
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือสิทธิการใช้งานโปรแกรม Tableau Creator จ านวน 4 

Licence
115,046 115,046 เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็มโฟกัส จ ากัด

115,046 บาท

บ. เอ็มโฟกัส จ ากัด

115,046 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.2-17/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

2 ซ้ือครุภัณฑ้เพื อเพิ มประสิทธิภาพระบบงาน NDID 18,645,280 18,645,280 พิเศษเพื อการพาณิชย้
บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

11,524,970 บาท

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 

จ ากัด

11,524,970 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.02-30/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

3
จ้างที ปรึกษาเพื อด าเนินการศึกษาและปรับปรุงทบทวน

นโยบายการประกันภัยของธนาคารออมสิน
2,117,300.00 2,114,077.50 คัดเลือก

บ. อีวาย คอร้ปอเรท เซอร้วิสเซส จ ากัด

1,995,817.50 บาท

บ. อีวาย คอร้ปอเรท เซอร้วิสเซส 

จ ากัด

1,995,817.50 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.03-79/2564

ลงวันที  6 ก.ค. 64

4
เช้ารถยนต้ประจ าต าแหน้งผู้ช้วยผู้อ านวยการธนาคารออมสิน

หรือเที ยบเท้า จ านวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ป้ (60 เดือน)
2,303,496 2,303,496 เฉพาะเจาะจง

บ. ไทยเร้นท้อะคาร้ คอร้ปอเรชั น จ ากัด

2,303,496 บาท

บ. ไทยเร้นท้อะคาร้ คอร้ปอเรชั น 

จ ากัด

2,303,496 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.04-10/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

5 ซ้ือขนมไหว้พระจันทร้ ประจ าป้ 2564 464,996.96 464,996.96 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้
บ. แมน ฟู้ด โปรดักส้ จ ากัด

464,996.96 บาท

บ. แมน ฟู้ด โปรดักส้ จ ากัด

464,996.96 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.2-16/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

6 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป (NPLs - WO) 1,000,000 1,000,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร้ค เซอร้วิสเซส จ ากัด 

(มหาชน)

1,000,000 บาท

บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร้ค เซอร้วิสเซส 

จ ากัด (มหาชน)

1,000,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-106/2564

ลงวันที  7 ก.ค. 64

7 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป (NPLs - WO) 1,000,000 1,000,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้
บ. ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด

1,000,000 บาท

บ. ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด

1,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-107/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

8
จ้างออกแบบและผลิตสื อการเรียนรู้แบบออนไลน้ ชุด

หลักสูตรทักษะการใช้ข้อมูลเพื อการบริหารจัดการ
4,954,100 4,954,100 คัดเลือก

1. บ. เอ็ดบอท จ ากัด

4,954,100 บาท

2.  ห้างหุ้นส้วนจ ากัด คาร้ท คอมเทค

5,350,000 บาท

บ. เอ็ดบอท จ ากัด

4,954,100 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-87/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

9
เช้าใช้ระบบเพื อส้งข้อความส้ัน (SMS) แจ้งเตือนให้ช าระหน้ี

ส าหรับธุรกิจบัตรเครดิตร แบบราคาคงที ไมจ ากัดปริมาณ
4,300,000 4,300,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ.แอ็ดวานซ้ ไวเลส เน็ทเวอร้ค จ ากัด

4,300,000 บาท

บ.แอ็ดวานซ้ ไวเลส เน็ทเวอร้ค จ ากัด

4,300,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.04-11/2564

ลงวันที  9 ก.ค. 64

10
จ้างบ ารุงรักษาซอฟต้แวร้ระบบงานสารสนเทศด้าน AML/CFT

 และระบบงานส้วนเพื ม ระยะเวลา 1 ป้
4,747,800 4,747,800 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

4,747,800 บาท

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

4,747,800 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-81/2564

ลงวันที  2 ก.ค. 64

11
ซ้ือเครื องดับเพลิง ชนิดสารเคมีสูตรน้ า ขนาด 10 ปอนด้ 

จ านวน 91 เครื อง
181,595.05 181,595.05 เฉพาะเจาะจง

บ. นิปปอน เคมิคอล จ ากัด

181,595.05 บาท

บ. นิปปอน เคมิคอล จ ากัด

181,595.05 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.2-18/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64

12 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ันไป (NPLs - WO64) 2,000,000 2,000,000
บ. วีไอพี กรุ้ป 888 จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. วีไอพี กรุ้ป 888 จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-127/2564

ลงวันที  14 ก.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

พิเศษเพื อการพาณิชย้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

13
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ันไป (NPLs - WO64) 

โดยวิธีเพื อการพาณิชย้
2,000,000 2,000,000

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบริการ จ ากัด

2,000,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-124/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

14
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ันไป (NPLs - WO64) 

โดยวิธีเพื อการพาณิชย้
2,000,000 2,000,000

บ. เอ็นอาร้เค คอลเลคชั น แอนด้ เซอร้วิส จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. เอ็นอาร้เค คอลเลคชั น แอนด้ 

เซอร้วิส จ ากัด

2,000,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-126/2564

ลงวันที  14 ก.ค. 64

15
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ันไป (NPLs - WO64) 

โดยวิธีเพื อการพาณิชย้
2,000,000 2,000,000

บ. ลอว้ ออฟ จัสติซ จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. ลอว้ ออฟ จัสติซ จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-131/2564

ลงวันที  8 ก.ค. 64

16
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือนข้ันไป (NPLs - WO64) 

โดยวิธีเพื อการพาณิชย้
2,000,000 2,000,000

บ. กฏหมายตงฉิน จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. กฏหมายตงฉิน จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-128/2564

ลงวันที  2 ก.ค. 64

17 จ้างผลิตของแจก Power Bank พร้อมกล้องบรรจุภัณฑ้ 326,350 326,350 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้
หจก. มิลเลี ยน มอร้ มันนี

326,350 บาท

หจก. มิลเลี ยน มอร้ มันนี

326,350 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-129/2564

ลงวันที  8 ก.ค. 64

18
จ้างปรับปรุงศูนย้สินเชื อธุรกิจลูกค้า SMEs 5 กาญจนบุรี 

จังหวัด กาญจนบุรี
494,000 494,000 เฉพาะเจาะจง

บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชั น จ ากัด

494,000 บาท

บ. ณัฐธนา คอนสตรัคชั น จ ากัด

494,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.01-12/2564

ลงวันที  1 ก.ค. 64

19
จ้างผลิตและวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและ

ภาพลักษณ้ธนาคารทางรูปแบบสื อออนไลน้ เครือเนชั น
540,000 540,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. เนชั น มัลติมีเดีย กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)

540,000 บาท

บ. เนชั น มัลติมีเดีย กรุ้ป จ ากัด 

(มหาชน)

540,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-130/2564

ลงวันที  6 ก.ค. 64

20
ซ้ือระบบควบคุมสื อประชาสัมพันธ้ทางจอภาพดิจิทัล ส าหรับ

จอ Video Wall เพิ มเติม
340,000 340,000 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้

บ. เอส ไอ มีเดีย จ ากัด

340,000 บาท

บ. เอส ไอ มีเดีย จ ากัด

340,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.02-32/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

21
จ้างออกแบบและจัดท าหนังสือรายงานการพัฒนาอย้างยั งยืน 

ประจ าป้ 2563 (Sustainability Report)
2,000,000 1,316,100 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. โคฟาวเดอร้ กรุ้ป จ ากัด

1,316,100 บาท

บ. โคฟาวเดอร้ กรุ้ป จ ากัด

1,316,100 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-82/2564

ลงวันที  6 ก.ค. 64

22
งานจ้างที ปรึกษาเตรียมความพร้อมเพื อรองรับการเปลี ยน

ระบบงานทดแทนระบบงาน CBS
18,900,000 18,880,852 คัดเลือก

1. บ. ไอดีซี รัเสิร้ช (ไทยแลนด้) จ ากัด

13,265,477.20  บาท

2. บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด

14,419,987 บาท

3.  บ. ไพร้ซวอเตอร้เฮาส้คูเปอร้ส คอนซัลต้ิง 

(ประเทศไทย) จ ากัด

15,900,000 บาท

บ. ไอดีซี รัเสิร้ช (ไทยแลนด้) จ ากัด

10,654,180.90 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-83/2564

ลงวันที  12 ก.ค. 64

23
จ้างเผยแพร้ภาพลักษณ้ธนาคารออมสินผ้านบทเพลง

สรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร้เครือ เอส เอฟ
7,200,000 7,200,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. เอส เอฟ คอร้ปอเรชั น จ ากัด (มหาชน)

7,200,000 บาท

บ. เอส เอฟ คอร้ปอเรชั น จ ากัด 

(มหาชน)

7,200,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-133/2564

ลงวันที  8 ก.ค. 64

พิเศษเพื อการพาณิชย้



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

24

จ้างบริการปองกันและก าจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู 

ภายในธนาคารออมสินส านักงานใหญ้ อาคารพัสดุลาดพร้าว 

99 และคลังเก็บเอกสารธนาคารออมสินส านักงานใหญ้ 

ลาดพร้าว 71

195,000 195,000 เฉพาะเจาะจง
บ. ยูนิเพสท้ จ ากัด

195,000 บาท

บ. ยูนิเพสท้ จ ากัด

195,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-132/2564

ลงวันที  8 ก.ค. 64

25
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร 

"Data-Driven Decision Workshop for executive" และ

หลักสูตร "Data-Driven Workshop for Management"

1,932,000 1,932,000 เฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร้

1,932,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร้

1,932,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-135/2564

ลงวันที  14 ก.ค. 64

26
จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน mobile HR เพื อรองรับการแสดง

ข้อมูลผลการด าเนินงานของหน้วยงานส้วนกลาง และข้อมูล 

Performance รายบุคคล ระยะเวลา 1 ป้

1,197,743.40 1,197,743.40 เฉพาะเจาะจง
บ. ล็อกซเล้ย้ ออบิท จ ากัด

1,197,743.40 บาท

บ. ล็อกซเล้ย้ ออบิท จ ากัด

1,197,743.40 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-86/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64

27
จ้างบริการทดสอบออนไลน้ส าหรับคัดเลือกพนักงานเข้าร้วม

โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (GSB Talent Innovation 

Grand Slam รุ้น 2)

397,500 397,500 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟ้ค อินเตอร้เนชั นแนล,ลิมิ

เต็ด

(DDI-ASIA/PACIFIC INTERNATIONAL, LTD.)

397,500 บาท

บ. ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟ้ค อินเตอร้

เนชั นแนล,ลิมิเต็ด

(DDI-ASIA/PACIFIC 

INTERNATIONAL, LTD.)

397,500 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.1-137/2564

ลงวันที  14 ก.ค. 64

28
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้

ธนาคาร ทางสถานีโทนทัศน้ ช้อง Nation 22 และ

หนังสือพิมพ้กรุงเทพธุรกิจ

1,927,420 1,927,420 พิเศษเพื อการพาณิชย้
บ. เนชั น มัลติมีเดีย กรุ้ป จ ากัด (มหาชน)

1,927,420 บาท

บ. เนชั น มัลติมีเดีย กรุ้ป จ ากัด 

(มหาชน)

1,927,420 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-140/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

29
จ้างท านาฬิกาแขวนผนังใช้ส าหรับมอบให้กับผู้ประกอบการ

โฮมสเตย้
214,650 214,650 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้

บ. จิดาภา 54 จ ากัด

214,650 บาท

บ. จิดาภา 54 จ ากัด

214,650 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-139/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

30
จ้างทบทวนผลการจัดอันดับเครดิตของธนาคารออมสิน ป้ 

2564
300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง

บ. ทริสเรทต้ิง จ ากัด

300,000 บาท

บ. ทริสเรทต้ิง จ ากัด

300,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-141/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

31
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมโครงการ GSB 

Talance Innovation Immersion Lab Grand Slam
2,590,000 2,590,000 เฉพาะเจาะจง

จุฬาลงกรณ้มหาวิทยาลัย

2,590,000 บาท

จุฬาลงกรณ้มหาวิทยาลัย

2,590,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-136/2564

ลงวันที  13 ก.ค. 64

32
จ้างผลิตและวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและ

ภาพลักษณ้ธนาคารภายนอกรถประจ าทาง แบบธรรมดา 

(ครีม-แดง)

2,099,982 2,099,982 พิเศษเพื อการพาณิชย้
บ. มีเดีย ทาร้เกท จ ากัด

2,099,982 บาท

บ. มีเดีย ทาร้เกท จ ากัด

2,099,982 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.145/2564

ลงวันที  20 ก.ค. 64

33 จ้างปรับปรุงระบบ Network อาคาร 1 ช้ัน 1 499,690 499,690 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้
บ. เซ็นทรัล ไอที แอนด้ คอมมิวนิเคชั น จ ากัด

499,690 บาท

บ. เซ็นทรัล ไอที แอนด้ คอมมิวนิ

เคชั น จ ากัด

499,690 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ต.1-147/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64

34 ซ้ือบานประตูห้องมั นคงธนาคารออมสินสาขาเกาะลันตา 194,740 194,740 เฉพาะเจาะจง
บ. ตามรภาค เอนจิเนียริ ง จ ากัด

194,740 บาท

บ. ตามรภาค เอนจิเนียริ ง จ ากัด

194,740 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.2-21/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

35
จ้างบ ารุงรักษาเครื องพิมพ้ Line Printer จ านวน 2 เครื อง 

ระยะเวลา 3 ป้
231,120 231,120 เฉพาะเจาะจง

บ. ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด

231,120 บาท

บ. ลีก้า บิสสิเนส จ ากัด

231,120 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-90/2564

ลงวันที  16 ก.ค. 64

36
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้

ธนาคารทางวิทยุ FM 103.5 Hmz (FM ONE)
1,800,000 1,800,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. อินดิเฟนเดนท้

1,800,000 บาท

บ. อินดิเฟนเดนท้

1,800,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-144/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64

37 ซ้ือน้ าดื มธนาคารออมสิน 382,500 382,500 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้
ศูนย้ส้งเสริมอาชีพคนพิการ

382,500 บาท

ศูนย้ส้งเสริมอาชีพคนพิการ

382,500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.2-20/2564

ลงวันที  22 ก.ค. 64

38
จ้างพิมพ้หนังสือแจ้งลูกค้า จ านวน 2 รายการ แบบราคาคงที 

ไม้จ ากัดปริมาณ
7,909,430 7,909,430 ประกวดราคาเพื อการพาณิชย้

รำยกำรท่ี 1

1. บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

จ ากัด

0.5000 บาท

2. บ. เปเปอร้เมท (ประเทศไทย) จ ากัด

0.5330 บาท

3. บ. ท็อปมัลติพร้ินทส้ จ ากัด

0.5639 บาท

4. บ. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท้ จ ากัด

0.5990 บาท

รำยกำรท่ี 2

1. บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

จ ากัด

0.5000 บาท

2. บ. เปเปอร้เมท (ประเทศไทย) จ ากัด

0.5330 บาท

3. บ. ท็อปมัลติพร้ินทส้ จ ากัด

0.5757 บาท

4. บ. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท้ จ ากัด

0.6360 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบริการ จ ากัด

7,909,430 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.03-92/2564

ลงวันที  30 ก.ค. 64

39
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้

ธนาคารทางวิทยุคลื น จส.100 FM 100 MHz
1,740,000 1,740,000 พิเศษเพื อการพาณิชย้

บ. แปซิฟ้ค คอร้ปอเรชั น จ ากัด

1,740,000 บาท

บ. แปซิฟ้ค คอร้ปอเรชั น จ ากัด

1,740,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-149/2564

ลงวันที  27 ก.ค. 64

40
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ้ธุรกิจและภาพลักษณ้

ธนาคารทางโทนทัศน้ รายการ เรื องเล้าเช้าน้ี และ เรื องเล้า

เสาร้ - อาทิตย้

5,899,980 5,899,980 พิเศษเพื อการพาณิชย้
บ. อินฟ้นิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด

5,899,980 บาท

บ. อินฟ้นิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด

5,899,980 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-151/2564

ลงวันที  23 ก.ค. 64

41 จ้างผลิตกระเป้าห้ิว GSB Credit Card จ านวน 7,000 ใบ 486,850 486,850 ตกลงราคาเพื อการพาณิชย้
บ. 28 พรีเมี ยม จ ากัด

486,850 บาท

บ. 28 พรีเมี ยม จ ากัด

486,850 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-153/2564

ลงวันที  27 ก.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564

ฝ้ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564

42
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝ้กอบรมหลักสูตร The 

Counselor Sales Alpha pearl
483,618.60 483,618.60 เฉพาะเจาะจง

บ. เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด

483,618.60 บาท

บ. เคพีเอ็น อะคาเดมี จ ากัด

483,618.60 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-148/2564

ลงวันที  30 ก.ค. 64


