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

1
ซ้ือและติดต้ังระบบเสียงตามสายธนาคารออมสิน ส านักงาน
ใหญ่

4,988,600 4,988,500 e-bidding

1. บ. คีย์พอยท์ โซลูชั่น จ ากดั
4,959,500 บาท

2. บ. พรีโมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั
4,963,900 บาท

3. บริษทั สเปคเทค จ ากดั
4,970,500 บาท

บ. คีย์พอยท์ โซลูชั่น จ ากดั
4,938,500 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-16/2564
ลงวนัที ่11 พ.ค. 64

2
ซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศทดแทนธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ ่ปี 2564

4,873,300 4,873,300 e-bidding

1. บ. เฮงสูง จ ากดั
4,049,000 บาท

2.  บ. เจ.เอน็.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จ ากดั 
4,123,700 บาท

3. บ. ช.เกยีรติทิพย์ จ ากดั
4,364,600 บาท

4. หจก. เอน็ พ ีซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
4,255,100 บาท

บ. เฮงสูง จ ากดั
4,026,900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-18/2564
ลงวนัที ่28 พ.ค. 64

3
จา้งจดักจิกรรม "อิม่บุญ สุขใจ ไหวพ้ระอยุธยา by GSB 
Infinitie Banking" ส าหรับลูกค้าเงินฝากบุคคลรายใหญ ่ฝ่าย
ธรุกจิการเงินส่วนบุคคล ประจ าปี 2564

291,061.40 291,061.40 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากดั

291,061.40 บาท
บ. ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากดั

291,061.40 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-43/2564
ลงวนัที ่14 พ.ค. 64

4
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางหนังสือพมิพผู้์จดัการรายวนั 360 องศา

642,000 642,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ไทย เวลิด์ มีเดีย จ ากดั

642,000 บาท
บ. ไทย เวลิด์ มีเดีย จ ากดั

642,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-46/2564
ลงวนัที ่7 พ.ค. 64

5
จา้งสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ธรุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร

540,000 540,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
นายนรินทร์ เสาธง

540,000 บาท
นายนรินทร์ เสาธง

540,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-48/2564
ลงวนัที ่5 พ.ค. 64

6
จา้งปรับปรุงอาคารส านักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสาขา
เซ็นทรัลเวลิด์ กรุงเทพฯ

103,000 103,000 เฉพาะเจาะจง
บ.อมฤต จ ากดั
103,000 บาท

บ.อมฤต จ ากดั
103,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-6/2564
ลงวนัที ่7 พ.ค. 64

7
จา้งผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิของธนาคาร 
ผ่านส่ืออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online

700,101 700,101 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ไทย เวลิด์ มีเดีย จ ากดั

700,101 บาท
บ. ไทย เวลิด์ มีเดีย จ ากดั

700,101 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-49/2564
ลงวนัที ่7 พ.ค. 64

8
ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (ซิลเลอร์) 
อาคาร 15 (อาคาร 100 ปี) ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่

187,600 187,600 เฉพาะเจาะจง
บ. จ.ีอาร์.ที จ ากดั
187,600 บาท

บ. จ.ีอาร์.ที จ ากดั
187,600 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-11/2564

ลงวนัที ่18 พ.ค. 64

9
จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพระบบ
เคร่ือข่ายและความปลอดภยัสารสนเทศ ระยะเวลา 1 ปี

8,453,963 8,453,952.58 เฉพาะเจาะจง
บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน)
8,453,952.30 บาท

บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

8,453,952.30 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-44/2564
ลงวนัที ่19 พ.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

10
จา้งผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคาร ในรูปแบบส่ือ Online ของ The Journalist Club

320,358 320,358 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. เจเอน็ซี คลับ จ ากดั

320,358 บาท
บ. เจเอน็ซี คลับ จ ากดั

320,358 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-50/2564
ลงวนัที ่19 พ.ค. 64

11
จา้งปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้า-ทางขึ้น (ด้านหน้า) ธนาคาร
ออมสินสาขาปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี

878,000 878,000 e-bidding

1. หจก. ศรีนุติยกาญจน์
724,000 บาท

2. หจก. สือเจริญ แอนด์ พ.ี โปรดักส์
793,957.63 บาท

หจก. ศรีนุติยกาญจน์
724,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-7/2564

ลงวนัที ่28 พ.ค. 64

12
จา้งผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธรุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคาร ในรูปแบบส่ือ Online ของฐานเศรษฐกจิ

494,340 494,340 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั

494,340 บาท
บ. ฐานเศรษฐกจิ มัลติมีเดีย จ ากดั

494,340 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-51/2564
ลงวนัที ่28 พ.ค. 64

13
จา้งทีป่รึกษาสอบทานการค านวณส ารองประกนัภยั รายไตร
มาส และจดัท ารายงาน การก าหนดสมมุติฐานทีเ่ป็นค่าทีดี่
ทีสุ่ด ประจ าปี 2564

1,769,566 1,769,566 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ทีม เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ากดั

1,769,566 บาท

บ. ทีม เอก็ซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง 
จ ากดั

1,769,566 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-45/2564
ลงวนัที ่12 พ.ค. 64

14 ซ้ือน้ าด่ืมธนาคารออมสิน 382,500 382,500 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพกิาร

382,500 บาท
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพกิาร

382,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.2-12/2564
ลงวนัที ่13 พ.ค. 64

15
จา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Server Internet Web 
Farm ระยะเวลา 1 ปี

272,800 272,800 ตกลงราคาเพือ่การพาณิชย์
บ. พ ีอ ีที แซด จ ากดั

272,800 บาท
บ. พ ีอ ีที แซด จ ากดั

272,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.03-46/2564
ลงวนัที ่17 พ.ค. 64

16
จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรู้ เพือ่พฒันาศักยภาพทางธรุกจิแก่
ผู้ประกอบการ (Step & Boost up Program) ในรูปแบบ
ออนไลน์

2,232,700 2,232,700 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2,232,700 บาท

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

2,232,700 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-55/2564
ลงวนัที ่28 พ.ค. 64

17 ซ้ือระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ 699,780 699,780 เฉพาะเจาะจง
บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
699,780 บาท

บ. จเีอเบิล้ จ ากดั
699,780 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.2-13/2564

ลงวนัที ่19 พ.ค. 64



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

18
จา้งเปล่ียนตู้เมนไฟฟา้อาคารเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ (ทดแทน
ของเดิมบริเวณหลังอาคาร 1) พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
ไฟฟา้ ธนาคารออมสินส านักงานใหญ ่กรุงเทพฯ

942,500 942,500 e-bidding

1. บ. ที เอส โก ้เอน็จเินียร่ิง จ ากดั
600,000 บาท

2. บริษทั บาเนีย จ ากดั
830,320 บาท

3. บริษทั เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากดั
898,800 บาท

4. บริษทั พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากดั
793,111.45 บาท

5. บริษทั ไอด้า เอน็จเินียร่ิง จ ากดั
702,506.31 บาท

6. บริษทั ทเวนต้ีไฟว ์คอร์ปอเรชั่น จ ากดั
850,000 บาท

7. บริษทั ไทยโตกจิ วศิวกรรม จ ากดั
659,100 บาท 

บ. ที เอส โก ้เอน็จเินียร่ิง จ ากดั
600,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.01-9/2564

ลงวนัที ่27 พ.ค. 64

19
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางวทิยุ FM 106.5 MHz (Green wave)

1,800,000 1,800,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. จเีอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)

1,800,000 บาท
บ. จเีอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)

1,800,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-52/2564
ลงวนัที ่25 พ.ค. 64

20
วางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร 
โดยการถวายพระพร ทางสถานีโทนทัศน์ ช่อง 9 MCOT

510,000 510,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. อสมท จ ากดั (มหาชน)

510,000 บาท
บ. อสมท จ ากดั (มหาชน)

510,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-53/2564
ลงวนัที ่13 พ.ค. 64

21 จา้งตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2564 7,799,500 7,799,500 คัดเลือก

1. โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์กรมหาชน)
5,747,470 บาท

2. มหาวทิยาลัยมหดิล
7,783,800 บาท

โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์กร
มหาชน)

5,747,470 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-54/2564
ลงวนัที ่27 พ.ค. 64

22

จา้งบ ารุงรักษาอปุกรณ์ครุภณัพเ์ครือข่ายส าหรับศูนย์
คอมพวิเตอร์เช่าแหง่ใหม่ และอปุกรณ์ Wan core switch 
และ DNS Server ส าหรับ Internet/intranet Security 
Zone

5,196,232.88 5,196,232.88 เฉพาะเจาะจง
บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน)
5,196,059.10 บาท

บ. แอด็วานซ์อนิฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

5,196,059.10 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-47/2564
ลงวนัที ่19 พ.ค. 64

23
จา้งออกแบบและจดัท าซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ ในวาระต่างๆ 
พร้อมจดัดอกไม้ตกแต่ง ประจ าปี 2564

1,800,000 1,800,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จ ากดั

1,800,000 บาท
บ. มายด์ เอก็ซ์ซิบิท จ ากดั

1,800,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-58/2564
ลงวนัที ่21 พ.ค. 64



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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันที ่31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

24
ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) หลักและส ารอง พร้อม
โปรแกรมระบบปฏบิัติการ

1,131,000 1,052,100 e-bidding

1. บ. พ ีอ ีที แซด จ ากดั
560,000 บาท

2. บ. ควกิเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จ ากดั
606,000 บาท

3. บ. เอน็พ ีคอนเน็ค จ ากดั
789,900 บาท

4. บ. ส่ีจดุศูนย์ จ ากดั
595,280 บาท

บ. พ ีอ ีที แซด จ ากดั
560,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-23/2564
ลงวนัที ่31 พ.ค. 64

25 จา้งบ ารุงรักษา โปรแกรมส าเร็จรูป Teammate 4,500,000 4,481,179.30 เฉพาะเจาะจง
บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากดั

4,481,791.30 บาท
บ. เค ที คอนซัลแทนซี จ ากดั

4,481,791.30 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-53/2564
ลงวนัที ่28 พ.ค. 64

26
จา้งวางส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์
ธนาคารทางโทรทัศน์รายการ กระจกหกด้าน

2,100,000 2,100,000 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลออ้นส์ จ ากดั

2,100,000 บาท

บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลออ้นส์ 
จ ากดั

2,100,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-60/2564
ลงวนัที ่25 พ.ค. 64

27
จา้งวางส่ือประชาสัมพนัธธ์รุกจิและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในรายการ "บันทึกท่องเทีย่ว"

2,653,600 2,653,600 พเิศษเพือ่การพาณิชย์
บ. สแควร์ เทเบิล้ คอร์เปอเรชั่น จ ากดั

2,653,600 บาท

บ. สแควร์ เทเบิล้ คอร์เปอเรชั่น 
จ ากดั

2,653,600 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-59/2564
ลงวนัที ่28 พ.ค. 64


