
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์

ธาคารทางโทรทัศน์ในรายการ ทุบโต๊ะข่าว
267,500                      267,500           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. อัมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด

267,500  บาท

บ. อัมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด

267,500  บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-184/2564

ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64

2
จ้างพิมพ์จดหมายแจ้งลูกค้า แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 

1,000,000                    1,000,000         วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด

1,000,000  บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด

1,000,000  บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ส.03-139/2564

ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64

3 ซ้ือลูกบอลโฟมส าหรับเคร่ืองออกรางวัลไฟฟ้า 1,123,500                    1,123,500         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. คอมแพค โซลูช่ัน จ ากัด

1,123,500 บาท

บ. คอมแพค โซลูช่ัน จ ากัด

1,123,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-42/2564

ลงวันท่ี 1 ต.ค. 64

4 เช่าใช้ระบบงานสถาบันการเงินประชาชน 9,085,000                    9,085,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์




บ. มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากัด

9,085,000 บาท




บ. มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากัด

9,085,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.04-22/2564

ลงวันท่ี 4 ต.ค. 64

5
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ในรายการ ข่าวเย็นช่องวัน
280,000                      280,000           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด

280,000 บาท

บ. วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด

280,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-179/2564

ลงวันท่ี 19 ต.ค. 64

6
จ้างท่ีปรึกษาจัดท ากรอบยุทธศาสตร์และการด าเนินงานเพ่ือความ

ย่ังยืน
4,931,800                    3,250,000         วิธีคัดเลือก




1.มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมป์

3,280,000 บาท

2.มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

3,504,488.07 บาท

3. บ. ไนส์ครอป เอส.อี จ ากัด 

3,580,050 บาท

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 

นพระบรมราชูปถัมป์

3,250,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-138/2564

ลงวันท่ี 6 ต.ค. 64

7 ซ้ือผ้าหมึก ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ EPSON  รุ่น PLQ-20 1,509,000                    1,479,000         วิธีคัดเลือก

1.บ. ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด

1,482,000 บาท

2.บริษัท ดราโค่ จ ากัด

1,494,000 บาท

3.บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

1,505,490 บาท

บ. ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด

1,479,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-44/2564

ลงวันท่ี 19 ต.ค. 64

8
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Imaged 

Cheque Clearing and Archive System (ICAS)
587,000                      587,000           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์




บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

587,000 บาท




บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

587,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-140/2564

ลงวันท่ี 7 ต.ค. 64

9
ซ้ือเคร่ืองวิทยุส่ือสารระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดเคล่ือนท่ี และ

วิทยุส่ือสารระบบดิจิตอล VHF/FM ชนิดมือถือ
486,000                      486,000           วิธีเฉพาะเจาะจง 

บ. ยี.ซีมอน เรดิโอ จ ากัด

486,000 บาท

บ. ยี.ซีมอน เรดิโอ จ ากัด

486,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.2-24/2564

ลงวันท่ี 29 ต.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

10 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วัน ข้ึนไป 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-185/2564

ลงวันท่ี 1 ต.ค. 64

11 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วัน ข้ึนไป 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เทรด คอนเน็คช่ัน จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. เทรด คอนเน็คช่ัน จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-188/2564

ลงวันท่ี 4 ต.ค. 64

12 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วัน ข้ึนไป 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท

บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-190/2564

ลงวันท่ี 4 ต.ค. 64

13 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ (ไม่มีหมายเลข) จ านวน 12 แบบพิมพ์ 1,486,630                    1,486,630         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์




บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 

 1,486,630 บาท

บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 

 1,486,630 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-144/2564

ลงวันท่ี 15 ต.ค. 64

14 จ้างท าปฏิทินแขวนฉีกรายวันภาษาจีน ประจ าปี 2565 3,300,000                    3,300,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์




บ. โรงพิมพ์บุ้นเม้ง (2002) จ ากัด

 3,300,000 บาท




บ. โรงพิมพ์บุ้นเม้ง (2002) จ ากัด

 3,300,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-143/2564

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

15 ซ้ือทดแทน DataPower Gateway วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์




บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

19,507,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-43/2564

ลงวันท่ี 19 ต.ค. 64

16 จ้างบ ารุงรักษา DataPower Gateway ระยะเวลา 4 ปี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์




บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

6,242,496 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-142/2564

ลงวันท่ี 19 ต.ค. 64

17
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบน าฝากเงิรธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB 

Digital School Bank) จ านวน 1 แบบพิมพ์
22,800                        22,800             วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์




บ. สุรศิริ จ ากัด

22,800 บาท




บ. สุรศิริ จ ากัด

22,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-191/2564

ลงวันท่ี 11 ต.ค. 64

18 จ้างพิมพ์ต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 23,754                        23,754             วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์




บ. ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ จ ากัด

23,754 บาท




บ. ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ินท์ จ ากัด

23,754 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-197/2564

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

40,696,700                  40,696,701       




1. บริษัท สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 

26,044,920 บาท

2. บริษัท เอ็มเอฟอีซี จ ากัด (มหาชน)

 26,017,200 บาท

ภายในวงเงิน 2,000,000



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

19 เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จ านวน 357 คัน ระยะเวลา 5 ปี 269,249,400                 259,182,000      วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์




1.บ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน)

259,676,802 บาท

2.บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากัด

268,844,562 บาท




บ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ ากัด (มหาชน)

259,182,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.04-23/2564

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 64

20
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์

ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการเปร้ียวปาก
2,740,270                    2,740,270         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด

2,740,270 บาท

บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด

2,740,270 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-204/2564

ลงวันท่ี 21 ต.ค. 64

21
จ้างบ ารุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส าหรับศูนย์

คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR) และโปรแกรม  Golden Gate 

ระยะเวลา 1 ปี

5,842,307                    5,842,307         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

5,842,307 บาท

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

5,842,307 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-149/2564

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

22 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต 1-90 วัน 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์



บ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท




บ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-193/2564

ลงวันท่ี 8 ต.ค. 64

23 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต 1-90 วัน 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์



บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท




บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-196/2564

ลงวันท่ี 20 ต.ค. 64

24 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต 1-90 วัน 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด

 จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 บาท

ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด

 จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-195/2564

ลงวันท่ี 8 ต.ค. 64

25

จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CBS ในส่วนของ e-KYC 
เพ่ือรองรับนโยบาย Digital identity
 (การให้บริการ NDID Mode 2)

12,378,878                  12,378,878       วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

12,378,878 บาท

บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

12,378,878 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-145/2564

ลงวันท่ี 14 ต.ค. 64

26
จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat 

Intelligence) และการ Scanning 1 ปี
2,876,000                    2,876,000         วิธีสอบราคาเพ่ือการพานิชย์

บ. อาร์ วี คอนเน็กซ์ จ ากัด

2,876,000 บาท

บ. อาร์ วี คอนเน็กซ์ จ ากัด

2,876,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ส.03-148/2564

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

27 จ้างพัฒนาระบบงาน e-Statement 3,524,040                    3,524,040         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ากัด

3,524,040 บาท

บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ากัด

3,524,040 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-147/2564

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 64

28
จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาโครงการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture)
9,980,800                    9,970,000         วิธีคัดเลือก




1.บ. เมอร์ลิน โซลูช่ัน อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด

9,980,600 บาท

2.บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จ ากัด

9,980,720 บาท

บ. เมอร์ลิน โซลูช่ัน อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด

9,970,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-153/2564

ลงวันท่ี 27 ต.ค. 64

ภายในวงเงิน 2,000,000



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

29 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต 1-90 วัน 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-192/2564

ลงวันท่ี 8 ต.ค. 64

30 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต 1-90 วัน 2,000,000         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ส านักงานกฏหมายสิทธิประชา จ ากัด

2,000,000 บาท

บ. ส านักงานกฏหมายสิทธิประชา จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-194/2564

ลงวันท่ี 8 ต.ค. 64

31

จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงาน Loan Origination and 

Process Systems ในส่วนระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application 

Software) และระบบงานมาตรฐานส าเร็จรูป Software Open 

Source ระยะเวลา 1 ปี

45,336,950                  45,336,950       วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

45,336,950 บาท

บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

45,336,950 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-146/2564

ลงวันท่ี 14 ต.ค. 64

32
ซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 25 น้ิว พร้อมลายลิขสิทธ์ิการ์ตูน

 Rilakkuma
4,599,200                    4,599,200         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จ ากัด

4,599,200 บาท

บ. บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จ ากัด

4,599,200 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.02-45/2564

ลงวันท่ี 27 ต.ค. 64

33 จ้างผลิตกล่องและถุงไหมแก้ว ส าหรับใส่เคร่ืองหมาย 163,600                      163,600           วิธีเฉพาะเจาะจง
 บริษัท ซิบล่ิง เอส จ ากัด

133,643  บาท

 บริษัท ซิบล่ิง เอส จ ากัด

133,643  บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-198/2564

ลงวันท่ี 21 ต.ค. 64

34 เช่าใช้บริการโปรแกรมส าหรับส่ือส่ิงพิมพ์ออนไลน์ 448,500                      448,500           วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. อุ๊คบี จ ากัด

448,500 บาท

บ. อุ๊คบี จ ากัด

448,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-24/2564

ลงวันท่ี 29 ต.ค. 64

35
จ้างท าเหรียญทองค าท่ีระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุ

เหรียญเพ่ือมอบให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี 

ประจ าปี 2564

4,222,400                    4,204,200         วิธีเฉพาะเจาะจง
กรมธนารักษ์

4,204,200 บาท

กรมธนารักษ์

4,204,200 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-199/2564

ลงวันท่ี 18 ต.ค. 64

36
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับช าระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) กรณี

เร่งด่วน
120,800                      120,800           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. ประชุมช่าง จ ากัด

120,800 บาท

บ. ประชุมช่าง จ ากัด

120,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-200/2564

ลงวันท่ี 19 ต.ค. 64

37 จ้างผลิตถุงยังชีพ เพ่ิมเติม 438,700                      438,700           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
หจก. แองเจิลลิน่า เค.

438,700 บาท

หจก. แองเจิลลิน่า เค.

438,700 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-201/2564

ลงวันท่ี 14 ต.ค. 64

38 จ้างท าปฏิทินอิสลาม ประจ าปี 2565 625,000                      625,000           วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. อัมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

625,000 บาท

บ. อัมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน)

625,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ส.03-152/2564

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

39
จ้างบริการวิชาการสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประเมิน

คุณภาพรัฐวิสาหกิจ
3,000,000                    3,000,000         วิธีเฉพาะเจาะจง

บ. ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

3,000,000 บาท

บ. ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

3,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-150/2564

ลงวันท่ี 15 ต.ค. 64

40
จ้างจัดหาพ้ืนท่ีติดต้ังบูธ งาน Thailand Smart Money ประจ าปี

 2564
2,122,452                    2,122,452         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. พี.เอ พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด

2,122,452 บาท

บ. พี.เอ พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด

2,122,452 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-202/2564

ลงวันท่ี 21ต.ค. 64

41
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์

ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต
1,750,520                    1,750,520         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด

1,750,520 บาท

บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด

1,750,520 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-206/2564

ลงวันท่ี 27 ต.ค. 64

ภายในวงเงิน 2,000,000



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

42

จ้างท่ีปรึกษาส ารวจความคิดเห็น พนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มี

ส่วนได้เสียอ่ืน เก่ียวกับบทบาทการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูง

 และการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ของธนาคารออมสิน

3,500,000                    2,611,080         วิธีคัดเลือก




1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2,957,666.24  บาท

2.บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

3,110,052 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2,611,080 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-154/2564

ลงวันท่ี  29 ต.ค. 64

43
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทนรทัศน์ ชองไทยรัฐทีวี
1,486,230                    1,486,230         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด

1,486,230 บาท

บ. ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด

1,486,230 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-205/2564

ลงวันท่ี  25 ต.ค. 64

44
จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาธนะรัชต์ เขา

ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3,632,000                    3,610,000         วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ศิวะบุญ ก่อสร้าง จ ากัด

3,628,000 บาท

2.บ. ทรัพย์รุ่งทวี  จ ากัด

3,610,000 บาท

3.บริษัท ป๋อธนวรรธ์ จ ากัด

3,625,000 บาท

บ. ทรัพย์รุ่งทวี  จ ากัด

3,610,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-15/2564

ลงวัน 29 ต.ค. 64

45
จ้างด าเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทาง

ช่องทาง Online
1,154,054                    1,154,054         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

1,154,054 บาท

บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด

1,154,054 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-209/2564

ลงวันท่ี 28 ต.ค. 64

46
จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่าวลูกค้า สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ

 แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ
408,000                      408,000           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากัด

408,000 บาท

บ. ท็อปมัลติพร้ินทส์ จ ากัด

408,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.03-155/2564

ลงวันท่ี 29 ต.ค. 64

47 จ้างจัดท าโล่รางวัล โครงการออมสิน 108 ปี อ่ิมน้ีเพ่ือน้อง 117,288                      117,288           วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ดับเบ้ิล เอ็นจอย จ ากัด

117,288 บาท

บ. ดับเบ้ิล เอ็นจอย จ ากัด

117,288 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-210/2564

ลงวันท่ี 27 ต.ค. 64


