร์ปำ้ยไฟ
ประชำสัมพนัธ์เคร่ืองบริกำรอเิล็กทรอนกิส์ (Self 
Service) ใหร้องรับรูปแบบกำรใหบ้ริกำร

17,195,000 17,195,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. หจก. ทเีอฟ เด็คโคเรชัน่
8,904,600 บำท

2. บ. เนกซ์สเตป ท ูโปรโตไทพ ์แอนด์ เอน็จิ
เนยีร่ิง จ ำกดั

11,612,500 บำท
3. บ. สมำร์ทซำยน ์แอนด์ เทคโนโลย ีจ ำกดั

12,005,000 บำท
4. บ. โลโก ้ดีไซน ์จ ำกดั

12,741,000 บำท
5. บ. สมำร์ เทค แอนด์ แมท จ ำกดั

14,397,000 บำท

หจก. ทเีอฟ เด็คโคเรชัน่
8,891,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-210/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

56
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงวิทย ุรำยกำร เกบ็ข่ำวมำเล่ำ

880,000 880,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เบรน ทรี จ ำกดั

880,000 บำท
บ. เบรน ทรี จ ำกดั

880,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-355/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

57
จ้ำงวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและภำพลักษณ์
ธนำคำรทำงโทรทศัน ์รำยกำร ปนัฝันปนัยิม้

1,460,550 1,460,550 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ปนัฝัน 2013 จ ำกดั

1,460,550 บำท
บ. ปนัฝัน 2013 จ ำกดั

1,460,550 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-354/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

58
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบกำรรับฟงัเสียงของลูกค้ำและ
บริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนของธนำคำรออมสิน 
(VOC)

900,000 900,000 คัดเลือก

1. บ. คลิกเนก็ซ์ จ ำกดั
828,000 บำท

2. เฟเวอร์ริทดีไซน์
860,000 บำท

บ. คลิกเนก็ซ์ จ ำกดั
800,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-211/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

59
จ้ำงปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและบริหำรหนี ้
ศูนยค์วบคุมและบริหำรหนีเ้ขนสมุทรสำคร 
(ธนำคำรออมสินสำขำบำงแพ) จังหวัดรำชบรีุ

1,163,000 1,163,000 e-bidding

1.  หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์
994,365 บำท

2. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
1,132,588.45 บำท

3. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
1,049,940 บำท

4. บ. คอนเซพท ์บี. จ ำกดั
1,045,600 บำท

5. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
1,100,000 บำท

6. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
895,000 บำท

7. หจก. ปฐมกร
1,069,000 บำท

8. บ. วิศวนกิ จ ำกดั
1,039,000 บำท

9. บ. ทรัพยรุ่์งทวี จ ำกดั
1,030,000 บำท

บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
895,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-39/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

60
จ้ำงปรับปรุงขยำยพื้นที่ส ำนกังำนธนำคำรออมสิน
สำขำบำงล ำภบูน กรุงเทพฯ

6,193,000 6,193,000 e-bidding

1. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
5,424,677.94 บำท

2. บ. เนีย้บ อนิเตอร์ เฟอร์นชิ จ ำกดั
5,629,381 บำท

บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
5,400,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-44/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

61
จ้ำงซ่อมแซมพื้นที่ปฏบิติังำนอำคำร 4 ชัน้ 8 - 10 
ธนำคำรออมสินส ำนกังำนใหญ่ กรุงเทพฯ

1,546,000 1,546,000 e-bidding

1. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
1,422,702.57 บำท

2. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
1,500,000 บำท

3. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
1,289,000 บำท

4. บ. วีพ ีมำร์เกต็ต้ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 
จ ำกดั

1,400,000 บำท

บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
1,289,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-38/2563
ลงวันที่ 16 ธ.ค. 63

62
จ้ำงถอดองค์ควำมรู้และผลิตส่ือวีดิทศันจ์ำก
แนวทำงปฏบติัจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ 
COVID-19

847,000 847,000 คัดเลือก

1. บ. สำมำรถ เอด็ เทค็ จ ำกดั
847,000 บำท

2. บ. ทรอปปคิอลเทค จ ำกดั
870,000 บำท

บ. สำมำรถ เอด็ เทค็ จ ำกดั
847,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.1-356/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 63

63
จ้ำงปรับปรุงพื้นที่ภำยในอำคำรส ำนกังำนธนำคำร
ออมสินสำขำเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

3,834,000 3,834,000 e-bidding

1. หจก. พลเฟอร์นเิจอร์
3,799,923.64 บำท

2. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
3,247,985.34 บำท

3. บ. เพฟดิเวลล็อป จ ำกดั
3,520,000 บำท

4. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
3,834,000 บำท

5. บ. วงศ์วัฒน ์กำรโยธำ จ ำกดั
3,599,900 บำท

บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
3,247,985.34 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-43/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 63

64
จ้ำงท ำหนำ้กำกผ้ำฝ้ำยมัสลิน 3 ชัน้ จ ำนวน 50,000
 ชิน้

758,630 758,630 เฉพำะเจำะจง
บ.ไนน ์ท ูแบก๊ส์ จ ำกดั

758,630 บำท
บ.ไนน ์ท ูแบก๊ส์ จ ำกดั

758,630 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-357/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

65

ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองจ่ำยไฟฟำ้ส ำรองฉุกเฉินและ
ปำ้ยทำงออก/ทำงหนไีฟ พร้อมจ้ำงบ ำรุงรักษำแบบ
รวมอะไหล่เคร่ืองจ่ำยไฟฟำ้ส ำรองฉุกเฉินและปำ้ย
ทำงออก/ทำงหนไีฟ

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนติิบคุคล ธีมำยนูเิท
รด

325,333.50 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-76/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

66
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองจ่ำยไฟฟำ้ส ำรองฉุกเฉินและ
ปำ้ยทำงออก/ทำงหนไีฟ แบบรวมอะไหล่เคร่ืองจ่ำย
ไฟฟำ้ส ำรองฉุกเฉินและปำ้ยทำงออก/ทำงหนไีฟ

หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนติิบคุคล ธีมำยนูเิท
รด

325,246 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-237/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

67
จ้ำงกอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมธนำคำรออมสิน
สำขำปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

888,000             888,000 e-bidding

1. บ. คอนเซพท ์บี. จ ำกดั
724,000 บำท

2. บ. ซำยน ์พลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั
627,000 บำท

3. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
840,000 บำท

4. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
797,002.71 บำท

5. หจก. ศรีนติุยกำญจน์
764,000 บำท

6.  บ. พรำว ซิสเต็มส์ จ ำกดั
799,900 บำท

บ. ชำยน ์พลัส แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั
627,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-35/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

1,229,500       1,173,201.50

1. หำ้งหุ้นส่วนสำมัญนติิบคุคล ธีมำ ยนูเิทรด
1,050,579.50 บำท

2. บ. ทพีวีำย เทคโนโลย ีจ ำกดั
1,164,340 บำท

3. บ. ท ีอำร์ เอส แอบโซลูท จ ำกดั
1,123,744 บำท

คัดเลือก



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

68
จ้ำงปรับปรุงพื้นที่หนว่ยควบคุมและบริหำรหนีศู้นย์
ควบคุมและบริหำรหนีเ้ขตปรำจีนบรีุ (ธนำคำรออม
สินสำขำวัฒนำนคร) จังหวัดสระแกว้

3,674,000 3,674,000 e-bidding

1. หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์
3,343,340 บำท

2. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
3,661,833.40 บำท

3.  บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
2,998,766 บำท

4.  บ. อนิเตอร์เทค อเิล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จ ำกดั
3,100,000 บำท

5.  บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
3,490,000 บำท

6. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
3,000,000 บำท

 บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
2,998,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-36/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

69 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร (แผ่นละ 0.23 บำท) 1,999,850 1,999,850 เฉพำะเจำะจง
บ. ชำร์ป ไทย จ ำกดั

1,999,850 บำท
บ. ชำร์ป ไทย จ ำกดั

1,999,850 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-29/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

70
จ้ำงกอ่สร้ำงปรับปรุงซ่อมแซมธนำคำรออมสินสำขำ
เพชรสมุทร จ.สมุทรสงครำม

1,729,000 1,729,000 e-bidding

1. หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์
1,426,425 บำท

2. บ. แพค ครีเอท จ ำกดั
3,247,985.34 บำท

3. บ. สินทวีดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
1,489,927 บำท

4.  บ. คอนเซพท ์บี. จ ำกดั
1,454,000 บำท

5. บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
1,640,000 บำท

6. บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
1,590,000 บำท

7. บ. ทรัพยรุ่์งทวี จ ำกดั
 1,600,000 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สือเจรืญ แอนด์ พี. 
โปรดักส์

1,426,425 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-37/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

71
จ่ำงปรับปรุงพื้นที่ศูนยค์วบคุมและบริหำรหนีเ้ขต
เชียงใหม่ 3 (ธนำคำรออมสินสำขำหำงดง) จังหวัด
เชียงใหม่ โดยวิธีประกวดรำคำอเิล็กทรอนกิส์

3,426,000 3,426,000 e-bidding

1. บ. ทเีอม็ ฟวิเจอร์คอนสตรัคชัน จ ำกดั
3,186,000 บำท

2.  บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ ำกดั
3,240,000 บำท

3.  บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
2,629,052.95 บำท

4. หจก. ศรีนติุยกำญจน์
2,720,000 บำท

5.  หจก. ไทมัธรินทร์
2,740,000 บำท

6. หจก. บำ้นช่ำงดีไซน์
2,734,500 บำท

7. หจก. วันค ำแสน
3,169,000 บำท

8. บ. เค.ท.ีคอนสตรัคชัน่ แอนด์ พร๊อพเพอร์ต้ี
 จ ำกดั

3,366,811.08  บำท
9. บ. ทเีอน็เอส เนท็เวิร์ค โซลูชัน่ จ ำกดั

3,282,692.11 บำท

บ. บิ๊กบมู จ ำกดั
2,629,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-45/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

72
จ้ำงกอ่สร้ำงอำคำรส ำนกังำนธนำคำรออมสินสำขำ
เกำะลันตำ จังหวัดกระบี่

12,450,000 12,450,000 e-bidding

1.  ณัฐธนำ คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั
12,450,000 บำท

2. หจก. สุขเจริญ คอนสตรัคชัน่แอนด์เอน็จิ
เนยีร่ิง

11,744,000 บำท
3. หจก. ชุมพรต้ังฮวดหลี

11,380,000 บำท

หจก. ชุมพรต้ังฮวดหลี
11,380,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-46/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

73
จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ (UPS) และ
ระบบควบคุมอำคำรอตัโนมัติ (BAS) ส ำหรับศูนย์
คอมพวิเตอร์ ระยะเวลำ 3 ปี

6,372,000 6,372,000 เฉพำะเจำะจง
บ. ไซท ์เพรพพำเรชัน่ แมเนจเมนท ์จ ำกดั

6,372,000 บำท

บ. ไซท ์เพรพพำเรชัน่ แมเนจเมนท ์
จ ำกดั

6,372,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-217/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

74
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยรุำยกำร เจำะลึกทั่ว
ไทย Inside Thailand

647,350 647,350 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อพั ลิงค์ จ ำกดั

647,350 บำท
บ. อพั ลิงค์ จ ำกดั

647,350 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-358/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

75
จ้ำงพฒันำและปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลเครดิต
และส่งเอกสำรทำงโทรสำรแบบดิจิทลั (Fax Server)

653,995 653,995 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ครีเอเทลคอม จ ำกดั

650,947.80 บำท
บ. ครีเอเทลคอม จ ำกดั

650,947.80 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-215/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

76
จ้ำงบ ำรุงรักษำอปุกรณ์และโปรแกรมพื้นฐำนระบบ
บริหำรฐำนข้อมูลกำรเรียนรู้ออนไลน์

1,098,800 750,000 คัดเลือก

1. บ. จี แกรททจิูด จ ำกดั
750,000 บำท

2. บ. โปรสโคป จ ำกดั
850,000 บำท

บ. จี แกรททจิูด จ ำกดั
750,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-214/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

77

จ้ำงที่ปรึกษำกฏหมำย เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็
ทำงกฏหมำย และจัดท ำร่ำงนติิกรรมสัญญำในกำร
ใหบ้ริกำรสินเชือ่ MyCredit ผ่ำนช่องทำง
แอปพลิเคชัน่ MyMo

1,120,837.50 1,120,837.50 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ติลลิกแีอนด์กบิบนิส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกดั
1,070,000 บำท

บ. ติลลิกแีอนด์กบิบนิส์ อนิเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั

1,070,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-218/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

78
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิ
และภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงรูปแบบ Social 
Network ของ Post Today

749,000 749,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. บำงกอกโพสต์ จ ำกดั

749,000 บำท
บ. บำงกอกโพสต์ จ ำกดั

749,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-359/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

79
ซ้ือระบบควบคุมสิทธิใ์นกำรเข้ำถึงเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ (Privilrge Account Management)

ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. จักรวำลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ 

จ ำกดั
17,898,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.02-71/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

80
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบควบคุมสิทธิใ์นกำรเข้ำถึง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (Privilrge Account 
Management) ระยะเวลำ 4 ปี

ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. จักรวำลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ 

จ ำกดั
6,602,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-220/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

81
จ้ำงพฒันำระบบงำน CardM เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และกำรใหบ้ริกำร
บตัรเดบติประจ ำป ี2563

8,790,052.50 8,790,052.50 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอส เอส ซี โซลูชัน่ จ ำกดั

8,709,896.25 บำท
บ. เอส เอส ซี โซลูชัน่ จ ำกดั

8,709,896.25 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-221/2563
ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63

1. บ. จักรวำลคอมมิวนเิคชัน่ ซีสเทม็ จ ำกดั
24,582,000 บำท

2. บ. สตรีม ไอ.ท.ีคอนซัลต้ิง จ ำกดั
24,849,160 บำท

3. บ. รีไลแอนซ์ จ ำกดั
24,899,985 บำท

25,794,000 24,977,880



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

82
จ้ำงเหมำบริกำร รับ-ส่ง และเกบ็รักษำ
ส่ือคอมพวิเตอร์

245,244 245,244 เฉพำะเจำะจง
บ. ไอออน เมำนเ์ทน (ประเทศไทย) จ ำกดั

245,244 บำท

บ. ไอออน เมำนเ์ทน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

245,244 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-360/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

83
จ้ำงกอ่สร้ำงอำคำรส ำนกังำนธนำคำรออมสินภำค 8
 จังหวัดเชียงใหม่

120,370,000 120,370,000 e-bidding

1.  บ. เค พ ีวำย ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั 
97,790,000 บำท

2. บ. ส.ใจดี คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั
103,888,000 บำท

3. บ. ศรพญำหรัิญ จ ำกดั
104,888,888 บำท

4.  บ. ศักด์ิทองพนู จ ำกดั
110,680,000 บำท

5.  ศิลปโ์ยธำ
106,900,000 บำท

6. บ. เอส.วัน คอนสตรัคชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั 
99,700,000 บำท

7.  บ. พำนพงษไ์ทย จ ำกดั
116,841,826.87  บำท

บ. เค พ ีวำย ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกดั
97,790,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-41/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

84
เช่ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทดแทนระบบ CBS 
ระยะเวลำ 3 ปี

349,200,000 349,200,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

331,000,020 บำท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

331,000,020 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.04-31/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

85
จ้ำงผลิตใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบตัรเครดิต/สินเชือ่
บตัรเงินสด แบบรำคำตงที่ไม่จ ำกดัปริมำณ

18,000,000 18,000,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

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

2. บ. จันวำณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ำกดั
6.33 บำท

บ. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ำกดั
18,000,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-223/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

86
จ้ำงเหมำบริกำรจัดกจิกรรมอบรมสัมมนำเพื่อสร้ำง
เสริมควำมสัมพนัธ์ส ำหรับหนว่ยงำนสินเชือ่
ข้อตกลงภำครัฐ ประจ ำป ี2563

2,380,000 2,380,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ดุสิต ทวัร์ เวิลด์ จ ำกดั

2,205,000 บำท
บ. ดุสิต ทวัร์ เวิลด์ จ ำกดั

2,205,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-362/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

87 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ ERP-FIS/HIRS ระยะเวลำ 5 ปี 311,485,560 311,485,560 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

311,485,560 บำท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

311,485,560 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

88
จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบงำนส ำเร็จรูป Core 
Banking System (CBS) ระยะเวลำ 5 ปี

350,000,000 350,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ยบิอนิซอย จ ำกดั
350,000,000 บำท

บ. ยบิอนิซอย จ ำกดั
350,000,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด

89 ซ้ือระบบ Centralized Storage/Backup ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั

37,450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.02-72/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

90
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ Centralized 
Storage/Backup ระยะเวลำ 4 ปี

ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั

11,196,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-226/2563
ลงวันที่ 21 ธ.ค. 63

91
จ้ำงพฒันำและปรับปรุงระบบงำน LOPs เพื่อ
รองรับกำรต้ังค่ำรหสัผ่ำนตำมนโยบำยควำมมัน่คง
ปลอดภยัสำรสนเทศ

9,825,227 9,825,227 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

9,600,146 บำท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

9,600,146 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-228/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

92 ซ้ือระบบ SSL Visibility ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แอด็วำนซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ำกดั 

(มหำชน) 
20,518,320 บำท

บ. แอด็วำนซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
จ ำกดั (มหำชน) 
20,518,320 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.02-74/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

93 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ SSL Visibility ระยะเวลำ 4 ปี ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แอด็วำนซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ีจ ำกดั 

(มหำชน) 
20,518,320 บำท

บ. แอด็วำนซ์อนิฟอร์เมชัน่เทคโนโลย ี
จ ำกดั (มหำชน) 
20,518,320 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-233/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

94
จ้ำงดูแลบ ำรุงรักษำระบบงำนเว็บไซต์อนิเทอร์เนต็
ธนำคำรออมสิน

911,640 911,640 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. คลิกเนก็ซ์ จ ำกดั

911,640 บำท
บ. คลิกเนก็ซ์ จ ำกดั

911,640 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-225/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

95
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ทำงส่ือ 
Social Media ของ อเีจีย๊บเลียบด่วน Fanpage

674,100 674,100 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อำร์ เอ ดี เอ จ ำกดั

674,100 บำท
บ. อำร์ เอ ดี เอ จ ำกดั

674,100 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-361/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

96
จ้ำงเหมำบริกำรพนกังำนขับรถยนต์ ประจ ำศูนย์
ควบคุมและบริหำรหนี ้10 อตัรำ

3,356,376 3,356,376 เฉพำะเจำะจง
บ. สยำมรำชธำน ีจ ำกดั (มหำชน)

3,356,376 บำท
บ. สยำมรำชธำน ีจ ำกดั (มหำชน)

3,356,376 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-227/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

1. บ. พ ีอ ีท ีแซด จ ำกดั
53,000,000 บำท

2. บ. โกลเบลิ อเิล็กทรอนกิส์ คอมเมิร์ส จ ำกดั
53,343,000 บำท

3. บ. ดำต้ำโกลบ จ ำกดั
53,672,400 บำท

21,305,000 21,305,000

54,500,800 53,882,000



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

97

จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรบนส่ือโฆษณำทำงจอดิจิตอลใน
กรุงเทพมหำนคร และส่ือโฆษณำทำงจอดิจิตอลใน
สนำมบนิ

1,999,990.50 1,999,990.50 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แพลน บ ีมีเดีย จ ำกดั

1,999,990.50 บำท
บ. แพลน บ ีมีเดีย จ ำกดั

1,999,990.50 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-367/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

98
ซ้ือไมโครคอมพวิเตอร์ ชนดิโนต้บุ๊ก-แบบที่ 1 เพื่อ
รองรับกำรปรับปรุงโครงกำรและกำรเพิ่ม
อตัรำก ำลังของศูนยค์วบคุมและบริหำรหนี้

1,683,000 1,513,000 เฉพำะเจำะจง
บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ำกดั

1,487,500 บำท
บ. เอน็พ ีคอนเนค็ จ ำกดั

1,487,500 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-73/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

99
เช่ำใช้ระบบเพื่อส่งข้อควำมส้ัน (SMS) แจ้งเตือนให้
ช ำระหนี ้แบบรำคำคงที่ไม่จ ำกดัปริมำณ

14,000,000 14,000,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ทรู มูฟ เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมิวนเิคชัน่ 

จ ำกดั
14,000,000 บำท

บ. ทรู มูฟ เอช ยนูเิวอร์แซล คอมมิวนิ
เคชัน่ จ ำกดั

14,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.04-30/2563
ลงวันที่ 22 ธ.ค. 63

100 จ้ำงผลิตถุงยงัชีพ 481,500 481,500 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. แองเจิลลินำ่ 
481,500 บำท

บ. แองเจิลลินำ่ 
481,500 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-368/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

101
จ้ำงพฒันำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศภมูิศำสตร์ส ำหรับ
ประเมินรำคำหลักทรัพย ์(GIS)

6,900,436.90 6,900,436.90 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. จีไอเอส จ ำกดั

6,900,436.90 บำท
บ. จีไอเอส จ ำกดั

6,900,436.90 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-229/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

102

จ้ำงที่ปรึกษำด ำเนนิกำรส ำรวจกำรรับรู้ภำพลักษณ์
ที่ทนัสมัยขึน้ ผลิตภณัฑ์และบริกำรของธนำคำรใน
กลุ่มเปำ้หมำย และกำรรับรู้ข่ำวสำรของธนำคำรใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท ำรำยงำนแสดง
ควำมคุ้มค่ำกำรใช้งบประมำณโฆษณำและ
ประชำสัมพนัธ์ของธนำคำรออมสิน ประจ ำป ี2563

3,800,000 3,513,004.40 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. มำร์เกต็ต้ิง มูฟ จ ำกดั

3,513,004.40 บำท
บ. มำร์เกต็ต้ิง มูฟ จ ำกดั

3,513,004.40 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-230/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

103 จ้ำงผลิตเต็นท ์จ ำนวน 300 หลัง 831,390 831,390 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ำกดั

831,390 บำท
บ. ล๊ักกีเ้พนท ์จ ำกดั

831,390 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-363/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

104
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ทำงโทรทศัน ์รำยกำร Smart Energy

1,680,000 1,680,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. มีเดียฮำร์ท จ ำกดั

1,680,000 บำท
บ. มีเดียฮำร์ท จ ำกดั

1,680,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-365/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

105
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ทำงโทรทศัน ์ในรำยกำรคุยยกบำ้น

4,410,000 4,410,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ส่ือสำยรุ้ง จ ำกดั
4,410,000 บำท

บ. ส่ือสำยรุ้ง จ ำกดั
4,410,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-364/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

106
จ้ำงบริษทัภำยนอกจัดกจิกรรมส่งเสริมกำรตลำด
กำรเปดิใช้บตัรเครดิต (Activation Campaign) 
ส ำหรับลูกค้ำรำยใหม่บตัรเครดิตธนำคำรออมสิน

1,605,000 1,605,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วัฒนกลู กรุ๊ป จ ำกดั

1,605,000 บำท
บ. วัฒนกลู กรุ๊ป จ ำกดั

1,605,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-369/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

107
จ้ำงบริกำรรถรับ-ส่งสนำมบนิพร้อมคนขับ 
(Limousine) โดยวิธีตกลงรำคำดพื่อกำรพำณิชย์

500,000 500,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เพรสทจีลีมูซีน จ ำกดั

500,000 บำท
บ. เพรสทจีลีมูซีน จ ำกดั

500,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-371/2563
ลงวันที่ 23 ธ.ค. 63

108
จ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภยั ธนำคำรออมสิน 
ศูนยบ์ริกำรถนนหว้ยแกว้ จังหวัดเชียงใหม่

410,880 410,880 เฉพำะเจำะจง
บ. รักษำควำมปลอดภยั ทอ๊ป กำร์เดียน จ ำกดั

410,880 บำท

บ. รักษำควำมปลอดภยั ทอ๊ป กำร์
เดียน จ ำกดั

410,880 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-374/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

109
จ้ำงท ำควำมสะอำดธนำคำรออมสิน ศูนยบ์ริกำร
ถนนหว้ยแกว้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำป ี2564

173,340 173,340 เฉพำะเจำะจง
หจก. โปร เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส

173,340 บำท
หจก. โปร เอนเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส

173,340 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-378/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

110
จ้ำงเหมำบริกำรจัดกจิกรรม "สร้ำงเสริม
ควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงธนำคำรออมสิน และ 
บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ำกดั (มหำชน)

693,000 693,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เจ อำร์ อนิเตอร์ ทรำเวล เซอร์วิส จ ำกดั

693,000 บำท

บ. เจ อำร์ อนิเตอร์ ทรำเวล เซอร์วิส 
จ ำกดั

693,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-232/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

111
จ้ำงบริหำรจัดกำรคลังเอกสำร แบบรำคำคงที่ไม่
จ ำกดัปริมำณ ระยะเวลำ 1 ปี

19,636,418 19,636,418 เฉพำะเจำะจง
บ. จันวำณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินทต้ิ์ง จ ำกดั

19,636,418 บำท

บ. จันวำณิชย ์ซีเคียวริต้ี พร้ินทต้ิ์ง 
จ ำกดั

19,636,418 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-231/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

112
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ ทำงส่ือ 
Social Media ของ Workpointtoday

1,243,340 1,243,340 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกดั

1,243,340 บำท
บ. ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกดั

1,243,340 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-370/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

113
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิ
และภำพลักษณ์ธนำคำรในรำยกำร "ซุปตำร์พำฟนิ"
 ทำงสถำนโีทรทศันช์่อง GMM 25

3,120,000 3,120,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. อำวเวอร์กลำส จ ำกดั

3,120,000 บำท
บ. อำวเวอร์กลำส จ ำกดั

3,120,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-372/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

114

จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิ
และภำพลักษณ์ธนำคำรออมสินธนำคำรเพื่อสังคม 
Social Bank "Making POSITUVE Impact on 
Society" บนรถไฟฟำ้ BTS, จอดิจิตอลตอม่อ BTS 
(Sreet View Digital) และจอดิจิตัลในกรุงเทพฯ 
และต่ำงจังหวัด (CBD LED)

7,080,000 7,080,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)

7,080,000 บำท
บ. วีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)

7,080,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-373/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

115
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพนัธ์ธุรกจิ
และภำพลักษณ์ธนำคำรทำงรูปแบบส่ือ Social 
Media ของ THE STANDARD

773,610 773,610 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เดอะสแตนดำร์ด จ ำกดั

773,610 บำท
บ. เดอะสแตนดำร์ด จ ำกดั

773,610 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-376/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

116
จ้ำงผลิตกระปกุออมสินของแจกวำระวันออมสิน 
ประจ ำป ี2564

20,000,000 16,000,000 ประกวดรำคำเพื่อกำรพำณิชย์

1. บ. ออูิง๊ค์ พรีเมีย่ม จ ำกดั
13,176,000 บำท

2. บ. เอน็-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย 
จ ำกดั

14,352,000 บำท

บ. ออูิง๊ค์ พรีเมีย่ม จ ำกดั
16,000,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-235/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

117

ซ้ือสิทธิกำรใช้โปรแกรมด้ำนคณิตศำสตร์ประกนัภยั
 Mo.net Financial Modelling Software 
ส ำหรับผลิตภณัฑ์เงินฝำกประเภท สงเครำะหช์ีวิต
และครอบครัว

840,200 840,164 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ทมี เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกดั

840,164 บำท
บ. ทมี เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกดั

840,164 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-75/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

118
จ้ำงออกแบบ ผลิตและติดต้ังปำ้ยพระบรม
สำทสิลักษณ์ เฉลิมพระเกยีรติฯ รัชกำลที่ 10

913,597.03 913,597.03 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอชไอโอ คอนเนคชัน่ จ ำกดั

913,597.03 บำท
บ. เอชไอโอ คอนเนคชัน่ จ ำกดั

913,597.03 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-375/2563
ลงวันที่ 24 ธ.ค. 63

119
จ้ำงร้ือถอนอำคำรส ำนกังำนธนำคำรออมสินสำขำ
สะพำนแดง

318,000 318,000 เฉพำะเจำะจง
หจก. ศักดำ (ผู้เชีย่วชำญในกำรร้ือถอน)

318,000 บำท
หจก. ศักดำ (ผู้เชีย่วชำญในกำรร้ือถอน)

318,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-377/2563
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63

120
จ้ำงผลิตกระปกุออมสินที่ระลึกในวำระวันครบรอบ
 108 ป ีธนำคำรออมสิน

750,000 750,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เอน็-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย จ ำกดั

737,850 บำท

บ. เอน็-พรำวด์ เซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย
 จ ำกดั

737,850 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-236/2563
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63

121
ซ้ือเจลอนำมัยล้ำงมือ แอลกอฮอล์ 75% ขนำด 50 
กรัม จ ำนวน 50,000 ชิน้

1,123,500 1,123,500 เฉพำะเจำะจง
องค์กำรเภสัชกรรม
1,123,500 บำท

องค์กำรเภสัชกรรม
1,123,500 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.2-56/2563

ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

122

จ้ำงพฒันำและปรับปรุงระบบงำน LOR เพื่อรองรับ
กำรค ำนวนคะแนนของแบบจ ำลองวัดระดับควำม
เส่ียง (Credit Scoring) ส ำหรับลูกค้ำสินเชือ่ธุรกจิ 
(ประเภทลูกค้ำนติิบคุคล)

9,754,847 9,754,847 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

9,754,847 บำท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

9,754,847 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-238/2563
ลงวันที่ 25 ธ.ค. 63

123
จ้ำงพฒันำระบบงำน Base24 เพื่อรองรับ 
Mastercard Markup และ Visa Cryptogram 
Version 18/22

4,629,942 4,629,942 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั

4,500,391 บำท
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั

4,500,391 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-239/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

124
จ้ำงท ำหนำ้กำกผ้ำฝ้ำยมัชลิน 3 ชัน้ จ ำนวน 50,000
 ชิน้

758,630 758,630 เฉพำะเจำะจง
บ. ไนน ์ท ูแบก๊ส์ จ ำกดั

758,630 บำท
บ. ไนน ์ท ูแบก๊ส์ จ ำกดั

758,630 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-240/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

125

จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบงำนสงเครำะหช์ีวิต
เพื่อรองรับกรมธรรมใหม่ 5 แบบ (แบบออมสินสุข
ทวี 15/10 พลัส แบบอมสินออมสุข 70/20 พลัส 
แบบออมสินทรัพยท์วี 5/1 แบบออมสินทรัพบท์วี 
5/1 พลัส และแบบทรัพยม์ัน่คง พลัส) และแบบ
ทรัพยม์ัน่คง 10/7 พลัส

432,000 432,000 ตกลงรำคำเพื่อกำรพำณิชย์
บ. พ ีแอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ ำกดั
432,000 บำท

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

432,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.03-243/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

126
จ้ำงเหมำบริกำรพื้นที่เกบ็ครุภณัฑ์ ส่ิงของ วัตถุ
โบรำณและอปุกรณ์ประกอบกำรแสดงพพิธิภณัฑ์ 
ประจ ำป ี2564 ธนำคำรออมสิน

218,760 218,760 เฉพำะเจำะจง
บ. บำงกอก ขนยำ้ย จ ำกดั

218,760 บำท
บ. บำงกอก ขนยำ้ย จ ำกดั

218,760 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.1-379/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

127
จ้ำงผลิตและวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรออมสิน ในรำยกำรเจำะ
ประเด็นข่ำวค่ ำ

484,000 484,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. สำนฟำ้ จ ำกดั
4,840,000 บำท

บ. สำนฟำ้ จ ำกดั
4,840,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-381/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

128
จ้ำงผลิตและวำงส่ือประชำสัมพนัธ์ธุรกจิและ
ภำพลักษณ์ธนำคำรทำงโทรทศันใ์นรำยกำรคน
เปล่ียนโลก และรำยกำรเช้ำนีป้ระเทศไทย

6,630,000 6,630,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ส่ือสำยรุ้ง จ ำกดั
6,630,000 บำท

บ. ส่ือสำยรุ้ง จ ำกดั
6,630,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-380/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

129
จ้ำงพฒันำและปรับปรุงระบบงำน CBS เพื่อรองรับ
มำตรกำรพกัช ำระหนี้

15,502,483 15,502,483 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

14,458,410 บำท
บ. ท.ีเอน็. อนิคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั

14,458,410 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-241/2563
ลงวันที่ 28 ธ.ค. 63

130
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำน BASE24-eps 
(International Interfaces) ระยะเวลำ 1 ปี

1,650,000 1,650,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั

1,650,000 บำท
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั

1,650,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-242/2563
ลงวันที่ 29 ธ.ค. 63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2563
ฝ่ำยกำรพัสด ุธนำคำรออมสิน

วันที่ 31 เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2563

131
จ้ำงจัดงำนแข่งขันกฬีำธนำคำรโรงเรียน ธนำคำร
ออมสิน

24,600,000 23,400,000 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. สปอร์ตเดย ์แอนด์ อเีวนต์ เซอร์วิส จ ำกดั

23,199,996.80 บำท

บ. สปอร์ตเดย ์แอนด์ อเีวนต์ เซอร์วิส 
จ ำกดั

23,199,996.80 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ..พ.1-383/2563
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63

132
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบกำรบริหำรจัดกำรลงทนุ 
(Investment System) ระยะเวลำ 3 ปี

33,479,999.99 33,479,999.99 พเิศษเพื่อกำรพำณิชย์
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

33,477,000 บำท
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท ์ซิสเทม็ จ ำกดั

33,477,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-248/2563
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63


