
ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

1 1.งานประจ า 1.  ตู้

1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.1   E20501 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน 1,165  3.3158                

(ฝ่ายการพัสดุ 1.2   E20502 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ล้ินชัก 985 3.2304                

ด าเนินการ) 1.3   E20504 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 9 ล้ินชัก 129 e-Bidding 13 มิ.ย. 61 14 ส.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.7698                       /      -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

1.4   E20505 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ล้ินชัก 65  0.1634                   

1.5   E20506 ตู้เอกสาร 137 0.2948                

1.6   E20507 ตู้บานเล่ือน (บานทึบ) พร้อมฐานรอง 179 0.4277                

1.7   E20508 ตู้บานเล่ือน (บานกระจก) พร้อมฐานรอง 27 0.0645                

2.  เคร่ืองนับธนบัตร

    2.1  201801 เคร่ืองนับธนบัตรต้ังพ้ืน 141 e-Bidding 21พ.ค. 61 17 ก.ค. 61 ภายใน 60 วัน 4.1454                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

    2.2  201810 เคร่ืองนับธนบัตรต้ังโต๊ะ 125 2.1000                

3.  201821 เคร่ืองนับคัดเหรียญ 88 e-Bidding 25 เม.ย. 61 23 พ.ค. 61 ภายใน 90 วัน 2.3848                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

4.  203040 เคร่ืองโทรสาร 168 e-Bidding 28 มี.ค. 61 11 พ.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.2517                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

1.2 ครุภัณฑ์ 1.  300201 PC แบบท่ี 1 892 14.2211               

คอมพิวเตอร์ 2.  300202 PC แบบท่ี 2 87 e-Bidding 24 พ.ค. 61 21 ส.ค. 61 ภายใน 60 วัน 1.7408                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3.  300210 โน๊ตบุ๊ค แบบท่ี 1 266 4.6699                

4.  300211 โน๊ตบุ๊ค แบบท่ี 2 162 3.6761                

5.  300502 เคร่ืองพิมพ์ LASER สี 81 e-Bidding 15 มี.ค. 61 5 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.1300                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

6.  300505 เคร่ืองพิมพ์ DOT MATRIX 26 e-Bidding 9 มี.ค. 61 19 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.5508                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

7.  300640 Scanner 20 e-Bidding 12 มี.ค. 61 24 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.1691                       /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

8.  300641 เคร่ือง Scaner พิเศษ 59 0.9280                

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย
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1.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. 200420 โต๊ะประชุม ขนาด 20 ท่ีน่ัง

(หน่วยงานด าเนินการ  - 4000 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 9 3       เฉพาะเจาะจง  - 9 เม.ย. 61  - 0.1029                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

จัดซ้ือเอง) 2. 200970 เก้าอ้ีประชาชนแบบแถว

 - 0223 สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต ภาค 5 8            / คืนงบประมาณ

 - 2101 สาขาชลบุรี  ภาค 15 12     เฉพาะเจาะจง 0.4259                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6 10          / ยกเลิกด าเนินการ

 - 4504 สาขาค าเข่ือนแก้ว ภาค 12 8       เฉพาะเจาะจง 4 ต.ค.61 - 0.1080                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4606 สาขาสังขะ ภาค 12 8       เฉพาะเจาะจง  - 23 เม.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1080                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 7404 สาขาวัฒนานคร ภาค 13 8       เฉพาะเจาะจง  - 25 ก.ค. 61  - 0.1080                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 7604 สาขานากลาง ภาค 10 8       เฉพาะเจาะจง  -  -  - 0.0560                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3. 201503 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบพิเศษ

 - 9754 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 2            / คืนงบประมาณ

4. 202190 รถเข็นอ่ืนๆ

 - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 4            / คืนงบประมาณ

5. 202412 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=16000

 - 2116 สาขาบุญสัมพันธ์ ภาค 15 3       เฉพาะเจาะจง  - 6 มิ.ย. 61 ภายใน 5 วัน 0.1224                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

6. 202420 เคร่ืองปรับอากาศ>=18000BTU

 - 4608 สาขาชุมพลบุรี ภาค 12 4       เฉพาะเจาะจง - 26 มิ.ย.61 - 0.1444                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8268 ธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี ภาค 13 4       เฉพาะเจาะจง  - 10 ก.ค. 61  - 0.1144                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

7. 202421 เคร่ืองปรับอากาศ-ติดผนัง>=18000BTU

 - 0014 สาขาคลองเตย ภาค 2 5            / คืนงบประมาณ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

8. 202430 เคร่ืองปรับอากาศ>=24000BTU

 - 0163 สาขาทุ่งครุ ภาค 3 4       เฉพาะเจาะจง  - 26 เม.ย. 61  - 0.1296                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17 10     28 มิ.ย.61 0.3240                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8212 ธนาคารออมสินเขตบางแค ภาค 3 4       เฉพาะเจาะจง  - 18 มี.ค. 61  - 0.1280                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8254 ธนาคารออมสินเขตชัยภูมิ ภาค 11 4       เฉพาะเจาะจง  - 19 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1240                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1  ภาค 15 4       เฉพาะเจาะจง  - 8 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1296                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

9. 202431 เคร่ืองปรับอากาศ-ติดผนัง>=24000BTU

 - 4505 สาขามหาชนะชัย ภาค 12 5            / คืนงบประมาณ

 - 5403 สาขาวานรนิวาส ภาค 10 5            / คืนงบประมาณ

10. 202432 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=25000

 - 2211 สาขานิคมพัฒนา ระยอง ภาค 15 3       เฉพาะเจาะจง  - 25 พ.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.1344                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

11. 202440 เคร่ืองปรับอากาศ>=30000BTU

 - 0028 สาขาดินแดง ภาค 1 4       เฉพาะเจาะจง  - 4 มิ.ย. 61 ภายใน 5 วัน 0.1600                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0134 สาขาหัวหมาก ภาค 2 5       เฉพาะเจาะจง 11 พ.ค.61 ภายใน 5 วัน 0.2000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1002 สาขาสองพ่ีน้อง ภาค 5 6            / คืนงบประมาณ

 - 8213 ธนาคารออมสินเขตราษฎร์บูรณะ ภาค 3 4       เฉพาะเจาะจง  - 25 มิ.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.1044                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8250 ธนาคารออมสินเขตนครพนม ภาค 10 3            / คืนงบประมาณ

12. 202442 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=30000

 - 1209 สาขาตลาดฉัตรไชย (หัวหิน) ภาค 4 3       เฉพาะเจาะจง - 3 เม.ย.61 - 0.1557                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1309 สาขาบ่อพลอย ภาค 5 2            / คืนงบประมาณ

 - 1906 สาขานิคมอุตสาหกรรม 304 ภาค 13 2       เฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.61 ภายใน 60 วัน 0.1000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว
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 - 3431 สาขาบ่อสร้าง ภาค 8 3       เฉพาะเจาะจง  - 14 มิ.ย. 61  - 0.1551                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4710 สาขาเทพสถิต ภาค 11 2       เฉพาะเจาะจง  - 30 พ.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.1048                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 5213 สาขาส่ีแยกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาค 11 4            / คืนงบประมาณ

 - 5915 สาขาบ่อผุด ภาค 16 2            / คืนงบประมาณ

 - 6408 สาขาถนนนาใน (ป่าตอง) ภาค 16 3       เฉพาะเจาะจง  - 21 มิ.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.1448                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 7304 สาขาตลาดพรเพชร ภาค 11 3       เฉพาะเจาะจง  - 8 พ.ค. 61  - 0.1572                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 7305 สาขานิคมค าสร้อย ภาค 11 4       เฉพาะเจาะจง  - 9 เม.ย. 61  - 0.2096                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8275 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 2 ภาค 15 2       เฉพาะเจาะจง  - 16 ก.ค. 61  - 0.0990                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

13. 202445 เคร่ืองปรับอากาศ>=36000BTU

 - 6001 สาขานครศรีธรรมราช ภาค 17 4       เฉพาะเจาะจง  - 28 มิ.ย. 61  - 0.1880                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8274 ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1  ภาค 15 3       เฉพาะเจาะจง  - 8 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1410                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8280 ธนาคารออมสินเขตสมุทรปราการ 2 ภาค 15 3             / คืนงบประมาณ

14. 202447 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=36000

 - 0103 สาขาสะพานใหม่ ภาค 1 3       เฉพาะเจาะจง  - 30 พ.ค. 61 ภายใน 7 วัน 0.1710                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 2703 สาขานางพญา ภาค 7 2            / คืนงบประมาณ

 - 4322 สาขาปาลิโอ เขาใหญ่ ภาค 13 2       เฉพาะเจาะจง  - 4 พ.ค. 61  - 0.1152                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8289 ธนาคารออมสินเขตตรัง ภาค 17 3       เฉพาะเจาะจง  - 18 พ.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.1725                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

15. 202448 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=38000

 - 1305 สาขาพนมทวน ภาค 5 3            / คืนงบประมาณ

 - 3510 สาขาบ๊ิกซี ล าปาง ภาค 9 2       เฉพาะเจาะจง  - 18 พ.ค. 61 ภายใน 10 วัน 0.1250                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

16. 202450 เคร่ืองปรับอากาศ>=40000BTU

 - 2129 สาขาอมตะนคร  ภาค 15 2       เฉพาะเจาะจง  - 6 มิ.ย. 61 ภายใน 5 วัน 0.1024                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว
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 - 3004 สาขาซับสมอทอด  ภาค 6 5       เฉพาะเจาะจง 21 พ.ค.61 ภายใน 5 วัน 0.1020                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3703 สาขาลับแล  ภาค 7 3       เฉพาะเจาะจง  - 4 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1500                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4702 สาขาภูเขียว  ภาค 11 4            / คืนงบประมาณ

 - 5905 สาขาเกาะสมุย  ภาค 16 4       เฉพาะเจาะจง  - 5 มิ.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.2278                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

17. 202460 เคร่ืองปรับอากาศ>=44000BTU

 - 0204 สาขาบางกรวย  ภาค 5 4            / คืนงบประมาณ

 - 0400 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 14 7       เฉพาะเจาะจง  - 28 พ.ค. 61 ภายใน 45 วัน 0.3675                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0906 สาขาจอมบึง  ภาค 4 3       เฉพาะเจาะจง  -  0.1590                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1006 สาขาบางปลาม้า  ภาค 5 3            / คืนงบประมาณ

 - 1801 สาขาสิงห์บุรี  ภาค 14 3       เฉพาะเจาะจง  - 10 ส.ค. 61   - 0.1371                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 2505 สาขาตาคลี  ภาค 6 4       เฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1050                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 2508 สาขาตากฟ้า  ภาค 6 3            / ไม่สามารถด าเนินการ

 - 2510 สาขาสวรรค์วิถี  ภาค 6 2       เฉพาะเจาะจง  - 26 เม.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.1060                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3104 สาขาสามง่าม  ภาค 6 4       เฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.1060                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3107 สาขาโพทะเล ภาค 6 5            / ไม่สามารถด าเนินการ

 - 2802 สาขาแม่สอด  ภาค 7 5       เฉพาะเจาะจง  - 16 พ.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2665                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3414 สาขาท่าแพ  ภาค 8 3       31 ต.ค.61 - 0.1557                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3427 สาขาช้างคลาน  ภาค 8 2       เฉพาะเจาะจง  - 28 มิ.ย. 61  - 0.1060                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3508 สาขาวังเหนือ  ภาค 9 5       เฉพาะเจาะจง  - 21 พ.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2625                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3802 สาขาเด่นชัย  ภาค 9 4       เฉพาะเจาะจง  - 1 มิ.ย. 61  - 0.2132                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4101 สาขาแม่สะเรียง  ภาค 8 8       เฉพาะเจาะจง  - 22 พ.ค. 61  - 0.4200                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4330 สาขาหัวทะเล  ภาค 13 2       เฉพาะเจาะจง  - 18 ก.ค. 61  - 0.1066                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

 - 4703 สาขาจตุรัส  ภาค 11 4       เฉพาะเจาะจง  - 23 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.2132                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 5003 สาขาพล  ภาค 11 4            / คืนงบประมาณ

 - 5006 สาขามัญจาคีรี  ภาค 11 5       เฉพาะเจาะจง  -  - 0.2665                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 5104 สาขาวาปีปทุม  ภาค 11 5            / คืนงบประมาณ

 - 5300 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 10 10          / คืนงบประมาณ

 - 5704 สาขากมลาไสย  ภาค 11 4       เฉพาะเจาะจง  - 28 พ.ค. 61  - 0.2132                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 6500 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 18 2            / คืนงบประมาณ

 - 6513 สาขาปาดังเบซาร์  ภาค 18 3       เฉพาะเจาะจง  - 20 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.1590                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8228 ธนาคารออมสินเขตเพชรบูรณ์  ภาค 6 3       เฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย.61 ภายใน 30 วัน 0.5000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8239 ธนาคารออมสินเขตล าพูน  ภาค 8 3       เฉพาะเจาะจง  - 30 พ.ค. 61  - 0.1587                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8246 ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1  ภาค 10 4            / คืนงบประมาณ

 - 8270 ธนาคารออมสินเขตพระนครศรีอยุธยา 1  ภาค 14 2       เฉพาะเจาะจง  - 19 ก.ค. 61  - 0.1066                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

18. 202462 เคร่ืองปรับอากาศ-ฝังฝ้า>=44000

 - 0006 สาขามหาดไทย  ภาค 3 3       เฉพาะเจาะจง  - 25 มิ.ย. 61 ภายใน 10 วัน 0.1965                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0112 สาขาวงเวียนใหญ่  ภาค 3 2       เฉพาะเจาะจง 23 ก.ค.61 ภายใน 7 วัน 0.1320                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0305 สาขาส าโรง  ภาค 15 4       เฉพาะเจาะจง  - 7 พ.ค. 61 ภายใน 5 วัน 0.2656                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0410 สาขาบางปะหัน  ภาค 14 3       เฉพาะเจาะจง 0.1992                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0501 สาขาปทุมธานี  ภาค 14 5       เฉพาะเจาะจง  - 22 ส.ค. 61  - 0.2656                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0510 สาขาเพียวเพลส  ภาค 14 2       เฉพาะเจาะจง  - 6 มิ.ย. 61  - 0.1168                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0905 สาขาปากท่อ  ภาค 4 3       เฉพาะเจาะจง  -  - 0.1500                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 2501 สาขานครสวรรค์  ภาค 6 5            / ไม่สามารถด าเนินการได้

 - 4001 สาขาเชียงราย ภาค 9 4       เฉพาะเจาะจง  - 21 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 0.2596                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

 - 4410 สาขาถนนชยางกูร  ภาค 12 2            / คืนงบประมาณ

 - 5801 สาขาอุดรธานี  ภาค 10 3            / คืนงบประมาณ

19. 202465 เคร่ืองปรับอากาศ>=48000BTU

 - 0011 สาขาเจริญผล  ภาค 2 3       เฉพาะเจาะจง  - 14 ก.ค.61 ภายใน 30 วัน 0.1677                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0121 สาขาบางพลัด  ภาค 3 5       เฉพาะเจาะจง  - 18 มิ.ย. 61  - 0.2728                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0504 สาขาคลองหลวง  ภาค 14 2       เฉพาะเจาะจง  - 26 ก.ค. 61  - 0.1100                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 0600 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 4 4       เฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค.61 0.2200                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1102 สาขาท่ายาง  ภาค 4 3       เฉพาะเจาะจง - 30 พ.ค.61 - 0.1677                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1206 สาขาปราณบุรี  ภาค 4 6       เฉพาะเจาะจง 21 ส.ค.61 - 0.3354                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1208 สาขาสามร้อยยอด  ภาค 4 6       เฉพาะเจาะจง  - ภายใน 30 วัน 0.3354                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 1302 สาขาท่าม่วง  ภาค 5 3            / คืนงบประมาณ

 - 2002 สาขาบ้านนา  ภาค 13 4       เฉพาะเจาะจง  - 31 พ.ค. 61  - 0.2036                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 4306 สาขาสูงเนิน  ภาค 13 4       เฉพาะเจาะจง  - 23 พ.ค. 61  - 0.2180                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 5300 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 10 4            / คืนงบประมาณ

 - 5501 สาขานครพนม  ภาค 10 4            / คืนงบประมาณ

 - 5911 สาขาดอนสัก  ภาค 16 5       เฉพาะเจาะจง  - 14 มิ.ย. 61  - 0.2650                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 6101 สาขาชุมพร  ภาค 16 4       เฉพาะเจาะจง  - 22 พ.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2236                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8291 ธนาคารออมสินเขตพัทลุง  ภาค 17 2            /  คืนงบประมาณ

 - 8295 ธนาคารออมสินเขตนราธิวาส  ภาค 18 2       เฉพาะเจาะจง  - 17 มี.ค. 61 ภายใน 10 วัน 0.1118                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8297 ธนาคารออมสินเขตนนทบุรี 1  ภาค 5 2            / คืนงบประมาณ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

20. 202470 เคร่ืองปรับอากาศ>=50000BTU

 - 1504 สาขาพนมสารคาม  ภาค 15 5       เฉพาะเจาะจง  - 27 เม.ย. 61 ภายใน 5 วัน 0.2850                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 2801 สาขาตาก  ภาค 7 4       เฉพาะเจาะจง  - 27 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2160                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 5502 สาขาธาตุพนม  ภาค 10 4       เฉพาะเจาะจง  - 29 มี.ค. 61 ภายใน 45 วัน 0.2228                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

21. 203003 โทรศัพท์ต้ังโต๊ะอ่ืน

 - 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 10          /  คืนงบประมาณ

22. 203161 อุปกรณ์ตู้ PABX (Licenses)

 - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน. 1            / คืนงบประมาณ

23. 203197 อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ

 - 9129 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์ภาคใต้ ฝบน. 5            / คืนงบประมาณ

24. 203390 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก กันไฟ

 - 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 2            / คืนงบประมาณ

25. 203407 โทรทัศน์อ่ืนๆ

 - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ. 6            /   -คืนงบประมาณ

26. 203592 อุปกรณ์เคร่ืองภาพอ่ืนๆ

 - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 10     เฉพาะเจาะจง  -  -  - 0.0465                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

27. 204007 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (ตู้เส่ียงงวดและหมวดอักษรแบบหมุนมือ)

 - 9023 ส่วนปฏิบัติการธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก 1       เฉพาะเจาะจง  -  -   - 0.0450                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

28. E20101 โต๊ะท างานระดับปฏิบัติการ

 - 0600 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 4 20          /  คืนงบประมาณ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

29. E20301 เก้าอ้ีท างานระดับปฏิบัติการ

 - 8277 ธนาคารออมสินเขตระยอง ภาค 15 23          / คืนงบประมาณ

 - 9602 ส่วนธุรกิจเงินฝาก  ภาค 1 25          / คืนงบประมาณ

30. E20401 เก้าอ้ีประชุม

 - 4000 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 9 62     เฉพาะเจาะจง  - 9 เม.ย. 61  - 0.2170                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

31. E20411 เก้าอ้ีผู้มาติดต่อสาขา

 - 1202 สาขาหัวหิน ภาค 4 19     เฉพาะเจาะจง  - 13 มิ.ย. 61  - 0.1045                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 3412 สาขาแม่แตง ภาค 8 24          /  คืนงบประมาณ

32. E20708 ไมค์ประชุม

 - 4000 หน่วยข้ึนตรงธนาคารออมสินภาค 9 30     เฉพาะเจาะจง  - 7 พ.ค. 61  - 0.1050                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

33. E20711 โทรศัพท์ส านักงาน

 - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน. 300   เฉพาะเจาะจง  - ภายใน 60 วัน 0.3600                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

34. E20712 IP PHONE

 - 9130 ส่วนสนับสนุนคอมพิวเตอร์กลาง ฝบน. 355        / คืนงบประมาณ

1.4 ครุภัณฑ์ขนส่ง 1. 250390 รถบัสอ่ืนๆ

(หน่วยงานด าเนินการ  - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรก. 1       คัดเลือก 28 ส.ค. 61 17 ต.ค.61 ภายใน 180 วัน 8.8800                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

จัดซ้ือเอง) 2. 250601 ครุภัณฑ์ขนส่งอ่ืนๆ (รถไฟฟ้า 12 ท่ีน่ัง)

 - 9748 ส่วนสนับสนุนงานบริการ ฝบรก. 2       e-Bidding 6 ก.พ. 61 26 มี.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.7999                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

1.5 ครุภัณฑ์ 1. 300203 PC แบบพิเศษ

คอมพิวเตอร์  - 9146 ส่วนบริการลูกค้าบัตรเครดิต ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 10     เฉพาะเจาะจง 0.3500                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

(หน่วยงานด าเนินการ 2. 300205 PC แบบพิเศษ

จัดซ้ือเอง)  - 9745 หน่วยข้ึนตรงฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง 3       เฉพาะเจาะจง   - 22 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.1939                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3. 300216 Tablet พิเศษ

 - 9527 ส่วนงานประชุม 1 ฝ่ายเลขานุการธนาคาร 12     เฉพาะเจาะจง   - 19 มี.ค. 61 ภายใน 10 วัน 0.4188                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว
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4. 300393 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ระบบ Digital Signage)

 - 9065 ส่วนองค์กรสัมพันธ์ ฝสอ. 1            / คืนงบประมาณ

5. 300410 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ

 - 9113 ส่วนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝวท. 10          /  คืนงบประมาณ

6. 300411 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ

 - 9769 ส่วนวิจัยธุรกิจลูกค้าบุคคล ฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล 1            /  คืนงบประมาณ

7. 300490 โปรแกรมอ่ืน ๆ

 - 9120 หน่วยข้ึนฝ่ายพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหาร 10          / คืนงบประมาณ

 - 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1            / คืนงบประมาณ

 - 9135 ส่วนระบบงานสนับสนุน ฝ.พัฒนาระบบงานเพ่ือฯ 10          / คืนงบประมาณ

8. 300491 โปรแกรมอ่ืนๆ

 - 9120 หน่วยข้ึนฝ่ายพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหาร 1            / คืนงบประมาณ

9. 300680 UPS ขนาด 5 KVA

 - 9038 ส่วนบริการลูกค้าบุคคล ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 1            /  คืนงบประมาณ

 - 8801 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตพร้อมพงษ์ 1            /  คืนงบประมาณ

 - 8802 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตลพบุรี 1            /  คืนงบประมาณ

 - 8803 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตเชียงราย 1       เฉพาะเจาะจง  -  -  - 0.0899                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8804 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตร้อยเอ็ด 1            /  คืนงบประมาณ

 - 8805 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตนครราชสีมา 1       เฉพาะเจาะจง  - 2 ก.ค. 61  - 0.1150                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 - 8806 ศูนย์งานสนับสนุนการติดตามหน้ีค้างช าระเขตสุราษฎร์ธานี 1            /  คืนงบประมาณ

10. 300682 UPS ขนาด 2 KVA

 - 9067 ส่วนนายหน้าประกันภัย ฝ.บริหารการขายธุรกิจลูกค้า 8       เฉพาะเจาะจง  -  - ภายใน 30 วัน 0.0847                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

11. 300683 UPS ขนาด 3 KVA

 - 9926 ส่วนข้อมูลเครดิต ฝ่ายสนับสนุนบริการสินเช่ือ 4            /  คืนงบประมาณ
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ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
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งานโครงการ 1.ค่าซ่อมแซมสถานท่ี จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

  1.เขตชลบุรี 2 จังหวัดชลบุรี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.4940                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  2.เขตชลบุรี 1 (สาขาถนนพระยาสัจจา) จังหวัดชลบุรี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.4100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  3.เขตระยอง จังหวัดระยอง พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7300                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  4.เขตปทุมธานี (สาขานวนคร) จังหวัดปทุมธานี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7850                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  5.เขตปราจีนบุรี (สาขาส่ีแยกกบินทร์บุรี) จังหวัดปราจีนบุรี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9120                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  6.เขตพิษณุโลก (สาขาพิษณุโลก) จังหวัดพิษณุโลก พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7500                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  7.เขตพระนครศรีอยุธยา 2 (สาขาคลองสวนพลู) จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.1600                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  8.เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.6640                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   9.เขตนครศรีธรรมราช 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.5600                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 10.เขตพัทลุง (สาขาพัทลุง) จังหวัดพัทลุง พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7670                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 11.เขตชุมพร (สาขาปากน้ าชุมพร) จังหวัดชุมพร พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.4680                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 12.เขตนครสวรรค์1 จังหวัดนครสวรรค์ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.3600                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 13.เขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.8330                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ  14.เขตพิจิตร จังหวัดพิจิตร พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9530                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  15.เขตนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.4900                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน  16.เขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9566                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สายงานวางแผนและ  17.เขตสมุทรสาคร (สาขาสมุทรสงคราม) จังหวัดสมุทรสงคราม พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7900                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

พัฒนาเทคโนโลยี  18.เขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.6100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สารสนเทศ  19.เขตสะพานใหม่ (สาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9400                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
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 20.เขตบางแค (สาขาบางพลัด) กรุงเทพฯ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 21.เขตถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.3300                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 22.เขตบางเขน (สาขาพงษ์เพชร) กรุงเทพมหานคร พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 1.3000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 23.เขตเชียงใหม่ 1 (สาขาแม่ริม) จังหวัดเชียงใหม่ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 1.5000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 24.เขตเชียงใหม่ 2 (ส านักงานภาค 8) จังหวัดเชียงใหม่ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 1.8100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 25.เขตน่าน จังหวัดน่าน พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.9985                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 26.เขตล าปาง (สาขาสบตุ๋ย) จังหวัดล าปาง พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.5720                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 27.เขตอุบลราชธานี 1 (สาขาอุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.6550                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  28.เขตอุบลราชธานี 2 (สาขาวารินช าราบ) จังหวัดอุบลราชธานี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 29.เขตนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.3300                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 30.เขตอุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 31.เขตบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.6800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 32.เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.6900                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ  33.เขตหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7900                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  34.ส านักพหลโยธิน อาคาร 2 กรุงเทพฯ พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 1.3400                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน  35.เขตประจวบคีรีขันธ์ (สาขาสามร้อยยอด) จังหวัดประจวบคีรี

ชันธ์
พิเศษ  - 9 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 1.2950                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สายงานวางแผนและ  36.เขตพิษณุโลก (สาขาพรหมพิราม) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 26 ก.ค. 61 ภายใน 25 วัน 0.7880                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

พัฒนาเทคโนโลยี
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ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี

  2.1 โต๊ะ-เก้าอ้ี  จ านวน 12 ศูนย์ พิเศษ  - 15 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 2.9423                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  2.2 โต๊ะ-เก้าอ้ี  จ านวน 14 ศูนย์ พิเศษ  - 22 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 3.1995                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  2.3 โต๊ะ-เก้าอ้ี  จ านวน 10 ศูนย์ พิเศษ  - 21 มี.ค. 61 ภายใน 25 วัน 2.9903                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  3.1 ซ้ือ Notebook แบบท่ี 1 จ านวน 162 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  - 12 เม.ย. 61 ภายใน 30 วัน 3.0161                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  3.2 ซ้ือ IP Phone และลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ จ านวน 92 ชุด e-Bidding 8 พ.ค. 61 21 มิ.ย. 61 ภายใน 60 วัน 1.3745                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 4.โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซ้ือสิทธิใช้งาน Desktop Management System 998 Licenses พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 31 ส.ค. 61 11 ต.ค.61 ภายใน 45 วัน 2.0209                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและ

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.1  โครงการจัดต้ังศูนย์

ควบคุมและบริหารหน้ี

ค้างช าระ (ต่อเน่ือง) 

(P1860)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1. จัดซ้ือจัดจ้างพัฒนาระบบ

   1.1จ้างพัฒนาระบบบริหารการติดตามหน้ีค้างช าระ (DCMS) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 2 ต.ค.61 ภายใน 60 วัน 4.0015                     / จัดจ้างเรียบร้อย

   1.2จ้างท า Application เพ่ือใช้ในการบริหารหน้ี พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 28 ก.ย.61 ภายใน 60 วัน 36.9310                    / จัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารหน้ี

และกฎหมาย

1. จัดซ้ือจัดจ้างพัฒนาระบบงาน พิเศษเพ่ือการพาณิชย์      / ยกเลิกด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารหน้ี

และกฎหมาย

2.2 โครงการ 

Application เพ่ือใช้ใน

การบริหารหน้ี (ใหม่) 

(P1868)

ฝ่ายพัฒนาหน้ีลูกค้าบุคคล

2.3  โครงการพัฒนา

ระบบงานบริหารจัดการ

ทรัพย์สินขายทอดตลาด

และทรัพย์สินรอการขาย 

(ใหม่)  (P1869)

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอ

การขาย



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน เฉพาะเจาะเจง 14 มิ.ย. 61 11 ก.ค. 61 ภายใน 90 วัน 12.3000                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  Virtual School Bank

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานเลขาธิการธนาคาร

2.4 โครงการธนาคาร

โรงเรียน (ต่อเน่ือง)

(P1823)

ฝ่ายพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.5  โครงการ Digital 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุด VTM) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 27 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 61.4929                    /  จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

Branch (ต่อเน่ือง) 2.ครุภัณฑ์ส านักงาน      /

(P1848) 3.ปรับปรุงอาคาร      /

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

บริการและอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ

และก่อสร้าง

ฝ่ายบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายบริการกลาง

ผู้อ านวยการโครงการ

รองผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน 

กลุ่มลูกค้าบุคคล

ไม่ได้ด าเนินการ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบการให้บริการเปิดบัญชีผ่านเคร่ือง      /

  Smart Device

 - เช่าบริการลูกค้าผ่านเคร่ือง Smart Device : SUMO พิเศษ - 12 ธ.ค.61 - 8.0000                 จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ผู้อ านวยการโครงการ

รองผู้อ านวยการธนาคาร

ออมสินอาวุโส

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6  โครงการให้บริการ

ลูกค้าผ่านเคร่ือง Smart 

Device  (ต่อเน่ือง)  

(P1836)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดจ้างการเช่าใช้บริการพร้อมบริหารจัดการ

  เคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ

     / ยกเลิกการด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

บริการและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อ านวยการโครงการ

รองผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการ

ลูกค้าบุคคล

2.7  โครงการเช่าใช้

บริการและบริหารจัดการ

เคร่ืองบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ Self 

Service Outsourcing 

(ต่อเน่ือง) (P1812)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.ก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่ทดแทน      /

  ส านักงานเดิม

  1.1 ปรับปรุงสาขาขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร e-Bidding 4 พ.ค. 61 14 มิ.ย. 61 ภายใน 60 วัน 3.8945                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.2 ปรับปรุงสาขาห้าแยกฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต คัดเลือก 7 พ.ค. 61 7 มิ.ย. 61 ภายใน 60 วัน 3.0500                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.3 ปรับปรุงสาขาบ้านดู่ จ.เชียงราย พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 22 พ.ย.61 5.1000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.4 ปรับปรุงสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 28 ธ.ค.61 38.1200                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.5 ปรับปรุงย้ายท่ีท าการส านักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 9 ต.ค.61 ภายใน 45 วัน 2.3500                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 อ าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มายังสถานีบริการน้ ามัน 

ปตท.ช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  1.6 ปรับปรุงสาขาเนินพลับหวาน พร้อมส านักงานธนาคารออมสิน - 28 ธ.ค.61 9.8800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ เขตชบุรี 4 อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

และก่อสร้าง 2.ปรับปรุงสาขา Remodel      /

ฝ่ายบริหารงานสาขา 3.จ้างออกแบบสาขา      /

ฝ่ายบริการกลาง 4.ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการ Safe Box

ผู้อ านวยการโครงการ   4.1ซ้ือตู้นิรภัยให้เช่า สาขาถนนเพชรบุรี กรงเทพฯ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 5 ก.ย. 61 ภายใน 90 วัน 0.3133                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4.2ซ้ือบานประตูห้องนิรภัย (Safe Box) 26 บาน พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 24 ก.ย. 61 ภายใน 75 วัน 1.8069                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน   4.3จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการเช่าตู้นิรภัยสาขาถ.ราษฎร์อุทิศ จ.สุราษฎร์ฯ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 27 ส.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.9810                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สายงานบริหารงานกลาง   4.4จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการเช่าตู้นิรภัย 20 แห่ง  รวมเป็นเงิน ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์  -  -   - 5.3496                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  4.5ซ้ือตู้นิรภัยให้เช่า จ านวน 26 สาขา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 18 ต.ค.61 ภายใน 90 วัน 3.1770                      /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

2.8  โครงการก่อสร้าง

ทดแทน ขยายดัดแปลง 

และปรับปรุงช่องทางการ

ให้บริการสาขาเดิม 

(ต่อเน่ือง)  (P1815)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.8  โครงการก่อสร้าง 5. ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือให้บริการเคร่ือง Self Service

ทดแทน ขยายดัดแปลง 5.1ปรับปรุงพ้ืนท่ีภาค 13 จ านวน 6 สาขา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 16 ต.ค.61 ภายใน 50 วัน 1.6550                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

และปรับปรุงช่องทางการ 5.2ปรับปรุงพ้ืนท่ีภาค 14 จ านวน 3 สาขา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 16 ต.ค.61 ภายใน 30 วัน 0.5650                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ให้บริการสาขาเดิม 5.3 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 12 จ านวน 7 สาขา (พณ.พ.153) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 12 ธ.ค.61 ภายใน 50 วัน 1.8050                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

5.4 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 17 จ านวน 4 สาขา (พณ.พ.177) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 7 ธ.ค.61 ภายใน 45 วัน 1.4320                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

5.5 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 5 จ านวน 7 สาขา (พณ.พ.183) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 3 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 0.9440                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

5.6 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 3 จ านวน 8 สาขา (พณ.พ.180) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 0.5500                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 5.7 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 2 จ านวน 8 สาขา (พณ.พ.194) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 3 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 1.3000                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ 5.8 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 11 จ านวน 6 สาขา (พณ.พ.175) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 26 ธ.ค.61 ภายใน 50 วัน 1.3650                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

และก่อสร้าง 5.9 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 9 จ านวน 5 สาขา (พณ.พ.193) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 12 ธ.ค.61 ภายใน 45 วัน 1.5370                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารงานสาขา 5.10 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 1 จ านวน 7 สาขา (พณ.พ.174) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 20 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 1.0450                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ฝ่ายบริการกลาง 5.11 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 18 จ านวน 10 สาขา (พณ.พ.202) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ธ.ค.61 ภายใน 65 วัน 2.9100                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ผู้อ านวยการโครงการ 5.12 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 15 จ านวน 8 สาขา (พณ.พ.243) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 1.9710                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 5.13 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 16 จ านวน 15 สาขา (พณ.พ.192) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 21 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 4.6400                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

ธนาคารออมสิน 5.14 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ภาค 7 จ านวน 3 สาขา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 5 พ.ย.61 ภายใน 60 วัน 0.7330                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

สายงานบริหารงานกลาง 6.ปรับปรุงอาคารส านักงานสาขาพร้อมพงษ์

7.ปรับปรุงซ่อมแซม กรณีจ าเป็นเร่งด่วน

  7.1สาขาบ๊ิกซีสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย คัดเลือก 5 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 ภายใน 45 วัน 2.0100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  7.2สาขาถนนก่ิงแก้ว-สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คัดเลือก 15 มิ.ย. 61 11 ก.ค. 61 ภายใน 70 วัน 4.9200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.ซ้ือท่ีดิน/ท่ีดินพร้อมอาคาร

  1.1สาขาพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  -  -  - 5.5000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  1.2สาขาแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  -  -  - 8.8000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  1.3สาขาแม่สรวย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  -  -  - 7.5000                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  1.4ส านักงานภาค 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  -  -  - 45.0000                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  1.5สาขาบ๊ิกซีพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  -  -  - 9.3600                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบ 2.ค่าครุภัณฑ์พร้อมงานจ้างปรับปรุง จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ   2.1หน่วยให้บริการสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ e-Bidding 23 มี.ค. 61 27 เม.ย.61 ภายใน 60 วัน 1.5400                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

บริการและอิเล็กทรอนิกส์   2.2สาขาไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 10 ต.ค. 61 ภายใน 45 วัน 9.5000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารงานสาขา   2.3สาขาเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 4 ต.ค. 61 ภายใน 45 วัน 2.3000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ   2.4 สาขาท๊อปส์ พลาซ่า พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 19 ธ.ค.61 ภายใน 45 วัน 2.1000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

และก่อสร้าง   2.5 ปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาห้างโอเช่ียนชุมพน 2 อ าเภอ

เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ธ.ค.61 2.0400                  -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริการกลาง   2.6 ปรับปรุงพ้ืนท่ีหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศซิต้ีคอมเพล็กซ์ ประตูน้ า

พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ธ.ค.61 0.7230                  -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ 3.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      / ไม่ได้ด าเนินการ

รองผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าบุคคล

2.9 โครงการขยายช่อง

ทางการให้บริการสาขา 

(ต่อเน่ือง)  (P1834)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือและพัฒนาระบบ คัดเลือก 2 ก.ค. 61 9 ต.ค. 61 ภายใน 180 วัน 20.0689                    /  -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

บริการและอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน สายงาน

ปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

2.10  โครงการ 

Centralize EJ & 

Reconciliation (ใหม่) 

(P1885)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2560

  -ครุภัณฑ์ส านักงาน      /

  1.ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอ้ี ตู้เอกสาร ส าหรับส.อนุมัติสินเช่ือ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 20 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 3.4346                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  2.ซ้ือ Switching, Router, ตู้ Rack จ านวน 74 ศูนย์ e-Bidding 13 ก.ค. 61 12 ก.ย. 61 ภายใน 150 วัน 5.9373                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  3.ซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ  17 ชุด e-Bidding 13 ก.ค. 61 7 ก.ย. 61 ภายใน 45 วัน 1.4960                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  4.ซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอ้ี ตู้เอกสาร ส าหรับส.อนุมัติสินเช่ือ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 8 ต.ค. 61 ภายใน 15 วัน 5.8992                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  5. ซ้ือครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 3 รายการ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 6 พ.ย.61 ภายใน 45 วัน 0.5790                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซ้ือสิทธิใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 28 ก.ย.61 ภายใน 45 วัน 1.5951                  -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

(Desktop Management System) จ านวน 998 Licenses

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561      /

  -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      /

  1.ซ้ือ Notebook 6 เคร่ือง และไมโครคอมพิวเตอร์ 339 เคร่ือง พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 มิ.ย. 61 ภายใน 30 วัน 6.8293                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  2.ซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน 17 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง  - 20 ส.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.4693                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  3.ซ้ือ UPS 5 KVA จ านวน 17 เคร่ือง พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 7 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 1.5152                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ   4.ซ้ือครุภัณฑ์คอมฯ 2  รายการ (โทรสารและสแกนเนอร์) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.8695                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  5.ซ้ือครุภัณฑ์คอมฯ 2  รายการ (โน๊ตบุ้ค และไมโครคอมฯ) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 มิ.ย.61 ภายใน 15 วัน 3.6775                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  6.ซ้ือ Desktop Management System 541 Licenses พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 28 ก.ย.61 ภายใน 45 วัน 1.0955                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  7. ซ้ืออุปกรณ์ Router อุปกรณ์ Switch และตู้ Rack พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ 12 ก.ย.61 ภายใน 30 วัน 5.9373                  -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

2.11  โครงการจัดต้ัง

ศูนย์อนุมัติสินเช่ือรายย่อย

 (ต่อเน่ือง)  (P1861)

กลุ่มบริหารความเส่ียง

รองผู้อ านวยการธนาคาร

ออมสิน กลุ่มบริหารความ

เส่ียง



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.เปิดศูนย์ฯ ตามแผนเปิด ปี 2561

  -ครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมงานปรับปรุง  1.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 8 (อ.แอร์พอร์ต บิซิเนสพาร์ค) จ.

เชียงใหม่ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 17 ส.ค. 61 ภายใน 20 วัน 1.4800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  2.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 12   อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 17 ส.ค. 61 ภายใน 20 วัน 1.5100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  3.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 17  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 22 ส.ค. 61 ภายใน 20 วัน 1.2200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  4.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 4 (สาขาปากท่อ) จ.

ราชบุรี พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 17 ส.ค. 61 ภายใน 30 วัน 1.1700                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  5.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 9  อ.เมือง จ.เชียงราย พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 17 ส.ค. 61 ภายใน 20 วัน 1.1200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
  6.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 11 (อ.ซี.พี.ทาวเวอร์ ขอนแก่น 

3) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 31 ส.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.8870                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  7.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 16 (อ.พี.ซี.ทาวเวอร์ สุราษฎร์ฯ) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 19 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 2.5710                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  8.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 13 (อ.ซี.พี.ทาวเวอร์ 

นครราชสีมา) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 18 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.8800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  9.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 14 จ.พระนครศรีอยุธยา พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 2.1800                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 10.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 1 (อ.ซันทาวเวอร์ส ช้ัน 11) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 ก.ย. 61 ภายใน 20 วัน 1.1000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ  11.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 3 (สาขาวัดไทรเดิม) พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 14 ก.ย. 61 ภายใน 70 วัน 4.1000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 12.ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 6 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 18 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 2.2070                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

13. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 10  (อ.ซี.พี.ทาวเวอร์ 

ช้ัน4 อ.เมือง จ.อุดรธานี)
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 15 พ.ย.61 ภายใน 30 วัน 1.4750                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

14. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 5 (อ.พาณิชยื 3.5 ช้ัน 

2 คูหา จ.นนทบุรี)
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 19 พ.ย.61 ภายใน 45 วัน 3.4350                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

15. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 15 พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 28 ธ.ค.61 ภายใน 30 วัน 2.2470                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

16. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 7 (และศูนย์ควบคุม

บริหารหน้ีเขตพิษณุโลก)
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์  - 20 ธ.ค61 ภายใน 30 วัน 2.1600                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

17. ปรับปรุงส.อนุมัติสินเช่ือรายย่อย ประจ าภาค 18 ( ณ ศูนย์การ

เรียนรู้ส่องแสง จ. สงขลา)
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 28 ธ.ค.61 ภายใน 30 วัน 2.1000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

รองผู้อ านวยการธนาคาร

ออมสิน กลุ่มบริหารความ

เส่ียง

2.11  โครงการจัดต้ัง

ศูนย์อนุมัติสินเช่ือรายย่อย

 (ต่อเน่ือง)  (P1861)

กลุ่มบริหารความเส่ียง



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.ครุภัณฑ์ส านักงาน

  -จัดซ้ือ IP PHONE จ านวน 64 ชุด e-Bidding 25 พ.ค. 61 18 ก.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.9562                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -เคร่ืองโทรสาร จ านวน 64 เคร่ือง พิเศษ  - 27 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.7533                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -SWITCHING

  -ROUTER      /

  -อุปกรณ์ส่ือสารอ่ืน ๆ

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -PC แบบท่ี 1 304 5.9852

  -โน๊ตบุ๊ค แบบท่ี 1 76 พิเศษ  - 20 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 1.4963      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -Scanner แบบท่ี 1 76 1.4556

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   -UPS ขนาด 3 KVA 76 พิเศษ  - 19 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 2.6429                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -LCD โปรเจคเตอร์ 64 พิเศษ  - 14 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 1.7668                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  -โปรแกรมใช้งานเฉพาะ (ซ้ือ Desktop Management System พิเศษ  - 23 เม.ย. 61 ภายใน 30 วัน 0.7695                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

   จ านวน 380 Licenses)

ผู้อ านวยการโครงการ

2.12  โครงการจัดต้ัง

ศูนย์ย่อยธุรกิจลูกค้า 

SMEs  (ใหม่)  (P1826)

ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า

 SMEs

รองผู้อ านวยการธนาคาร

ออมสิน   กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

และภาครัฐ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือชุดวิชาส าเร็จรูป และจ้างผลิตบทเรียนออนไลน์

  e-Learning จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

  1.1หลักสูตรวินัยพนักงาน เฉพาะเจาะจง  - 5 มี.ค. 61 ภายใน 90 วัน 0.4900                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.2หลักสูตรระบบงาน GSB Pay Merchant เฉพาะเจาะจง  - 21 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2119                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.3หลักสูตรแนวทางและวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างฯ เฉพาะเจาะจง  - 21 มี.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.3210                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.4หลักสูตรการซ้ือขายเงินตราตปท.และการบริหารความเส่ียง เฉพาะเจาะจง  - 31 พ.ค. 61 ภายใน 60 วัน 0.4494                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

      จากอัตราแลกเปล่ียน

  1.5หลักสูตรการสอนงานและการพูดในท่ีสาธารณะ คัดเลือก  - 7 พ.ค. 61 ภายใน 100 วัน 0.9700                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   1.6หลักสูตรกระบวนการให้สินเช่ือของศูนย์สินเช่ือรายย่อย เฉพาะเจาะจง  - 31 พ.ค. 61 ภายใน 90 วัน 0.2943                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้อ านวยการโครงการ
  1.7หลักสูตรคู่มือการเรียนรู้ออนไลน์ เฉพาะเจาะจง  - 7 ส.ค. 61 ภายใน 90 วัน 0.3500                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว  1.8หลักสูตรการตรวจสอบและอนุมัติรายการในเอกสารการท า

ธุรกรรมฯ เฉพาะเจาะจง  - ภายใน 90 วัน 0.1819                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  9.หลักสูตร GSB good Sales & Service Model 21 พ.ย.61 0.9000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  11. จ้างออกแบบและผลิตส่ือออนไลน์ชุดหลักสูตรสมรรถนะ

บุคลากร
28 ธ.ค.61 2.8355                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  12. จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์หลักสูตร 

Market Conduct
28 ธ.ค.61 1.6000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

 จ้างบริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้ช่วย

ผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า (สายงานกิจการสาขา) โดยวิธี
28 ธ.ค.61 2.2080                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  13. หลักสูตรการสอนงานและการพูดในท่ีสาธารณะ 7 พ.ค.61 0.9700                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  14. หลักสูตร Intensive Credit Skills ส าหรับศูนย์สินเช่ือธุรกิจ

ลุกค้า SMEs
2 มี.ค.61 7.8660                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  15. หลักสูตร GSB Personal Loan Credit Analysis ส าหรับ

ศูนย์สินเช่ือรายย่อย
16 มี.ค.61 1.2880                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  16. หลักสูตร Syndicated Loan and cross Selling 23 ก.พ.61 0.6300                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  17. ฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความเช่ียวชาญด้านการเงิน 

การตลาด และการขายรองรับ Digital Banking
11 พ.ค.61 1.8400                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  18. หลักสูตร พัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงส าหรับผุ้บริหาร

ธนาคารออมสิน GSB' s Tranformative Leadership 
9 ส.ค.61 1.9779                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

2.13  โครงการพัฒนา

บุคลากร (ต่อเน่ือง) 

(P1818)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

  19. หลักสูตร เตรียมความพร้อมผู้จัดการสาขาขนาดใหญ่ (L) ข้ึน

ไป ปี 2561
17 ส.ค.61 0.7360                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  20. หลักสูตร Transition to Leadership 28 ส.ค.61 1.1940                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  21. หลักสูตร เตรียมความพร้อมพัฒนาขีดความสามารถผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่าย ปี 2561
29 ส.ค.61 1.6000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  22. หลักสูตร GSB personal Loan credit Analysis ส าหรับ

ส านักอนุมัติสินเช่ือรายย่อย
28 ก.ย.61 3.2200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  23. หลักสูตร Developing GSB Leadership Toward 

Digi-Thai and Innovation Driven Organization
11 ก.ย.61 1.0750                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  24. หลักสูตร ความรู้พ้ืนฐานส าหรับกลุ่มก ากับและธรรมาภิบาล 

กลุ่มตรวจสอบ และกลุ่มบริหารความเส่ียง
16 ก.ย.61 0.6000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  25. หลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงิน 28 ธ.ค.61 0.2996                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  26. หลักสูตรการควบคุมภายในกระบวนการให้บริการลูกค้า 21 ธ.ค.61 0.4815                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  27. หลักสูตรการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ
25 ธ.ค.61 0.3424                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  28. หลักสูตรการบริการเพ่ือการค้าต่างประเทศ 26 ต.ค.61 0.2966                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  29. หลักสูตรการตรวจสอบและอนุมัติรายการในเอกสารการท า

ธุรกรรมและระบบบันทึกข้อมูลการซ้ือขายหน่วยลงทุน (UTM)
10 ส.ค.61 0.1819                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาและติดต้ังระบบ จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

  1.1จ้างพัฒนาservice ให้รองรับการช าระเงินพร้อมเพย์ เฉพาะเจาะจง  - 29 มี.ค. 61 ภายใน 90 วัน 4.9996                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

      ผ่าน QR Code และบริการโอนเงินพร้อมเพย์ฯ

  1.2จ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย national e-payment เฉพาะเจาะจง  - 22 มี.ค. 61 ภายใน 90 วัน 5.8308                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

      เพ่ือรองรับการโอนเงินพร้อมเพยืด้วยหมายเลขบัญชี

      (Actual Account) ส าหรับระบบ CBS

  1.3ซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับเพ่ิมขนาดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับ เฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 61 27 มิ.ย. 61 ภายใน 120 วัน 10.5613                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

    ปริมาณงานนโยบาย National e-Payment

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   4. ซ้ือ Update license Thales HSM Paysheild 9000
 28 ธ.ค.61 6.3665                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

เพ่ือรองรับปริมาณธุรกรรมในโครงการ National e-Payment

ผู้อ านวยการโครงการ

2.14  โครงการพัฒนา

ระบบงานรองรับนโยบาย

 National e-Payment 

(ต่อเน่ือง) (P1833)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.15  โครงการพัฒนา

ระบบงานรองรับนโยบาย

 Digital Identity   

(ใหม่) (P1881)

1.จัดจ้างพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย Digital Identity ไม่สามารถด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาและติดต้ังระบบ API ประกวดราคา 28 ธ.ค.61 43.0203                    / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

2.16  โครงการจัดหา API

 Management  (ใหม่) 

(P1877)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ /ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือและติดต้ังระบบ เฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค.61 ภายใน 60 วัน 9.8019                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

2.17  โครงการจัดหา

ระบบ Card M 

Pre-Production  (ใหม่)

 (P1875)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จ านวน 132 สาขา e-Bidding 20 ส.ค.61 28 ธ.ค.61 67.0457                /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

   และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ธุรการสาขา จ านวน 596 เคร่ือง

2.จัดซ้ือ UPS ไม่น้อยกว่า 5 KVA จ านวน 169 ชุด e-Bidding 7 ก.พ. 61 19 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 14.5283                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3.จัดซ้ือระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Internet Banking เฉพาะเจาะจง  - 10 เม.ย. 61 ภายใน 60 วัน 7.4456                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  (อุปกรณ์เข้ารหัสข้อมูล HSM)

4.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับระบบ ICAS ประกวดราคา 16 พ.ย.61 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 123.2154                   /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

5.จัดซ้ือระบบบริการจัดการเงินสดของศูนย์เงินสดสาขา e-Bidding 6 มิ.ย. 61 3 ส.ค. 61 ภายใน 60 วัน 6.2570                      /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  และเคร่ือง ATM
6.จัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบ HP Nonstop พิเศษ - 12 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 365.0169                   /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 7.จัดซ้ือสิทธิการใช้งานโปรแกรม   (จ านวน 300 Licenses) e-Bidding 30 มี.ค. 61 30 พ.ค. 61 ภายใน 45 วัน 5.2002                 /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  7.1 Microsoft Office จ านวน 3,400 Licenses ประกวดราคา 21 ก.ย.61 19 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 57.9752                /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  7.2   Microsoft Office จ านวน 300 Licenses ประกวดราคา 30 มี.ค. 61 30 พ.ค. 61 ภายใน 45 วัน 5.2000                 /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ   

2.18 โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

(ต่อเน่ือง) (P1891)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบงานรองรับ IFRS 9 ประกวดราคา 14 ก.ย.61 27 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 201.9200                  / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายการบัญชี  

ฝ่ายบริหารความเส่ียงเครดิต

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

เพ่ือการบริหาร

ผู้อ านวยการโครงการ

2.19  โครงการพัฒนา

ระบบงานรองรับ IFRS 9 

(ต่อเน่ือง)  (P1859)

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือจัดจ้างระบบ/โปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับ

  รองรับมาตรฐาน PCI DSS   จัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ดังน้ี 

  1.1ซ้ือหน่วยความจ าหลัก RAM ส าหรับเคร่ือง Virualization เฉพาะเจาะจง  - 16 มี.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.2400                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

     Server ในขอบเขต PCI DSS

  1.2ซ้ือระบบ RADIUS Serverและ Endpoint Base License e-Bidding 28 มี.ค. 61 9 พ.ค. 61 ภายใน 90 วัน 3.3660                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

     จ านวน 2,500 Licenses

  1.3ซ้ือระบบ Next Generation Firewell  ส าหรับ PCI DSS คัดเลือก 19 เม.ย. 61 7 มิ.ย. 61 ภายใน 90 วัน 6.8550                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก     Zone ท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR)

1.4ซ้ือระบบจัดเก็บ Log และเฝ้าระวังภัยคุกคามบนฐานข้อมูลของ e-Bidding 26 ก.ย.61 22 พ.ย.61 ภายใน 60 วัน 10.0200                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

    ผู้ถือบัตร (Centralized Log ส าหรับ Database)

  1.5ซ้ือสิทธิการใช้เพ่ิมเติมระบบ Data Loss Prevention 60 Licenses e-Bidding 5 ก.พ. 61 21 มี.ค. 61 ภายใน 150 วัน 1.7400                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  1.6จ้างบริหารจัดการออกใบรับรองส าหรับกุญแจเข้ารหัส Key e-Bidding 10 ก.ค. 61 14 ก.ย. 61 ภายใน 30 วัน 5.4700                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ      Management และติดต้ังบริหารจัดการ Key

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.20 โครงการปรับปรุง

ความปลอดภัย

สารสนเทศตามมาตรฐาน

 PCI DSS (ต่อเน่ือง)  

(P1824)

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

บริการลูกค้า/ฝ่ายวางแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับพัฒนาและ เฉพาะเจาะจง 3 ก.ค. 61 3 ก.ย. 61 ภายใน 90 วัน 23.3000                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

   DR Site ของระบบงาน GIS

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.21 โครงการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์

ส าหรับพัฒนา และ DR 

Site ของระบบงาน GIS 

(ต่อเน่ือง)  (P1838)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานบริการลูกค้า



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือและพัฒนาระบบงานข้อมูล Data Virtualization ประกวดราคา 17 ก.ย.61 17 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 157.1840                / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

  เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.22 โครงการพัฒนา

ระบบงานข้อมูล Data 

Virtualization (ใหม่)  

(P1882)

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานเพ่ือการบริหาร/

ฝ่ายบริหารแผนงานและ

งบประมาณ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดหาระบบ Version Control and  Continue Deployment ประกวดราคา 25 ต.ค.61 24 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 9.8877                   / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

 เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.23 โครงการจัดหา

ระบบ Version Control

 and Continue 

Deployment  (ใหม่)  

(P1876)

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

บริการลูกค้า / ฝ่าย

วางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือระบบ ITSM  (IT Service Management) ประกวดราคา    / ยกเลิกการด าเนินการ

 เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.24 โครงการปรับปรุง

ระบบ ITSM (IT Service

 Management) 

(ต่อเน่ือง)  (P1878)

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์

สารสนเทศ / ฝ่ายวางแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดจ้างพัฒนาระบบ Collection Scoring พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 23 พ.ย.61 ภายใน 90 วัน 53.4661                  / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

2.25 โครงการพัฒนา

และติดต้ังใช้งาน

แบบจ าลองวัดระดับความ

เส่ียงเพ่ือการจัดเก็บและ

ติดตามหน้ี (Collection 

Scoring) (ต่อเน่ือง) 

(P1842)

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

เครดิต

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน        สาย

งานบริหารความเส่ียง



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาและติดต้ังใช้งานแบบจ าลองความเส่ียงฯ คัดเลือก 15 ม.ค. 61 3 มี.ค. 61 ภายใน 240 วัน 35.7000                   /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  Application Scoring Model

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

2.26 โครงการพัฒนา

และติดต้ังใช้งาน

แบบจ าลองวัดระดับความ

เส่ียงส าหรับลูกค้าบัตร

เครดิตและสินเช่ือบัตร

เงินสด (Application 

Scoring Model) 

(ต่อเน่ือง)  (P1863)

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

เครดิต

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน         

สายงานบริหารความเส่ียง



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือระบบงาน ประกวดราคา 22 พ.ย.61 28 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 60.8000                  / จัดซ้ือเรียบร้อย

เพ่ือการพาณิชย์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานปฏิบัติการ

ลูกค้าบุคคล

2.27 โครงการพัฒนา

ระบบ Application 

Fraud Detection 

(ใหม่) (P1886)

ฝ่ายบริหารการป้องกัน

การทุจริต



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบ Credit Scoring Model เฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 61 28 มิ.ย. 61 ภายใน 240 วัน 24.0000                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.1จ้างพัฒนาแบบจ าลองวัดระดับความเส่ียง (Credit Scoring

     Model) ส าหรับลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดย่อมฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

เครดิตเครดิต

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารความเส่ียง

2.28 โครงการพัฒนา

แบบจ าลองวัดระดับความ

เส่ียง (Credit Scoring 

Model) ส าหรับลูกค้า

สินเช่ือธุรกิจขนาดย่อม 

วงเงินไม่เกิน 20 ล้าน

บาท (ใหม่) (P1870)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1. จัดซ้ือจัดจ้างพัฒนาระบบแบบจ าลองฯ เฉพาะเจาะจง          - 28 มี.ค. 61 ภายใน 120 วัน 2.8409                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ธนาคารออมสิน 

สายงานบริหารความเส่ียง

2.29 โครงการพัฒนา

ระบบงานแบบจ าลองวัด

ระดับความเส่ียงด้าน

เครดิตส าหรับลูกค้า

สินเช่ือธุรกิจ (Credit 

Risk Rating Model : 

CRR Model) รองรับการ

เช่ือมโยงกับระบบ

พิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 

(Loan Origination 

System : LOR) (ใหม่)  

ฝ่ายบริหารความเส่ียง

เครดิต



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง  / ไม่ได้ด าเนินการ

2.จ้างก่อสร้างอาคาร e-Bidding 5 ก.ย.61 28 ธ.ค.61 1200 29,750                       / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ผู้อ านวยการโครงการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ      

ธนาคารออมสิน

สายงานบริหารงานกลาง

2.30 โครงการก่อสร้าง

อาคาร 32 ช้ัน (ต่อเน่ือง) 

(P1862)

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ

และก่อสร้าง



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.31 โครงการอาคาร 1.จัดหาอุปกรณ์ Facilities ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ คัดเลือก 18 มิ.ย. 61 21 ส.ค. 61 ภายใน 60 วัน 42.1269                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

Data Center (ต่อเน่ือง) 2.จัดหาและตกแต่งภายในอาคาร Data Center ช้ัน 1      /

 (P1820)   และช้ัน 3-8

3.จ้างย้ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายส่ือสาร      /

  ไปท่ีศูนย์คอมฯ แห่งใหม่

  3.1กลุ่มท่ี 1 เฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 61 4 ก.ย. 61 ภายใน 135 วัน 13.5000                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   3.2กลุ่มท่ี 2 เฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61 6 ก.ย. 61 ภายใน 90 วัน 4.9500                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยี   3.3กลุ่มท่ี 3 เฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 61 10 ต.ค. 61 ภายใน 210 วัน 34.7000                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สารสนเทศ / 4.จัดหาระบบ IP Address Management e-Bidding 6 มิ.ย. 61 3 ส.ค. 61 ภายใน 60 วัน 2.2663                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ 5.จัดหาระบบ Root Cause Analysis e-Bidding 13 มิ.ย. 61 12 ก.ย. 61 ภายใน 120 วัน 23.4116                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สารสนเทศ / 6.จัดหาระบบบูรณาการและแสดงผลส าหรับ ประกวดราคา      /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ   Network and Security Operation Center เพ่ือการพาณิชย์ 19 ต.ค.61 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 19.6833               

และก่อสร้าง 7.จัดหาระบบ Unified Communication

ผู้อ านวยการโครงการ   -จัดหาระบบโทรศัพท์ Soft Phone ประกวดราคา 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 15.7980                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ        -จัดซ้ือระบบ Wireless LAN เพ่ือการพาณิชย์ 18 ต.ค.61 27 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 26.3273                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน

สายงานวางแผนและพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

2.32 โครงการปรับปรุง 1.ปรับปรุงธนาคารออมสินส านักราชด าเนิน คัดเลือก 12 ม.ค. 61 28 มี.ค. 61 ภายใน 540 วัน 123.3000                  /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

และซ่อมแซมอาคาร 2.ปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนธุรกิจเงินฝาก คัดเลือก - 23 พ.ค. 61 ภายใน 240 วัน 36.4000                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ส านักงานใหญ่ (ต่อเน่ือง)   ส านักพหลโยธิน อาคาร 1 ช้ัน 1

 (P1832) 3.ปรับปรุงอาคาร 4 ช้ัน 3 พร้อมระบบกันซึมพ้ืนท่ีบริเวณดาดฟ้า      /

  อาคาร 4 ช้ัน 1 คัดเลือก 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 23.7900                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

4.ซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศทดแทน/เพ่ิมเติม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 5.ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมเติม กรณีพ้ืนท่ีได้รับการปรับปรุง/      /

ฝ่ายบริหารงานออกแบบ   โยกย้ายพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน/ปรับโครงสร้างหน่วยงาน

และก่อสร้าง 6.ปรับปรุงกรณีจ าเป็นเร่งด่วน จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

  6.1ปรับปรุง Express Zone อาคารเรือนกระจก เฉพาะเจาะจง  - 2 เม.ย. 61 ภายใน 20 วัน 0.2550                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  6.2ซ้ือระบบจอ LED Display ระบบควบคุมฯ หอประชุมบุรฉัตร คัดเลือก  - 11 เม.ย. 61 ภายใน 20 วัน 3.8841                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ผู้อ านวยการโครงการ   6.3ปรับปรุงห้องท างานกลุ่มตรวจสอบ อ.3 ช้ัน 1, 4 คัดเลือก 3 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61 ภายใน 45 วัน 2.1200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   6.4ซ้ือพร้อมติดต้ังลิฟต์ใหม่ทดแทน อ.17 e-Bidding 26 เม.ย. 61 10 ก.ค. 61 ภายใน 120 วัน 1.0593                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารออมสิน   6.5ปรับปรุงพ้ืนท่ีท างานฝ่ายการพัสดุ อ.3 ช้ัน 1 เฉพาะเจาะจง  - 9 ก.ค. 61 ภายใน 30 วัน 0.4700                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

สายงานบริหารงานกลาง   6.6ปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน อ.9 ช้ัน 10 e-Bidding 12 ก.ค. 61 22 ส.ค. 61 ภายใน 30 วัน 1.7100                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  6.7จ้างปรับปรุงสนง.ช่ัวคราว (ฝธง.) ส.พหลฯ ส.ธุรกิจเงินฝาก พิเศษเพ่ือการพาณิชย์   - 14 ก.ย. 61 ภายใน 60 วัน 1.3200                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

3 งานสนับสนุน  

1. Software ส าหรับค่าจ้างพัฒนาระบบงานเพ่ือรองรับ      / ไม่ได้ด าเนินการ

  การออกผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1.Software ส าหรับพัฒนาระบบแสดงข้อมูลการลงทุนของลูกค้า      / ไม่ได้ด าเนินการ

  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1.จัดซ้ือระบบ Wealth Management พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ - 8 พ.ย.61 ภายใน 90 วัน 71.2670                    / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

3.1  งานพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม

การตลาดธุรกิจเงินฝาก 

(D1825)

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และ

การตลาดเงินฝาก

3.2 งานสนับสนุนการ

เป็นนายหน้าซ้ือขาย

หน่วยลงทุน  (D1819)

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล

3.3 งานจัดซ้ือระบบ 

Wealth Management 

(ต่อเน่ือง) (D1862)

ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบ      / ไม่ได้ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1.จ้างพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล      / ยกเลิกการด าเนินการ

  เพ่ือการบริหารงานการตลาดบัตรเครดิต

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กิจกรรมขยายช่องทางบริการปริวรรต

สาขาและบูธ

  -ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

   ส าหรับรายการครุภัณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. จัดซ้ือเคร่ืองตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศส าหรับหน่วย

ให้บริการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จ านวน 4 เคร่ือง (พรบ. 
e-bidding 28 ธ.ค.61 ภายใน 30 วัน 0.2945                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

 2. ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multi function printers จ านวน 15 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค.61 ภายใน 30 วัน 0.2705                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายธุรกิจปริวรรต

3.4 งานพัฒนา 

Application Process 

System (APS) (ใหม่)  

(D1832)

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร

อิเล็กทรอนิกส์

3.5 งานพัฒนาระบบการ

จัดเก็บฐานข้อมูลเพ่ือการ

บริหารงานการตลาดบัตร

เครดิต (ใหม่) (D1803)

ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์บัตร

อิเล็กทรอนิกส์

3.6 งานให้บริการ

ปริวรรตเงินตรา

ต่างประเทศ (D1834)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จ้างพัฒนาระบบเพ่ือการบริการลูกค้า จัดจ้างแล้ว ดังน้ี

  1.1จ้างพัฒนาระบบงาน CBS (Web CSR)  เพ่ือเช่ือมโยงกับ เฉพาะเจาะจง  - 29 เม.ย. 61 ภายใน 90 วัน 2.8935                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

      กรมการปกครอง

  1.2จ้างพัฒนาระบบงานฯ รองรับการช าระเงินฝากฯ ผ่าน PD Teller เฉพาะเจาะจง  - 8 พ.ค. 61 ภายใน 145 วัน 2.9588                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.3จ้างพัฒนาระบบงานฯ ระบบการบริหารจัดการลงทุน  เฉพาะเจาะจง  - 22 พ.ค. 61 ภายใน 365 วัน 1.9996                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

     (Investment System) รองรับการส่ง Confirmation ผ่าน e-mail

  1.4จ้างพัฒนาระบบงาน Mobile HR API คัดเลือก  - 18 มิ.ย. 61 ภายใน 110 วัน 7.2386                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.5จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CMS เพ่ือเช่ือมโยงกับระบบงาน GIS เฉพาะเจาะจง  - 14 มิ.ย. 61 ภายใน 120 วัน 17.5006                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.6จ้างปรับปรุงระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ เฉพาะเจาะจง  - 27 มิ.ย. 61 ภายใน 178 วัน 3.8600                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

     ประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS

  1.7จ้างพัฒนาระบบงาน ICAS ให้รองรับระเบียบ/ข้อก าหนดของธปท. เฉพาะเจาะจง  - 25 ก..ย.61 ภายใน 70 วัน 5.8728                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.8 จ้างพัฒนาและติดต้ังระบบงาน Base24 เพ่ือรองรับบริการ Bill Payment พิเศษ - 28 พ.ย.61 ภายใน 90 วัน 6.2475                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   1.9 จ้างพัฒนาและติดต้ังระบบงาน CardM เพ่ือรองรับบริการ Bill Payment พิเศษ - 22 พ.ย.61 ภายใน 90 วัน 3.4094                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.10 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบงาน GSB CIB เฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 9.8000                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.11 จ้างพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ย่ีห้อ

 Wincor 
27 ธ.ค.61 ภายใน 30 วัน 0.3856                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.12 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพ่ือรองรับ

บัตร Debit Contactless (พณ.พ.260)
พิเศษ 27 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 9.5960                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.13 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพ่ือรองรับ

บัตร Debit Contactless พณ.พ.259
พิเศษ 28 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 3.5027                     /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.14 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ 

(Loan Origination System) เพ่ือรองรับการท าประกันอัคคีภัย
28 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 19.7103                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  1.15 จ้างพัฒนาระบบงานพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ (LOR) เพ่ือ

เช่ือมโยงกับระบบงานแบบจ าลอง วัดระดับความเส่ียงด้านเครดิต
28 ธ.ค.61 ภายใน 90 วัน 13.6529                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

3.7 งานจ้าง

บุคคลภายนอกพัฒนา

ระบบงาน (ต่อเน่ือง) 

(D1805)

ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

บริการลูกค้า/ฝ่ายพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  -จัดหาและพัฒนาระบบ Customer Data Analytics Tools เฉพาะเจาะจง - 26 ธ.ค.61 ภายใน 60 วัน 4.3000                     / จัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริหารข้อมูลลูกค้า

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           / ไม่ได้ด าเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน

3.8 งานพัฒนาเคร่ืองมือ

ส าหรับการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึก (Data 

Analytic) (ใหม่) 

(D1849)

3.9 งานจ้างท่ีปรึกษา

พัฒนาระบบการตรวจจับ

การทุจริต (Integrated 

Fraud Management 

System and Method) 

(ต่อเน่ือง) (D1871)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับรายการข้อมูล

  ธุรกรรมในยุคดิจิทัล

  1.1ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และโปรแกรม e-Bidding 11 มิ.ย. 61 31 ก.ค. 61 ภายใน 90 วัน 2.9789                 /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

     (Software)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

1.ซ้ือระบบโทรทัศน์วงจรปิด สนญ. อาคาร 1, 2, 3 e-Bidding 10 ก.ค. 61 29 ส.ค. 61 ภายใน 90 วัน 12.0592                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  และอาคาร 15

2.ซ้ือระบบโทรทัศน์วงจรปิดธนาคารออมสินภาค/เขต/สาขา e-Bidding 6 มิ.ย. 61 15 ส.ค. 61 ภายใน 150 วัน 25.1125                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

3.ซ้ือระบบเสียงตามสายอาคาร 17 e-Bidding 5 มี.ค. 61 19 เม.ย. 61 ภายใน 75 วัน 1.1657                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

4.ซ้ือและติดต้ังระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออก (Door Access Control) e-Bidding 19 เม.ย. 61 31 พ.ค. 61 ภายใน 60 วัน 1.2634                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

  อาคาร 2, อาคาร 3, อาคาร 15 และอาคาร 17

5.ซ้ือระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้อง Generator room e-Bidding 15 มี.ค. 61 24 เม.ย. 61 ภายใน 75 วัน 1.5900                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

6.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ส ารอง) เฉพาะเจาะจง - ภายใน 30 วัน 0.3420                     /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริการกลาง

3.10 งานพัฒนา

ประสิทธิภาพของ

เคร่ืองมือและระบบ

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

งานตรวจสอบภายใน 

(ใหม่) (D1892)

ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3.11 งานจัดซ้ือและ

ติดต้ังระบบรักษาความ

ปลอดภัยธนาคารออมสิน 

(ต่อเน่ือง) (D1870)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.งานจ้างผลิตพร้อมปรับรูปแบบพ้ืนท่ี อาคาร 15  (100 ปี) ช้ัน 

7-10 คัดเลือก  2 ก.ค. 61 22 ส.ค. 61 ภายใน 116 วัน 29.9654                    /   -จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว

  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริการกลาง

1.จัดซ้ือรถโมบายทดแทน 20 คัดเลือก 9 ก.ค. 61 10 ก.ย. 61 ภายใน 150 วัน 37.9800                    /   -จัดซ้ือเรียบร้อยแล้ว

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริหารงานสาขา

ฝ่ายบริการกลาง

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ

บริการและอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

3.12 งานบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีปฏิบัติงานอาคาร

ส านักงานใหญ่ (ใหม่) 

(D1879)

3.13 งานจัดซ้ือรถโม

บายทดแทน (ใหม่) 

(D1820)



ประกาศสอบ เงิน เงินนอก เป็นไป ไม่เป็นไป

ล าดับ แผนงาน จ านวน ราคา/ ลงนามสัญญา การส่งมอบ งบประมาณ งบประมาณ ตามแผน ตามแผน หมายเหตุ

ท่ี รายการ (หน่วย จัดหาโดยวิธี ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ( / ) ( / )

นับ) (วัน/เดือน/ปี)

แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสท่ี 4

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผลการด าเนินการ การเบิก -จ่าย

1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน      / ไม่ได้ด าเนินการ

2.จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      /

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ฝ่ายบริหารงานสาขา

                             ลายมือช่ือ .........................................................................ผู้จัดท า   ลายมือช่ือ..................................................................ผู้รับผิดชอบ

                                                    (นายชาญเชพ  ชินบานทอง)

                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายการพัสดุ          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน

3.14 งาน Queue 

Application (ใหม่) 

(D1897)

              (นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย)


