
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จา้งตรวจสอบความปลอดภยัของระบบเครือข่ายส่ือสาร และ
ระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของธนาคาร

6,972,000 6,972,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากดั

6,930,000 บาท

บ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ 
จ ากดั

6,930,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-9/2564 
ลงวนัที ่2 ม.ีค. 64

2
จา้งบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภยั ศูนย์จดัเกบ็เอกสาร
ส าคัญธนาคารออมสินเขต แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี

1,927,160 1,113,232 e-bidding

1. บ. เคมการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั
1,105,000 บาท

2. บ. ดู แอนด์ เอ จ ากดั
1,113,000 บาท

3.  บ. แอนต้ีไฟร์ จ ากดั
1,113,200 บาท

บ. เคมการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั
1,102,800 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-14/2564
ลงวนัที ่4 ม.ีค. 64

3
เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับโครงการซ้ือสิทธิ
การใช้ Microsoft Online Service (Office365) ระยะเวลา 
24 เดือน

2,542,320 2,542,320 คัดเลือก

1. บ. ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จ ากดั
1,181,280 บาท

2. บ. ยูไนเต็ด อนิฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ ากดั
1,204,392 บาท

3.  บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั
1,398,276 บาท

บ. ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชั่น จ ากดั
1,181,280 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-5/2564

ลงวนัที ่10 ม.ีค. 64

4
จา้งเหมาบริการพฒันาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร 
Syndicated Loan and Cross Selling

690,000 690,000 เฉพาะเจาะจง
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

690,000 บาท
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

690,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-13/2564
ลงวนัที ่9 ม.ีค. 64

5
ซ้ือสิทธกิารใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud จ านวน 12
 User

452,995.20 452,995.20 เฉพาะเจาะจง
บ. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั

452,995.20 บาท
บ. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากดั

452,995.20 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-3/2564
ลงวนัที ่8 ม.ีค. 64

6 จา้งท าปฏทิินสงกรานต์ ปี 2564 800,000 720,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. แพค เพรส จ ากดั
580,000 บาท

2. บ. เมย์ฟลาวเวอร์(ประเทศไทย) จ ากดั
604,000 บาท

3. บ. แอคมี พรินต้ิง จ ากดั
716,900 บาท

4. บ. พงษว์รินการพมิพ ์จ ากดั
725,000 บาท

บ. แพค เพรส จ ากดั
580,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-15/2564
ลงวนัที ่4 ม.ีค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

7
จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ธนาคารออมสินส านัก
ราชด าเนิน ประจ าปี 2564 ระยะเวลา 9 เดือน

669,900 669,834 e-bidding

1. บ. รักษาความปลอดภยั พนักฤษ จ ากดั
636,480 บาท

2. บ. รักษาความปลอดภยั เคเอน็เจ โฮมแคร์ 
เซอร์วสิ จ ากดั
654,840 บาท

3.  บ. รักษาความปลอดภยั เซฟ จ ากดั
654,840 บาท

4.  บ. รักษาความปลอดภยั พทุธรักษโ์ภคทรัพย์ 
(2011) จ ากดั
659,034 บาท

บ. รักษาความปลอดภยั พนักฤษ 
จ ากดั

636,480 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-12/2564
ลงวนัที ่12 ม.ีค. 64

8 ซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ ่จ านวน 50,000 ม้วน 2,000,000 1,950,000 e-bidding

1. บ. บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ากดั
1,799,500 บาท

2. บ. วนิเนอร์ เปเปอร์ จ ากดั
1,893,900 บาท

3. บ. เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน)
3,196,625 บาท

บ. บิลเล่ียน มิลเล่ียน เทรดด้ิง จ ากดั
1,799,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-4/2564

ลงวนัที ่11 ม.ีค. 64

9
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ทางหนังสือพมิพ ์อปท.นิวส์

499,992 499,992 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. อปท.นิวส์ จ ากดั

499,992 บาท
บ. อปท.นิวส์ จ ากดั

499,992 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-10/2564
ลงวนัที ่2 ม.ีค. 64

10
จา้งบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะหช์ีวติทีจ่า้งพฒันา
 จ านวน 4 รายการ

851,700.26 851,700.26 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. พ ีแอนด์ โอ โกลบอลเทคโนโลยีส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
850,000 บาท

บ. พ ีแอนด์ โอ โกลบอลเทคโนโลยีส์
 (ประเทศไทย) จ ากดั

850,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-19/2564
ลงวนัที ่2 ม.ีค. 64

11
เช่าใช้บริการเคร่ือง Application Server ส าหรับระบบงาน 
CardM ระยะเวลา 1 ปี

1,170,696 1,170,696 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. เอส เอส ซี โซลูชั่น จ ากดั

1,168,800 บาท
บ. เอส เอส ซี โซลูชั่น จ ากดั

1,168,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.04-4/2564
ลงวนัที ่5 ม.ีค. 64

12
จา้งเหมาบริการป้องกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ จ านวน 4650 
licence

2,762,100 2,762,100 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ยิบอนิซอย จ ากดั

2,762,100 บาท
บ. ยิบอนิซอย จ ากดั

2,762,100 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-21/2564
ลงวนัที ่10 ม.ีค. 64

13
เช่าระบบส ารองไฟฟา้ (UPS) ขนาด 120 KVA จ านวน 2 
เคร่ือง ของศูนย์คอมพวิเตอร์ (Data Center) อาคาร 4 ชั้น 2

856,000 856,000 เฉพาะเจาะจง
บ. วคิทรอน ยู.พ.ีเอส. (ไทยแลนด์) จ ากดั

856,000 บาท

บ. วคิทรอน ยู.พ.ีเอส. (ไทยแลนด์) 
จ ากดั

856,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-3/2564
ลงวนัที ่2 ม.ีค. 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

14 ซ้ือเคร่ือง Scanner จ านวน 2 รายการ 3,283,000 3,283,000 e-market

รายการที ่1 
1. บ. คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากดั

74,900 บาท
2. บ. ดับบลิวทีซี คอมพวิเตอร์ จ ากดั

96,300 บาท
3. บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั

88,275 บาท
4. บ. อะกูด้พลัส จ ากดั

169,000 บาท
5. บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

89,880 บาท
6.  บ. สุธาสิน กรุ๊ป จ ากดั

88,705 บาท
7. บ. แอดวานซ์ อนิโฟ แม็กซ์ จ ากดั

144,500 บาท
รายการที ่2

1. บ. คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากดั
852,950.50 บาท

2.  บ. วลิคอน ดิสทริบิวชั่น จ ากดั
1,122,002 บาท

3.  บ. อะกูด้พลัส จ ากดั
2,016,950 บาท

4. บ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
973,165 บาท

บ. คอมพวิเตอร์ยูเนีย่น จ ากดั
927,850.50 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-5/2564

ลงวนัที ่18 ม.ีค. 64

15
จา้งท าธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสิน 108 ปี
 เพือ่ประดับ ณ อาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา 
ประจ าปี 2564

2,404,800 1,620,000 เฉพาะเจาะจง
บ. นัมเบอร์ เอท็ ครีเอชั่น จ ากดั

1,317,600 บาท
บ. นัมเบอร์ เอท็ ครีเอชั่น จ ากดั

1,317,600 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-20/2564
ลงวนัที ่12 ม.ีค. 64

16
จา้งปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุมเพชรรัตน (อาคาร 13) 
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ ่กรุงเทพฯ

337,000 337,000 เฉพาะเจาะจง
นายณฐพชัร์ ธนาสิรสวสัด์ิ

337,000 บาท
นายณฐพชัร์ ธนาสิรสวสัด์ิ

337,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-3/2564
ลงวนัที ่12 ม.ีค. 64

17
จา้งบ ารุงรักษาระบบควบคุมส่ือประชาสัมพนัธท์างจอดิจติอล 
(Digital Signage) ณ  ธนาคารออมสินส านักงานใหญ ่(แบบ
รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี

388,838 388,838 เฉพาะเจาะจง
บ. พ.ีไฟน์ จ ากดั
388,838 บาท

บ. พ.ีไฟน์ จ ากดั
388,838 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-22/2564
ลงวนัที ่9 ม.ีค. 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

18 จา้งพมิพจ์ดหมายแจง้ผู้ฝาก แบบราคาคงทีไ่ม่จ ากดัปริมาณ 1,600,000 1,600,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากดั
0.5588 บาท

2. บ. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกจิบริการ
 จ ากดั

0.6058 บาท
3. บ. เปเปอร์เมท(ประเทศไทย) จ ากดั

0.7100 บาท
4. บ. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ ากดั

0.9416 บาท

บ. ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากดั
1,600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-23/2564
ลงวนัที ่11 ม.ีค. 64

19 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ส านักงาน 420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง
บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
411,950 บาท

บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
411,950 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-6/2564

ลงวนัที ่23 ม.ีค. 64

20
บ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์อตัโนมัติส่วนกลางและส านักงาน
ใหญ ่ระยะเวลา 2 ปี

6,933,540 6,933,540 เฉพาะเจาะจง
บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
6,933,540 บาท

บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
6,933,540 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-24/2564
ลงวนัที ่15 ม.ีค. 64

21 จา้งบริการเลขาส่วนบุคคล (Concierge and Assistance) 353,100 353,100 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. แอสไปร์ ไลฟส์ไตล์ เซอร์วสิเซส ประเทศไทย

 จ ากดั
353,100 บาท

บ. แอสไปร์ ไลฟส์ไตล์ เซอร์วสิเซส 
ประเทศไทย จ ากดั

353,100 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-11/2564
ลงวนัที ่12 ม.ีค. 64

22
จา้งออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรการ
จดัการความรู้

1,390,000 1,390,000 เฉพาะเจาะจง
บ. สามารถ เอด็ เท็ค จ ากดั

1,390,000 บาท
บ. สามารถ เอด็ เท็ค จ ากดั

1,390,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-12/2564
ลงวนัที ่23 ม.ีค. 64

23 ซ้ือสิทธกิารใช้งานโปรแกรม Nessus Professional 117,165 117,165 เฉพาะเจาะจง
บ. บิก๊ฟชิ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั

117,165 บาท
บ. บิก๊ฟชิ เอน็เตอร์ไพร์ส จ ากดั

117,165 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-7/2564
ลงวนัที ่19 ม.ีค. 64

24 จา้งผลิตผ้ากนัเปือ้นและหมวกคลุมผม ประจ าปี 2564 900,000 900,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. เอส.พ.ี บวรกติต์ิ จ ากดั
787,500 บาท

2. บ. มาเธอร์ แอนด์ ซัน การ์เมนท์ จ ากดั
889,375 บาท

3. บ. หมวกพารวย จ ากดั
900,000 บาท

4. บ. แอคเทค ไมโคร ซีสเท็ม จ ากดั
1,096,750 บาท

5. บ. ว.ีที.เค. อมิปอร์ต แอนด์ เอก็ปอร์ต จ ากดั
1,750,000 บาท

บ. เอส.พ.ี บวรกติต์ิ จ ากดั
787,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-25/2564
ลงวนัที ่18 ม.ีค. 64

25 ซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับอตัราก าลังโครงสร้างใหม่ 266,267.29 266,267.29 เฉพาะเจาะจง
บ. ดอะแกรนด์ ยูบี จ ากดั

266,267.29 บาท
บ. ดอะแกรนด์ ยูบี จ ากดั

266,267.29 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-8/2564
ลงวนัที ่18 ม.ีค. 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

26 ซ้ือ License Tableau 168,100 90,559.04 เฉพาะเจาะจง
บ. บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ ากดั

89,880 บาท
บ. บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จ ากดั

89,880 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-9/2564
ลงวนัที ่12 ม.ีค. 64

27
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอตัโนมัติ (ATM) พร้อม 
Software ยี่หอ้ wincor รุ่น Procash280 จ านวน 317 เคร่ือง

10,955,520 10,955,520 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จ ากดั

10,955,520 บาท

บ. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากดั

10,955,520 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-26/2564
ลงวนัที ่23 ม.ีค. 64

28
จา้งท าใบบันทึกรายการ Receipt Roll ส าหรับเคร่ืองถอนเงิน
อตัโนมัติ ยี่หอ้ Wincore Nixdorf Procash 280 (จ านวน 
5,000 ม้วน)

585,000 585,000 สอบราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั
492,450 บาท

2. บ. วนิเปเปอร์โปรดักส์ จ ากดั
565,500 บาท

3. บ. คอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากดั 
1,055,000 บาท

บ. รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จ ากดั
491,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ส.03-27/2564
ลงวนัที ่22 ม.ีค. 64

29
จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน ธนาคารออมสิน
ส านักราชด าเนิน ประจ าปี 2564

514,800 514,800 e-bidding

1. บ. สยามนคร จ ากดั
450,000 บาท

2. บ. สตาร์ อลิอนัซ์ เซอร์วสิ จ ากดั
493,200 บาท

3. บ. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธรุกจิบริการ
 จ ากดั

464,400 บาท
4. บ. เอส แอนด์ เอม็ คริสตัล คลีน จ ากดั

481,461.48 บาท
5. บ. รักษาความปลอดภยั ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากดั

493,200 บาท
6. บ. บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จ ากดั

469,011.82 บาท
7. บ. นัมเบอร์วนั คลีนนิง่ จ ากดั

468,000 บาท
8. บ. ยักษใ์หญ ่อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

496,800 บาท
9. บ. มารีน ยูนิคลีน จ ากดั

502,686 บาท
10.  บ. เค บี ออน จ ากดั

504,629 บาท
11. บ. อโีค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั

510,800 บาท

บ. สยามนคร จ ากดั
450,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-30/2564
ลงวนัที ่30 ม.ีค. 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

30
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางรูปแบบส่ือดิจทิัลบนเวป็ไซต์ 
www.thaipublica.org

427,800 427,800 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ไทยพบัลิกา้ จ ากดั

427,800 บาท
บ. ไทยพบัลิกา้ จ ากดั

427,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-15/2564
ลงวนัที ่19 ม.ีค. 64

31
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ทางรูปแบบส่ือดิจทิัลบนเวป็ไซต์ www.aec10news.com

498,000 498,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ ากดั

498,000 บาท
บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ ากดั

498,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-14/2564
ลงวนัที ่19 ม.ีค. 64

32
เช่าใช้ระบบงาน PDPA เพือ่รองรับการปฏบิัติงานของธนาคาร
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562

98,172,500 98,096,000 ประกวดราคาเพือ่การพาณิชย์

1. บ. โอ เอส ดี จ ากดั
48,300,000 บาท

2. บ. พ ีอ ีที แซด จ ากดั
69,800,000 บาท

3. บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ากดั
80,622,360 บาท

บ. โอ เอส ดี จ ากดั
48,199,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.04-6/2564
ลงวนัที ่26 ม.ีค. 64

33
จา้งจดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ทางธรุกจิอแกผู้่ประกอบการ
เร่ิมต้น (Grooming Program For Micropreneur) ผ่าน
ช่องทางออนไลน์

2,200,000 2,200,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

2,200,000 บาท
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย

2,200,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-13/2564
ลงวนัที ่23 ม.ีค. 64

34
จา้งผลิตร่มสนามพร้อมขาต้ัง ใช้ส าหรับกจิกรรม CSR ธนาคาร
ออมสิน ประจ าปี 2564

443,515 443,515 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ล๊ักกีเ้พนท์ จ ากดั

443,515 บาท
บ. ล๊ักกีเ้พนท์ จ ากดั

443,515 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-16/2564
ลงวนัที ่25 ม.ีค. 64

35
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางรูปแบบส่ือดิจทิัลบนเวป็ไซต์ www.acnews.net

438,000 438,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. แบรนดาเบิล จ ากดั

438,000 บาท
บ. แบรนดาเบิล จ ากดั

438,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-17/2564
ลงวนัที ่24 ม.ีค. 64

36
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ทางหนังสือพมิพ ์ฐานเศรษฐกจิ

400,000 400,000 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บริษทั ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั

400,000 บาท

บริษทั ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย 
จ ากดั

400,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-18/2564
ลงวนัที ่29 ม.ีค. 64

37
จา้งผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิของธนาคาร 
ตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้แกป่ระชาชน
 ผ่านส่ืออนไลน์ Smart SMEs และ ชี้ช่องรวย

6,000,000 6,000,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั

6,000,000 บาท
บ. พเีอม็จ ีคอร์ปอเรชั่น จ ากดั

6,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-19/2564
ลงวนัที ่29 ม.ีค. 64

38
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางรูปแบบส่ือดิจทิัลบนเวบ็ไซต์ 
www.banmuang.co.th

218,280 218,280 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. นวกจิบ้านเมือง จ ากดั

218,280 บาท
บ. นวกจิบ้านเมือง จ ากดั

218,280 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-20/2564
ลงวนัที ่25 ม.ีค. 64

39
จา้งบ ารุงรักษาระบบ CMS เพือ่เชื่อมโยงกบัระบบ GIS 
ระยะเวลา 1 ปี

2,625,097.50 2,625,097.50 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ที.เอน็. อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั

2,625,097.50 บาท
บ. ที.เอน็. อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั

2,625,097.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-29/2564
ลงวนัที ่29 ม.ีค. 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

40

จา้งบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ 
(Hardware and System Software) และโปรแกรม
คอมพวิเตอร์สนับสนุน (Supporting Software) และ
ระบบงาน Monitoring Accounts & Transaction 
ระยะเวลา 4 เดือน

1,760,000 1,760,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ว-ีสมาร์ท จ ากดั
1,750,000 บาท

บ. ว-ีสมาร์ท จ ากดั
1,750,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-31/2564
ลงวนัที ่24 ม.ีค. 64

41
จา้งปรับปรุงพืน้ทีร้่านค้าสวสัดิการฯ และหอ้งสต็อคสินค้า 
อาคาร 6 ชั้น 2 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ ่กรุงเทพฯ

251,700 251,700 เฉพาะเจาะจง
นายณฐพชัร์ ธนาสิรสวสัด์ิ

251,000 บาท
นายณฐพชัร์ ธนาสิรสวสัด์ิ

251,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-4/2564
ลงวนัที ่29 ม.ีค. 64

42
จา้งบริษทัภายนอกจดังานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภณัฑ์ "สินเชื่อ
จ าน าทะเบียนรถ"

819,400 819,400 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ.คลิกสเปช จ ากดั

819,400 บาท
บ.คลิกสเปช จ ากดั

819,400 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-21/2564
ลงวนัที ่24 ม.ีค. 64

43
จา้งผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางเวบ็ไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ใน
เครือเดลินิวส์

367,224 367,224 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ส่ีพระยาการพมิพ ์จ ากดั

367,224 บาท
บ. ส่ีพระยาการพมิพ ์จ ากดั

367,224 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-24/2564
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 64

44
จา้งผลิตสปอตโฆษณาประชาสัมพนัธภ์าพลักษณ์ธนาคารชุด 
"ธนาคารออมสิน ครบรอบ 108 ปี"

1,498,000 1,498,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ได-อจิ ิคิคาก ุ(ประเทศไทย) จ ากดั

1,498,000 บาท
บ. ได-อจิ ิคิคาก ุ(ประเทศไทย) จ ากดั

1,498,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-23/2564
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 64

45
จา้งออกแบบ ตกแต่ง งานกจิกรรมวนัสถาปนาธนาคารออมสิ 
108 ปี

1,391,000 1,391,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)

1,391,000 บาท
บ. ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน)

1,391,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-22/2564
ลงวนัที ่25 ม.ีค. 64

46 จา้งบริการจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์และนิติกรรม 5,117,000 5,117,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ชาร์เตอร์ ลอว ์เซอร์วสิ จ ากดั

1,597,000 บาท
บ. ชาร์เตอร์ ลอว ์เซอร์วสิ จ ากดั

1,597,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-27/2564
ลงวนัที ่26 ม.ีค. 64

47
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ในรูปแบบ Banner ทางเวบ็ไซต์ข่าว

1,200,000 1,200,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
หจก. หนังสือพมิพ ์ไฮไลท์การเมือง

1,200,000 บาท
หจก. หนังสือพมิพ ์ไฮไลท์การเมือง

1,200,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-32/2564
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 64

48
จดัหาร้านค้าพนัธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพือ่มอบสิทธิ
ประโยชน์ใหก้บัผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิต
และจดัวางส่ือประชาสัมพนัธ์

983,500.13 983,500.13 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. วงใน มีเดีย จ ากดั
983,500.13 บาท

บ. วงใน มีเดีย จ ากดั
983,500.13 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-31/2564
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 64

49 จา้งพมิพเ์ช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน 1,307,550 1,307,550 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. จนัวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากดั

1,307,550 บาท

บ. จนัวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง 
จ ากดั

1,307,550 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-36/2564
ลงวนัที ่31 ม.ีค. 64


