
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างท าเหรียญทองค าท่ีระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่อง

บรรจุเหรียญเพ่ือมอบให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี 

ประจ าปี 2564

4,222,400.00          4,204,200.00      เฉพาะเจาะจง
กรมธนารักษ์

4,204,200 บาท

กรมธนารักษ์

4,204,200 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-199/2564

ลว. 4 พ.ย. 64

2 จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินออมสิน จ านวน 5 ประเภท 12,114,000.00         12,114,000.00    ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 12,114,000 บาท บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด

12,114,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-158/2564

ลว. 18 พ.ย. 64

3 จ้างท าบูธร้านค้าซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) 371,504.00             371,504.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ หจก. นีโอน็อก 371,504 บาท
หจก. นีโอน็อก

371,504 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-208/2564

ลว. 2 พ.ย. 64

4
จ้างท าหนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน

 ปี 2563-2564
299,974.50             299,974.50        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ที.เค. พร้ินต้ิง จ ากัด 299,974.50 บาท

บ. ที.เค. พร้ินต้ิง จ ากัด 

299,974.50 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-222/2564

ลว. 18 พ.ย. 64

5
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบส่ือ Online 

ของ Drama Addict
469,800.00             469,800.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. หยงหยงกัมปะนี จ ากัด

469,800 บาท

บ. หยงหยงกัมปะนี จ ากัด

469,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-207/2564

ลว. 2 พ.ย. 64

6
จ้างผลิตของแจกในเทศกาลตรุษจีน ส าหรับลูกค้าเงินฝากบุคคล

รายใหญ่ ประจ าปี 2565
225,673.70             225,673.70        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ หจก. สินทวีทรัพย์ พานิช 225,673.70 บาท

หจก. สินทวีทรัพย์ พานิช

 225,673.70 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-211/2564

ลว. 3 พ.ย. 64

7
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

บนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน
547,305.00             547,305.00        พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 547,305 บาท

บ. แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด

547,305 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-212/2564

ลว. 3 พ.ย. 64

8
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เพ่ือจัดท าแผนวัดระดับความรู้และแผนพัฒนา

บุคลากรด้านสินเช่ือ

2,950,000.00          2,950,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2,950,000 บาท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 2,950,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-156/2564

ลว. 2 พ.ย. 64

9
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
500,000.00             500,000.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. บางกอกโพสต์ จ ากัด 500,000 บาท

บ. บางกอกโพสต์ จ ากัด

500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-218/2564

ลว. 9 พ.ย. 64

10
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางวิทยุรายการ ดอกเบ้ียเรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)
462,240.00             462,240.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 462,240 บาท

พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด

 462,240 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-219/2564

ลว. 4 พ.ย. 64

11
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางวิทยุ ในรายการถอดรหัสข่าว
321,000.00             321,000.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทยเวิลด์ มีเดีย 321,000 บาท

บ. ไทยเวิลด์ มีเดีย

321,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-216/2564

ลว. 4 พ.ย. 64

12
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางวิทยุ ในรายการ "ซันเดย์ทอล์ก"
240,000.00             240,000.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 240,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา

 240,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-214/2564

ลว. 1 พ.ย. 64

13
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสิน

เพ่ิมเติม ระยะเวลา 2 ปี
561,750.00             561,750.00        เฉพาะเจาะจง บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 561,750 บาท

บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 

561,750 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-159/2564

ลว. 11 พ.ย. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

14
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน 

(Invesment System) เพ่ือรองรับรายงานชุดช้อมูล

 (Data Set) ตามมาตรฐาน TFRS9

4,150,000.00          4,150,000.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ากัด 4,150,000 บาท
บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ากัด 

4,150,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-157/2564

ลว. 15 พ.ย. 64

15
จ้างออกแบบจัดท าบูธงาน Thailand Smart Money ประจ าปี 

2564
4,544,760.34          4,544,760.34      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดีไซน์ วิซาร์ด จ ากัด 4,544,760.34 บาท

บ. ดีไซน์ วิซาร์ด จ ากัด 

4,544,760.34 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-217/2564

ลว. 29 พ.ย. 64

16
จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) 

ระยะเวลา 1 ปี

3,003,000.00          3,003,000.00      ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเม่ียม

3,003,000 บาท

หจก. รวย แอนด์ รวย พรีเม่ียม

3,003,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-163/2564

ลว. 19 พ.ย. 64

17
จ้างถ่ายภาพและออกแบบ Art Work ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ประเภทบิลบอร์ด
497,550.00             497,550.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด 497,550 บาท

บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด 

497,550 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-220/2564

ลว. 4 พ.ย. 64

18
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางวิทยุในรายการ "เสาร์-อาทิตย์ สะกิดข่าวกับพญาไม้"
256,800.00             256,800.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 256,800 บาท

บ. วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด

 256,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-221/2564

ลว. 15 พ.ย. 64

19 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์มีหมายเลข จ านวน 2 รายการ 1,212,930.00          1,212,800.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.สุรศิริ จ ากัด 1,212,800 บาท
บ.สุรศิริ จ ากัด 

1,212,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-160/2564

ลว. 22 พ.ย. 64

20
จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface 

Credit Card ส าหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต

8,673,850.00          6,602,640.00      ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากัด

6,602,640 บาท

บ. ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จ ากัด

6,602,640 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-162/2564

ลว. 22 พ.ย. 64

21
จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Enterprise Service Bus 

(ESB) ระยะเวลา 6 เดือน
2,759,992.00          2,759,992.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ยิบอินซอย จ ากัด 2,759,992 บาท

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

 2,759,992 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-164/2564

ลว. 11 พ.ย. 64

22
จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา

เดอะมอลล์ ท่าพระ กรุงเทพฯ
3,061,000.00 3,035,000.00      คัดเลือก

1. บ. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จ ากัด 3,035,000.00  บาท

2. บริษัท ทรัพย์รุ่งทวี จ ากัด 3,048,000.00 บาท

3. บริษัท ป๋อธนวรรธ์ จ ากัด 3,054,799.61 บาท

บ. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 จ ากัด

3,035,000.00  บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-16/2564

ลว. 16 พ.ย. 64

23
จ้างผลิตสกู๊ปสปอตภาพลักษณ์ธนาคาร เพ่ือส่งเสริม

พระพุธศาสนา
454,750.00             454,750.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. สานฟ้า จ ากัด 454,750 บาท

บ. สานฟ้า จ ากัด

 454,750 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-228/2564

ลว. 18 พ.ย. 64

24 จ้างผลิตผ้ากันเป้ือนและหมวกคลุมผม ประจ าปี 2564 450,000.00             450,000.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. จิดาภา 54 จ ากัด 450,000 บาท
บ. จิดาภา 54 จ ากัด

450,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-229/2564

ลว. 22 พ.ย. 64

25
จ้างงานพิธีน าเสนอผลสัมฤทธ์ิโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน

ระดับประเทศ ประจ าปี 2563-2564
399,538.00             399,538.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. เซทเลอร์ โฟรอีเว้นท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

399,538 บาท

บ. เซทเลอร์ โฟรอีเว้นท์ จ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)

399,538 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-230/2564

ลว. 19 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

26
จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ 

GSB NOW รูปแบบ VDO Infographic
498,085.00             498,085.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. โมช่ันเฮ้าส์ จ ากัด 498,085 บาท

บ. โมช่ันเฮ้าส์ จ ากัด

 498,085 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-227/2564

ลว. 22 พ.ย. 64

27 จ้างผลิตผ้าห่ม 486,400.00             486,400.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดีปพรีเม่ียมเอ็นดีไซน์ จ ากัด 486,400 บาท
บ. ดีปพรีเม่ียมเอ็นดีไซน์ จ ากัด 

486,400 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-231/2564

ลว. 25 พ.ย. 64

28
จ้างผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบท่ีเก่ียวข้องใน

กระบวนการผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Dual Interface 

Debit Card ส าหรับให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต

47,040,000.00         47,040,000.00    ประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

47,040,000 บาท

บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

47,040,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-167/2564

ลว. 24 พ.ย. 64

29
จ้างบ ารุงรักษา FTP Server for PCI DSS และ Server 

Virtualization for PCI DSS ระยะเวลา 1 ปี
909,106.00             904,106.00        เฉพาะเจาะจง บ. พี อี ที แซด จ ากัด 904,106 บาท

บ. พี อี ที แซด จ ากัด

 904,106 บาท
เสนอราคาต่ าสุด พรบ.03-169/2564

30
จ้างเหมาบริการ ให้บริการดูแลบริหารจัดการระบบ 

GSB WISDOM
2,900,000.00          2,900,000.00      เฉพาะเจาะจง บ. เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 2,900,000 บาท

บ. เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน)

 2,900,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-166/2564

ลว. 30 พ.ย. 64

31

จ้างท าเข็มกลัดทองค าฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB 

Awards 2020 1,195,760.00          1,124,710.00      คัดเลือก

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วินเนอร์ ลัคก้ี สตาร์ 1,134,400 บาท

2. บ. ทองโซวเซ่งเฮง จ ากัด 1,195,224.07 บาท

3. บ. ทวีพรชัย อัญมณี จ ากัด 1,124,710 บาท

4. บ. กฤตธนภัทฑ์เทรดด้ิง จ ากัด 1,303,440 บาท

5. บ. มิงลองไฟน์ จิวเวลร่ี จ ากัด 1,150,600 บาท

บ. ทวีพรชัย อัญมณี จ ากัด

1,124,710 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-165/2564

ลว. 25 พ.ย. 64

32
จ้างออกแบบและจัดท าบูธงานมหกรรมการเงิน

ประจ าปี 2564 (Money Expo 2021)
23,525,502.57         23,525,502.57    พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)

23,525,502.57 บาท

บ. คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ากัด (มหาชน)

23,525,502.57 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-225/2564

ลว. 11 พ.ย. 64

33 จ้างจัดหาพ้ืนท่ีออกบูธงาน Money Expo ประจ าปี 2564 10,982,239.25         10,982,239.25    พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

10,982,239.25 บาท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด

10,982,239.25 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-226/2564

ลว. 11 พ.ย. 64

34
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางรูปแบบส่ือดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให้
900,000.00             900,000.00        พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. หฤษตา 195 จ ากัด

900,000 บาท

บ. หฤษตา 195 จ ากัด

900,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-232/2564

ลว. 24 พ.ย. 64

35 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารพร้อมพงษ์ กรุงเทพฯ 9,420,000.00          9,420,000.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

9,420,000 บาท

บ. ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

9,420,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-17/2564

ลว. 25 พ.ย. 64

36
จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของ

โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ"
9,795,850.00          9,795,850.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

9,795,850 บาท

บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

9,795,850 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-233/2564

ลว. 19 พ.ย. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

37 จ้างออกแบบ Art Work บนแอปพลิเคช่ัน Mymo 295,000.00             295,000.00        ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
นายธีรศักด์ิ เตชะสิริอมร

295,000 บาท

นายธีรศักด์ิ เตชะสิริอมร

295,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-236/2564

ลว. 22 พ.ย. 64

38 จ้างพัฒนาระบบงานจองซ้ือและจัดสรรหลักทรัพย์ 10,500,000.00         10,500,000.00    
บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

10,500,000 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

10,500,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-171/2564

ลว. 30 พ.ย. 64

39
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานจองซ้ือและจัดสรรหลักทรัพย์ 

ระยะเวลา 4 ปี
6,300,000.00          6,300,000.00      

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

6,300,000 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

6,300,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-172/2564

ลว. 30 พ.ย. 64

40
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางโทรทัศน์ ในรายการคุยยกบ้าน
2,205,000.00          2,205,000.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด  2,205,000 บาท

บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด  

2,205,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-235/2564

ลว. 24 พ.ย. 64

41
จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 24x7 ระยะเวลา

 2 ปี
7,864,500.00          7,864,500.00      พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ไอ-ซีเคียว จ ากัด

7,864,500 บาท

บ. ไอ-ซีเคียว จ ากัด

7,864,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-170/2564

ลว. 24 พ.ย. 64

42
เช่าสิทธ์ิการใช้งาน Software Microsoft Project 

Online (ระยะเวลา 2 ปี)
1,250,000.00          1,200,000.00      ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.บ. พี อี ที แซด จ ากัด 1,259,116 บาท

2. บ. เอ-โฮสต์ จ ากัด 1,364,892 บาท

3. บ. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 1,200,000 บาท

4. บ. เอ็มเอฟอีซี จ ากัด(มหาชน) 1,265,800 บาท

5. บ. เน็ตเวย์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 1,395,815 บาท

 บ. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

1,200,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.04-26/2564

ลว. 29 พ.ย. 64

43
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางโทรทัศน์ รายการ หมุนตามโลก
784,000.00             784,000.00        พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด

784,000 บาท

บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด

784,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-239/2564

ลว. 30 พ.ย. 64

44 จ้างออกแบบจัดท าบูธงาน SMART SME EXPO 2021 1,134,500.000         1,134,500.000    พิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เอชไอโอ คอนเนคช่ัน จ ากัด

1,134,500 บาท

บ. เอชไอโอ คอนเนคช่ัน จ ากัด

1,134,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-246/2564

ลว. 30 พ.ย. 64

วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์


