
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างผู้ให้บริการภายนอกด าเนินงานแทน (Outsorce) งาน
รับเข้าและน าจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์

11,000,000 7,973,640 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.บริษัท ยู อินโฟ จ ากัด 
7,690,959.57 บาท

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากัด 5,499,560.52 บาท 

3.บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด
 7,702,380.00  บาท

บ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ
 จ ากัด

7,973,640 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.03-109/2564

ลงวันที   .ย. 64

2
จ้างบ ารุงรักษาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
ระยะเวลา 1 ปี

22,213,628 22,213,628 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

22,213,628 บาท
บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

22,213,628 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-117/2564
ลงวันที  8 ก.ย. 64

3 ซ้ือระบบ Web Portal พร้อมจ้างบ ารุงรักษา ระยะเวลา 4 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บ. เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด

14,102,480 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-37/2564
ลงวันที  6 ก.ย. 64

4 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Web Portal ระยะเวลา 4 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บ. เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด

3,997,520 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-114/2564
ลงวันที  6 ก.ย. 64

5
เช่าเครื องส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 5 KVA จ านวน 142 ชุด 
ระยะเวลา 5 ปี (คร้ังที  2)

14,824,800 14,824,800 วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์ บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน จ ากัด 14,824,800 บาท
บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน จ ากัด

14,824,800 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.04-17/2564
ลงวันที  3 ก.ย. 64

6
เช่าใช้บริการ Cloud Service พร้อมอุปกรณ์รองรับระบบ
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 12 เดือน (คร้ังที  2)

997,100             990,000 วิธีสอบราคาเพื อการพานิชย์
บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น
 จ ากัด (มหาชน) 990,000 บาท

บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั น
 จ ากัด (มหาชน) 990,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ส.04-19/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

7
เช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื อสารสาขาพร้อมอุปกรณ์ SD-WAN 
จ านวน 150 ชุด ระยะเวลา 5 ปี

130,698,000        130,698,000 วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

130,698,000 บาท
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

130,698,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.04-18/2564
ลงวันที  7 ก.ย. 64

8
จ้างออกแบบและผลิตกระเป๋าเดินทางสีด าทรงนิ มส าหรับ
กิจกรรมกระตุ้นการสมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิตธนาคาร
ออมสิน

1,600,000 1,600,000 วิธีพิเศษเพื อการพานิชย์
บ. โรม่าอุตสาหกรรม จ ากัด

1,600,000 บาท
บ. โรม่าอุตสาหกรรม จ ากัด

1,600,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-120/2564
ลงวันที  13 ก.ย. 64

9
จ้างท าเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณธนาคารออมสิน ประจ าปี 2564

4,125,000.00       3,780,096.00 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท กฤตธนภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด
4,026,838.00  บาท

2. บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลรี  จ ากัด
3,780,096.00  บาท

บ. มิงลองไฟน์ จิวเวลรี  จ ากัด
3,780,096 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.03-130/2564
ลงวันที  16 ก.ย. 64

10
จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน CBS เพื อรองรับการให้บริการโอน
เงินบาทเนตจากระบบงาน CBS Corporate Internet 
Banking ระยะเวลา1ปี

1,347,381.90 1,347,381.90 วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด

1,347,381.90 บาท
บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรชั น จ ากัด

1,347,381.90 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-119/2564
ลงวันที  13 ก.ย. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

18,635,850 14,102,480

1.บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด
18,169,028.00 บาท

2. บริษัท เก้าพันวา จ ากัด
18,176,552.00 บาท



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

11 จ้างท าปฏิทินต้ังโต๊ะ ประจ าปี 2565 5,692,000 5,692,000 วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน)

5,692,000 บาท
บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-118/2564
ลงวันที  6 ก.ย. 64

12

จ้างที ปรึกษาเพื อด าเนินการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็น
ธนาคารเพื อสังคม (Social Bank) ผลิตภัณฑ์และบริการของ
ธนาคารในกลุ่มเป้าหมาย และการรับรู้ข่าวสารของธนาคารใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดท ารายงานแสดงความคุ้มค่าการ
ใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน 
ประจ าปี 2564

3,800,000 3,513,004.40 วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. มาร์เก็ตต้ิง มูฟ จ ากัด

3,513,004.40 บาท
บ. มาร์เก็ตต้ิง มูฟ จ ากัด

3,513,004.40 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-121/2564
ลงวันที  14 ก.ย. 64

13
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
 ทางวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)

3,210,000 3,210,000 วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. คูลลิซึ ม จ ากัด
3,210,000 บาท

บ. คูลลิซึ ม จ ากัด
3,210,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.1-170/2564
ลงวันที  21 ก.ย. 64

14 จ้างท าสมุดบัญชีส าหรับสถาบันการเงินประชาชน 299,600 299,600 วิธีตกลงราคาเพื อการพาณิชย์
บ. บ้านงานพิมพ์ จ ากัด

299,600 บาท
บ. บ้านงานพิมพ์ จ ากัด

299,600 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-173/2564
ลงวันที  21 ก.ย. 64

15
ซ้ืออุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) ส าหรับ 
Internet Zone

28,661,600.00     20,860,000.00    วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
20,860,000  บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
20,860,000  บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.02-40/2564
ลงวันที  22 ก.ย. 64

16
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS)
 ส าหรับ Internet Zone ระยะเวลา 4 ปี

6,835,200           6,835,200         วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
6,835,200 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
6,835,200 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.03-129/2564
ลงวันที  22 ก.ย. 64

17
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าพุเต้นร า บริเวณหน้า
ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี

200,000.00  197,950 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. รุจิร เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 

197,950 บาท
บ. รุจิร เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด

197,950 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-126/2564
ลงวันที  17 ก.ย. 64

18
ซ้ือระบบ VPN-Remote access security with Audit and 
Compliance

12,686,800 12,686,800 วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
12,686,800 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
12,686,800 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.02-39/2564
ลงวันที  17 ก.ย. 64

19
จ้างบ ารุงรักษาระบบ VPN-Remote access security with 
Audit and Compliance ระยะเวลา 4 ปี

8,131,200 8,131,200 วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
8,131,200 บาท

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด
8,131,200 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.03-123/2564
ลงวันที  17 ก.ย. 64

20 ซ้ือระบบ Access Policy Manager 21,205,474         21,205,474        วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

21,205,474 บาท
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

21,205,474 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.02-41/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

21 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Access Policy Managerระยะเวลา 4 ปี 6,785,751.68       6,785,751.68     วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

6,785,751.68 บาท
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

6,785,751.68 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-133/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

22
ซ้ือเครื องแม่ข่าย Virtualization Server เพื อเพิ มประสิทธิภาพ
 โดยวิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์

27,302,000.00    วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. พี อี ที แซด จ ากัด

27,302,000 บาท
บ. พี อี ที แซด จ ากัด

27,302,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.02-38/2564
ลงวันที  16 ก.ย. 64

 
43057519.04 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

23
จ้างบ ารุงรักษาเครื องแม่ข่าย Virtualization Server 
ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์

15,487,776.00    วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. พี อี ที แซด จ ากัด

15,487,776 บาท
บ. พี อี ที แซด จ ากัด

15,487,776 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-122/2564
ลงวันที  16 ก.ย. 64

24 จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน 6,106,200           6,009,000.00     วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

6,009,000 บาท
บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

6,009,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-125/2564
ลงวันที  16 ก.ย. 64

25
จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า แบบราคาคงที ไม่
จ ากัดปริมาณ

10,000,000         10,000,000        วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. ที.เค.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จ ากัด

10,000,000 บาท
บ. ที.เค.สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จ ากัด

10,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-127/2564
ลงวันที  23 ก.ย. 64

26
จ้างร้ือถอนพร้อมติดต้ังเครื องสูบน้ าแรงดันส าหรับจ่ายน้ า
อาคาร 1 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่

443,893.78         443,893.78        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ปุณคณา โซลูชั น จ ากัด

443,893.78 บาท
บ. ปุณคณา โซลูชั น จ ากัด

443,893.78 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-171/2564
ลงวันที  14 ก.ย. 64

27 จ้างดูแลและพัฒนาระบบศูนย์เรียนรู้ e-Libraly 160,500             160,500            วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด

160,500 บาท
บ. ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด

160,500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-172/2564
ลงวันที  28 ก.ย. 64

28 จ้างพิมพ์แบบพิมพพ์ แบบค าขอเงินกู้สินเชื อบุคคล 234,000             234,000            วิธีตกลงราคาเพื อการพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด

234,000 บาท
บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด

234,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.03-124/2564
ลงวันที  16 ก.ย. 64

29
จ้างผลิตกระเป๋าผ้ากระสอบ เพื อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ช้ิน
ใหญ่) ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ ประจ าปี 2565 จ านวน 145,000 
ใบ

14,149,100         14,149,100        วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. อูอ๊ิงค์ พรีเมี ยม จ ากัด

14,149,100 บาท
บ. อูอ๊ิงค์ พรีเมี ยม จ ากัด

14,149,100 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-131/2564
ลงวันที  20 ก.ย. 64

30
จ้างท าปฏิทินแขวนไทย ประจ าปี 2565 (จ านวน 1,000,000 
ชุด)

11,200,000         11,200,000        วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

11,200,000 บาท
บ. เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด

11,200,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-128/2564
ลงวันที  22 ก.ย. 64

31
จ้างพัฒนาระบบงานรองรับการใช้งานแบบจ าลองวัดระดับ
ความเสี ยง (Application Scoring) ส าหรับการให้บริการ
สินเชื อบน MyMo (Digital Lending)

6,766,552           6,766,552         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด

6,766,551.90 บาท
บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด

6,766,551.90 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-132/2564
ลงวันที  22 ก.ย. 64

32
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที ให้บริการ Non-Voice โครงการรวม
ศูนย์ Call Center 1115 ธนาคารออมสิน

14,064,000         14,064,000        วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
กลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน เออาร์ - ทรูทัช

1,4064,000 บาท
กลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน เออาร์ - ทรูทัช

1,4064,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-134/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

33
เช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ 
Internet

499,476             499,476            วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด

499,476 บาท
บ. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด

499,476 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.04-20/2564
ลงวันที  29 ก.ย. 64

34 จ้างผลิตสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื อบุคคล 5,950,000           5,950,000         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

5,950,000 บาท
บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

5,950,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-174/2564
ลงวันที  17 ก.ย. 64

35 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 5 ปี 3,744,480           3,744,480         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

3,744,480 บาท
บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน)

3,744,480 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.04-21/2564
ลงวันที  29 ก.ย. 64

36
จ้างที ปรึกษาปรับปรุงคุณภาพข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Quality Improvement)

7,900,000           7,900,000         วิธีคัดเลือก
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด

7,900,000 บาท
บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด

7,900,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-141/2564
ลงวันที  30 ก.ย. 64
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

37
จ้างปรับปรุงพ้ืนที  เพื อใช้เป็นที จอดรถลูกค้าและผู้มาติดต่อ
ธุรกิจธนาคาร (ณ โรงพยาบาลวิมุต)

495,000.00         495,000            วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสัญญา เอี ยมพินพันธ์

495,000 บาท
นายสัญญา เอี ยมพินพันธ์

495,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-181/2564
ลงวันที  28 ก.ย. 64

38
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Advisory 
Management Excellence

920,000.00         920,000            วิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

920,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

920,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-176/2564
ลงวันที  28 ก.ย. 64

39
จ้างประมวลผลข้อมูลรายได้ ค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที จ่าย 
ส าหรับตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ของธนาคาร

1,331,829.00       1,331,829         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ ง จ ากัด

1,331,829 บาท
บ. เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ ง จ ากัด

1,331,829 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-175/2564
ลงวันที  28 ก.ย. 64

40
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร GSB 
Innovation Grand Slam

1,695,000.00       1,695,000         วิธีเฉพาะเจาะจง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,695,000 บาท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1,695,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-135/2564
ลงวันที  23 ก.ย. 64

41
จ้างผลิตแก้วน้ าก้นแปดเหลี ยม เพื อเป็นของแจกวาระปีใหม่ 
(ช้ินเล็ก) ประจ าปี 2565 (จ านวน 520,000 ชุด)

13,728,000.00     13,728,000        วิธีประกวดราคาเพื อการพาณิชย์
บ. อูอ๊ิงค์ พรีเมี ยม จ ากัด

13,728,000 บาท
บ. อูอ๊ิงค์ พรีเมี ยม จ ากัด

13,728,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-137/2564
ลงวันที  29 ก.ย. 64

42 จ้างผลิตร่มสนาม พร้อมขาต้ัง ประจ าปี 2564 2,472,960.00       2,472,960         วิธีสอบราคาเพื อการพาณิชย์
บ. ล๊ักก้ีเพนท์ จ ากัด

2,472,960 บาท
บ. ล๊ักก้ีเพนท์ จ ากัด

2,472,960 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ส.03-136/2564
ลงวันที  28 ก.ย. 64

43
จ้างผลิตและวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภาพลักษณ์ธนาคารทาง Social Media ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม
สินเชื อธุรกิจเอสเอ็มอี

1,993,517.00       1,993,517         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากัด

1,993,517 บาท
บ. แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากัด

1,993,517 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-180/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

44
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางวิทยุ FM 97.0 รายการถึงข่าวถึงคน

360,000.00         360,000            วิธีตกลงราคาเพื อการพาณิชย์
บ. นิวส์รูม 2020 จ ากัด

360,000 บาท
บ. นิวส์รูม 2020 จ ากัด

360,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-178/2564
ลงวันที  22 ก.ย. 64

45
จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพื อมอบสิทธิ
ประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พร้อมผลิต
และจัดวางสื อประชาสัมพันธ์

1,017,000           1,017,000         วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. วงใน มีเดีย จ ากัด

1,017,000 บาท
บ. วงใน มีเดีย จ ากัด

1,017,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-182/2564
ลงวันที  29 ก.ย. 64

46 จ้างจัดงานเชิดชูเกียรติพนักงานเกษียนอายุ ประจ าปี 2564 299,995.90 299,995.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั น จ ากัด 

299,995.90 บาท
บ. ดี.โอ.เอ็น ครีเอชั น จ ากัด 

299,995.90 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-183/2564
ลงวันที  27 ก.ย. 64

47 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วัน ข้ึนไป 2,000,000 2,000,000 วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. กฎหมายจักรเพชร จ ากัด

2,000,000 บาท
บ. กฎหมายจักรเพชร จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-187/2564
ลงวันที  30 ก.ย. 64

48 จ้างผลิตถุงยังชีพ 438,700.00         438,700            วิธีตกลงราคาเพื อการพาณิชย์
หจก. แองเจิลลิน่า เค.

438,700 บาท
หจก. แองเจิลลิน่า เค.

438,700 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-189/2564
ลงวันที  30 ก.ย. 64

49 จ้างวางสื อโฆษณาประชาสมัพันธ์ธุรกิจสินเชื อบุคคล 9,999,619.27 9,999,619.27 วิธีพิเศษเพื อการพาณิชย์
บ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด

9,999,619.27 บาท
บ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด

9,999,619.27 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-177/2564
ลงวันที  30 ก.ย. 64


