
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตาม

เกณฑ์ Market Conduct
2,798,000.00           2,798,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,798,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,798,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-161/2564

ลว. 7 ธ.ค. 64

2
จ้างท่าแหวนทองค่าท่ีระลึกประดับเพชร เพ่ือมอบให้กับพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจ่าปี 2564
13,333,200.00          12,146,400.00        วิธีคัดเลือก

 1. หจก. วินเนอร์ ลัคก้ี สตาร์ 12,146,400 บาท

2. บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จ่ากัด 12,599,148.36  บาท

3. บริษัท กฤตธนภัณฑ์เทรดด้ิง จ่ากัด 13,191,000.00 บาท

4. บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลร่ี จ่ากัด 12,390,000.00  บาท

5. บริษัท ทวีพรชัย อัญมณี จ่ากัด 12,622,740 บาท

หจก. วินเนอร์ ลัคก้ี สตาร์ 

12,146,400 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.03-182/2564

ลว. 17 ธ.ค. 64

3 ซ้ือระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล 15,176,000.00          15,176,000.00        วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 15,176,000 บาท บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 15,176,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ป.02-53/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

4
จ้างบ่ารุงรักษาระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบ

ดิจิทัล ระยะเวลา 4 ปี
3,624,000.00           3,624,000.00          วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 3,624,000 บาท บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 3,624,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-187/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

5
เช่าสิทธ์ิการใช้งาน Software Microsoft Project Online 
(ระยะเวลา 2 ปี)

1,250,000.00           1,250,000.00          วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 1,250,000 บาท บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 1,250,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.04-26/2564

ลว. 3 ธ.ค. 64

6
จ้างท่ีปรึกษาประเมินและเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท่างาน 

ขอธนาคารออมสิน

850,000.00              603,800.00            วิธีคัดเลือก
1. มหาลัยบูรพา 603,800 บาท

2. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท่างาน

 (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 849,312.50 บาท

มหาลัยบูรพา 603,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-175/2564

ลว. 13 ธ.ค. 64

7
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
1,600,000.00           1,600,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สารสู่อนาคต จ่ากัด 1,600,000 บาท บ. สารสู่อนาคต จ่ากัด 1,600,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-240/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

8 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ณ จังหวัดกระบ่ี 6,700,000.00           6,294,650.00          วิธีคัดเลือก

1. บ. ดุสิตทัวร์ เวิลด์ จ่ากัด 6,294,650 บาท

2.บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จ่ากัด 6,413,910.00  บาท

3. บริษัท วีระชัย ทัวร์ จ่ากัด 6,331,500.00 บาท

4. บริษัท เดอะ จีเนียส จ่ากัด 6,478,900.00 บาท

5. บริษัท ยู ทัวร์ ทราเวล จ่ากัด 6,465,500.00 บาท

6. บริษัท ไอดี ทราเวิล จ่ากัด 6,482,250.00  บาท

 บ. ดุสิตทัวร์ เวิลด์ จ่ากัด 6,294,650 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-177/2564

ลว. 3 ธ.ค. 64

9
เช่าใช้บริการระบบ CDD Gateway และบริการข้อมูลเชิงพาณิชย์ Dow 

Jones Watchlist ระยะเวลา 1 ปี
1,330,010.00           1,330,010.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เคลาด์ ครีเอช่ัน จ่ากัด 1,330,010 บาท บ. เคลาด์ ครีเอช่ัน จ่ากัด 1,330,010 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.04-27/2564

ลว. 1 ธ.ค. 64

10
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือ

ประชาสัมพันธ์ในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ่ากัด
1,435,000.00           1,435,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ่ากัด 1,435,000 บาท

บ. มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ่ากัด

 1,435,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-242/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

11 จ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ Fiber Optic 93,364,562.00          93,364,562.00        วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน) 

93,364,562 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน) 

93,364,562 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-176/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

12 จ้างบ่ารุงรักษาระบบสายสัญญาณ Fiber Optic ระยะเวลา 4 ปี 1,640,096.00           1,640,096.00          วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน)

1,640,096 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ่ากัด (มหาชน)

1,640,096 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-179/2564

ลว. 3 ธ.ค. 64

13 จ้างขนส่งเหรียญกษาปณ์ ระยะเวลา 3 ปี 28,296,000.00          28,296,000.00        วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์

 (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,296,000 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์

 (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,296,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-180/2564

ลว. 3 ธ.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

14
จ้างเหมาบริการข้อมูลทาง Cyber และเฝ้าระวังภัยคุกคามข้ันสูง 

ระยะเวลา 1 ปี
1,800,000.00           1,800,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โซ ซีเคียว จ่ากัด 1,800,000 บาท บ. โซ ซีเคียว จ่ากัด 1,800,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-178/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

15 จ้างจัดการศูนย์เงินสดท้ังระบบ 2 รายการ (รายการท่ี 1) 94,379,050.00          94,379,050.00        วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์

94,379,050 บาท

บ. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการ

กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ 94,379,050 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-173/2564

ลว. 1 ธ.ค. 64

16 จ้างจัดการศูนย์เงินสดท้ังระบบ 2 รายการ (รายการท่ี 2) 451,319,500.00        451,319,500.00      วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์

 (ประเทศไทย) จ่ากัด 451,319,500 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์

 (ประเทศไทย) จ่ากัด 451,319,500 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ป.03-174/2564

ลว. 7 ธ.ค. 64

17 จ้างพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสด 1,396,287.68           1,396,287.68          วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 1,396,287.68 บาท บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 1,396,287.68 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ส.03-184/2564

ลว. 12 ธ.ค. 64

18
จ้างบ่ารุงระบบการจัดการฐานข้อมูลบัตรเครดิตและสินเช่ือบัตรเงินสด 

ระยะเวลา 4 ปี
481,312.32              481,312.32            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 481,312.32 บาท บ. พี อี ที แซด จ่ากัด 481,312.32 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ส.03-185/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

19 จ้างท่าของแจก Boxset for SMEs Startup 240,429.00              240,429.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ซีทูเทรดด้ิง จ่ากัด 240,429 บาท บ. ซีทูเทรดด้ิง จ่ากัด 240,429 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ต.1-244/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

20
จ้างท่าหนังสือและ E-book ประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้ประกอบการ

กิจกรรม Step & Boost up Progrem และ กิจกรรม GSB Smart 

Startup Company ประจ่าปี 2564

498,994.50              498,994.50            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. โคคูน แอนด์ โค จ่ากัด 498,994.50 บาท บ. โคคูน แอนด์ โค จ่ากัด 498,994.50 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-247/2564

ลว. 14 ธ.ค. 64

21
ซ้ือครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดต้ังประจ่าปี 2564 (จ่านวน

 45 ชุด ชุดละ 28,248 บาท)
1,350,000.00           1,271,160.00          วิธีคัดเลือก บ. โฟนนิค (ประเทศไทย) จ่ากัด 127,1160 บาท

บ. โฟนนิค (ประเทศไทย) จ่ากัด 

127,1160 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.02-52/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

22
เช่าใช้บริการระบบ ACS (Access Control Server) เพ่ือรองรับ

ธุรกรรมการช่าระเงิน e-Commerce ของบัตรเดบิต ระยะเวลา 3 ปี
19,999,905.00          19,999,905.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทูซีทูพี (ประเทศไทย) 19,999,905 บาท บ. ทูซีทูพี (ประเทศไทย) 19,999,905 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.04-28/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64

23
ซ้ือค่าสิทธ์ิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส่วนท่ีเกินจาก 25 ล้าน

รายการต่อเดือน
28,367,000.00          28,367,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดาต้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,367,000 บาท บ. ดาต้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 28,367,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.02-47/2564

ลว. 7 ธ.ค. 64

24 จ้างบ่ารุงรักษาโปรแกรม Base24-ATM ระยะเวลา 2 ปี 4,538,720.00           4,538,720.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดาต้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 4,538,720 บาท บ. ดาต้า เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด 4,538,720 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-183/2564

ลว. 8 ธ.ค. 64

25
จ้างผลิตส่ือองค์ความรู้ เร่ือง การตรวจสอบรายงานท่ีส่าคัญด้านสินเช่ือ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน
497,550.00              497,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซัคเซส โคอ็อพพึเรช่ัน จ่ากัด 497,550 บาท บ. ซัคเซส โคอ็อพพึเรช่ัน จ่ากัด 497,550 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-248/2564

ลว. 3 ธ.ค. 64

26 ซ้ือเคร่ืองหมายให้กับพนักงาน 351,400.00              351,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวบุญเตือน โถยอด 351,400 บาท นางสาวบุญเตือน โถยอด 351,400 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.2-26/2564

ลว. 13 ธ.ค. 64

27
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

รายการ เก็บข่าวมาเล่า
960,000.00              960,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เบรน ทรี จ่ากัด 960,000 บาท บ. เบรน ทรี จ่ากัด 960,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-245/2564

ลว. 8 ธ.ค. 64

28 ซ้ือระบบสรรหาบุคลากรภายนอก 5,949,000.00           5,949,000.00          วิธีคัดเลือก บ. อวาแลนท์ โกลบัล จ่ากัด 5,949,000 บาท บ. อวาแลนท์ โกลบัล จ่ากัด 5,949,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.02-46/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

29 จ้างปรับปรุงอู่จอดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ 670,000.00              670,000.00            วิธีคัดเลือก บ. วินด์ฟอลล์ เทรดด้ิง จ่ากัด 670,000 บาท บ. วินด์ฟอลล์ เทรดด้ิง จ่ากัด 670,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-20/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64

30 เช่าใช้ระบบงานบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือ ACMO BIZ 321,000.00              321,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ่ากัด 321,000 บาท บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ่ากัด 321,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ต.04-29/2564

ลว. 8 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

31
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ในรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน
4,320,000.00           4,320,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มันดี โปรดักช่ัน จ่ากัด 4,320,000  บาท บ. มันดี โปรดักช่ัน จ่ากัด 4,320,000  บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-250/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

32 จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง และจัดเก็บรักษาส่ือคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี 245,244.00              245,244.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จ่ากัด 245,244 บาท บ. ไอออน เมาน์เทน (ประเทศไทย) จ่ากัด 245,244 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.1-253/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

33 จ้างบริษัทภายนอกจัดงานแถลงข่าว ออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ 979,371.00              979,371.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คลิกสเปช จ่ากัด 979,371 บาท บ. คลิกสเปช จ่ากัด 979,371 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-249/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

34
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

รายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
898,800.00              898,800.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สว่างดี มีเดีย จ่ากัด 898,800 บาท บ. สว่างดี มีเดีย จ่ากัด 898,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-286/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

35
เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับใช้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ คร้ัง

ท่ี 21
250,808.00              250,808.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ่ากัด 250,808 บาท บ. โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จ่ากัด 250,808 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.04-30/2564

ลว. 8 ธ.ค. 64

36
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบน่าส่งส่ิงของส่งทางไปรษณีย์โดยช่าระค่าบริการเป็น

เงินเช่ือ
14,500.00               14,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ. สุรศิริ จ่ากัด 14,500 บาท บ. สุรศิริ จ่ากัด 14,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-251/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

37
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

รายการ รู้ออม รู้ลงทุน
308,160.00              308,160.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ่ากัด 308,160 บาท บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ่ากัด 308,160 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-252/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

38
ซ้ือกระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 น้ิว พร้อมลายลิขสิทธ์ิการ์ตูน 

Rilakkuma พร้อมจัดส่ง (จ่านวน 2,000 ใบ) โดย
1,925,400.00           1,925,400.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จ่ากัด 1,925,400 บาท บ. บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จ่ากัด 1,925,400 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.02-48/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

39
จ้างผลิตถุงกระดาษ Social Bank ส่าหรับใส่ของแจกปีใหม่ ประจ่าปี 

2565
245,600.00              245,600.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จ่ากัด

245,600 บาท

บ. เอ็น-พราวด์ เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จ่ากัด

245,600 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-255/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

40
จัดซ้ือของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจ่าปี 2565 และในวาระอ่ืนๆ 

ส่าหรับลูกค้ารายใหญ่ จ่านวน 2 รายการ (เคร่ืองฟอกอากาศ 1,140 

เคร่ือง และ เคร่ืองสกัดน่้าผลไม้ 1,886 เคร่ือง)

5,961,852.86           5,961,852.86          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จ่ากัด

5,961,852.86 บาท

บ. ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (ประเทศไทย) จ่ากัด

5,961,852.86 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.02-49/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

41
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ รายการ กระจกหกด้าน
1,750,000.00           1,750,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ่ากัด 1,750,000 บาท บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ่ากัด 1,750,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-254/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

42
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ ในรายการ "ข่าวเด่นท่ัวไทย"
2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ่ากัด 2,000,000 บาท บ. ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ่ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-258/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64

43
ซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ จ่านวน 2 รายการ เป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ 

ประจ่าปี 2565 และในวาระอ่ืนๆ ส่าหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่  (ขนาด 

41 ต.ร.ม. และ ขนาด 31 ต.ร.ม.)

3,107,907.02           3,107,907.02          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สยามไดก้ินเซลส์ 3,107,907.02 บาท บ. สยามไดก้ินเซลส์ 3,107,907.02 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.02-50/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

44
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ

เครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ
3,466,800.00           3,466,800.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ่ากัด 3,466,800 บาท บ. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ่ากัด 3,466,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-257/2564

ลว. 14 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

45
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

คล่ืนวิทยุ FM 90.0 MH1 (ลูกทุ่งไทย)
1,492,650.00           1,492,650.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ่ากัด 1,492,650 บาท บ. ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ่ากัด 1,492,650 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-256/2564

ลว. 13 ธ.ค. 64

46
จ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพ่ือเป็นส่านักงานช่ัวคราวของธนาคารออมสิน

สาขาบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม่
1,544,000.00           1,537,000.00          วิธีคัดเลือก

1. หจก. ไทมัธรินทร์ 1,540,000 บาท

2. บริษัท เอส.ที.32 จ่ากัด 1,599,000 บาท

3. บริษัท เอสอาร์ เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด  1,600,000 

บาท

หจก. ไทมัธรินทร์ 1,537,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-18/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

47
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ รายการ Smart Energy
840,000.00              840,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดียฮาร์ท จ่ากัด 840,000 บาท บ. มีเดียฮาร์ท จ่ากัด 840,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-329/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

48
ซ้ือสิทธิการใช้โปรแกรมด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย Monet Financial 

Modrlling Software ส่าหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิต

และครอบครัว

865,309.00              865,309.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ่ากัด

865,309 บาท

บ. ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ่ากัด

865,309 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.02-54/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

49
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

FM 95.5 MHz (Hitz)
1,800,000.00           1,800,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เทโร เรดิโอ จ่ากัด 1,800,000 บาท บ. เทโร เรดิโอ จ่ากัด 1,800,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-280/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

50
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน
300,000.00              300,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. สยามรัฐ จ่ากัด 300,000 บาท บ. สยามรัฐ จ่ากัด 300,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-259/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

51
ซ้ือหมึกพิมพ์ ส่าหรับเคร่ืองพิมพ์ CANON รุ่น Image formula CR120

 จ่านวน 1,200 ตลับ
567,528.00              564,000.00            วิธีคัดเลือก

1. บ. ลีก้า บิสสิเนส จ่ากัด 611,184 บาท

2. บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน)

 597,060 บาท

บ. ลีก้า บิสสิเนส จ่ากัด 564,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.02-51/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

52 จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดล่าพูน 4,307,000.00           3,729,221.62          วิธีคัดเลือก
1.หจก. ศิริชัยรุ่งเรือง 3,729,221.62 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ไทมัธรินทร์ 3,740,000.00 บาท

3. บริษัท ดามพหัสดินทร์ จ่ากัด 4,108,000.00  บาท

หจก. ศิริชัยรุ่งเรือง 3,729,221.62 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-19/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

53 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่านักงานกฏหมายชัยพิพัฒน์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ส่านักงานกฏหมายชัยพิพัฒน์ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-261/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

54 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-260/2564

ลว. 14 ธ.ค. 64

55 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กฏหมาย อรรถวุฒิ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. กฏหมาย อรรถวุฒิ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-273/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

56 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ซุปเปอร์ริช อินเตอร์ เนช่ันแนล โอเปอเรช่ัน แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศ

ไทย) 1,000,000 บาท

บ. ซุปเปอร์ริช อินเตอร์ เนช่ันแนล โอเปอเรช่ัน แอนด์ เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) 1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด พณ.พ.1-272/2564

57 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เอ็นอาร์เค คอลเลคช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด

1,000,000 บาท

บ. เอ็นอาร์เค คอลเลคช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-281/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

58 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ลอว์ ออฟ จัสติซ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ลอว์ ออฟ จัสติซ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-285/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

59 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน)

1,000,000 บาท

บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน)

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-282/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

60 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เทรด คอนเน็คช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เทรด คอนเน็คช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด พณ.พ.1-284/2564

61 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี.ซีเอส.บิซิเนส จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. พี.ซีเอส.บิซิเนส จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-283/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

62 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เดอะคอลเล็คเตอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เดอะคอลเล็คเตอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-301/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

63 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ่ากัด 

2,000,000 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ่ากัด 

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-300/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

64 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่านักงานกฏหมายสิทธิประชา จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ส่านักงานกฏหมายสิทธิประชา จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-297/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

65 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-298/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

66 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สารคามนิติธรรม จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. สารคามนิติธรรม จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-299/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

67 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่านักกฏหมายประชาชน จ่ากัด 2,000,000 บาท บ. ส่านักกฏหมายประชาชน จ่ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-317/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

68 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แอคทีฟ อินฟินิต้ี จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. แอคทีฟ อินฟินิต้ี จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-321/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

69 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์




บ. เดอะ พรีเม่ียม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด

1,000,000 บาท




บ. เดอะ พรีเม่ียม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด

1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-318/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

70 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วันคอลพลัส แอ๊ดไวเซอร่ี จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. วันคอลพลัส แอ๊ดไวเซอร่ี จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-320/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64

71 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ภัทรพรพล จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ภัทรพรพล จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-322/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

72 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ส่านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-319/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

73 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-262/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

74 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กอเงิน คอลเลคช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. กอเงิน คอลเลคช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-271/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

75 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ดับเบ้ิลพี คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด

1,000,000 บาท

บ. ดับเบ้ิลพี คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จ่ากัด

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-269/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

76 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. สาเกตุนครลอว์เยอร์ จ่ากัด

1,000,000 บาท

บ. สาเกตุนครลอว์เยอร์ จ่ากัด

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-270/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

77 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน)

1,000,000 บาท

บ. เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน)

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-268/2564

ลว. 13 ธ.ค. 64

78 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วิน วิน ทูเก็ตเทอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. วิน วิน ทูเก็ตเทอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-264/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

79 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เค เอ็ม เซอร์วิสพลัส จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-265/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64

80 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. อลีนา อินเตอร์เนช่ันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ่ากัด

2,000,000 บาท

บ. อลีนา อินเตอร์เนช่ันแนล ลอว์ ออฟฟิศ จ่ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-266/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

81 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ลีเก้ิล มายด์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ลีเก้ิล มายด์ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-267/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

82 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ณัฐทรงรัฐ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ณัฐทรงรัฐ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-263/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

83 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. พีพีเอส ลอว์ แอนด์ บีสซิเนส จ่ากัด

1,000,000 บาท

บ. พีพีเอส ลอว์ แอนด์ บีสซิเนส จ่ากัด

1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-290/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

84 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กฏหมายตงฉิน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. กฏหมายตงฉิน จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-291/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

85 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-289/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

86 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เฟิร์ส คอลเลคช่ัน เซอร์วิส จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เฟิร์ส คอลเลคช่ัน เซอร์วิส จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-292/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

87 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ชโย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) 2,000,000 บาท บ. ชโย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) 2,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-293/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

88 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส.กรุ๊ป (2008) จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เอส.กรุ๊ป (2008) จ่ากัด 1,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-274/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

89 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วีไอพี กรุ๊ป 888 จ่ากัด 2,000,000 บาท บ. วีไอพี กรุ๊ป 888 จ่ากัด 2,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-277/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

90 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กฏหมายจักรเพชร จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. กฏหมายจักรเพชร จ่ากัด 1,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-278/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

91 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดีดีเจ โซลูช่ัน จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ดีดีเจ โซลูช่ัน จ่ากัด 1,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-276/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

92 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระเกิน 3 เดือนข้ึนไป กลุ่ม WO 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ศุภบูรณ์ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. ศุภบูรณ์ จ่ากัด 1,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-275/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64

93
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการายวัน 360 องศา
2,568,000.00           2,568,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทย เวิลด์ มีเดีย จ่ากัด 2,568,000 บาท บ. ไทย เวิลด์ มีเดีย จ่ากัด 2,568,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-279/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

94
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางส่ือ Online ของ เร่ืองเด่นออนไลน์
1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เซิร์ช (ไลฟ์) จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เซิร์ช (ไลฟ์) จ่ากัด 1,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-330/2564

ลว. 12 ธ.ค. 64

95
จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน

รูปแบบวีดีโอ (Video Clip)
1,412,400.00           1,412,400.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คิดลึก จ่ากัด 1,412,400 บาท บ. คิดลึก จ่ากัด 1,412,401 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-294/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

96
ซ้ือชุดแก้วน่้าเมลามีน เพ่ือมอบเป็นของขวัญในวาระปีใหม่ ประจ่าปี 

2565 ให้กับลูกค้าของธนาคาร
32,200,000.00          32,200,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ โคราช จ่ากัด 32,200,000 บาท บ. ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ โคราช จ่ากัด 32,200,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.2-25/2564

ลว. 9 ธ.ค. 64

97 จ้างบ่ารุงรักษาระบบรับฟังเสียงของลูกค้าและข้อร้องเรียน VOC 800,000.00              800,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คลิกเน็กซ์ จ่ากัด 800,000 บาท บ. คลิกเน็กซ์ จ่ากัด 800,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-198/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

98
จ้างบ่ารุงรักษาระบบงาน Core Banking System (CBS) ท่ีมีการพัฒนา

ปรับปรุงเพ่ิมเติม (Change Request) 6 รายการ ระยะเวลา 2 ปี
25,027,578.00          25,027,578.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 25,027,578 บาท บ. ที.เอ็น. อินคอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 25,027,579 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-188/2564

ลว. 22 ธ.ค. 64

99
จ้างปรับปรุงธนาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาไทรใหญ่ จังหวัด

นนทบุรี
4,000,000.00           4,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ซี เอช ดี. (2008) จ่ากัด  4,000,000 บาท บ. ซี เอช ดี. (2008) จ่ากัด  4,000,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-23/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

100
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีอิมแพ็คเมืองทองธานี

ส่าหรับงานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 21
310,407.00              310,407.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ่ากัด 310,407 บาท บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ่ากัด 310,408 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-303/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

101 จ้างผู้ตรวจสอบอาคารและป้ายตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ธนาคารออมสิน 345,000.00              345,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด 345,000 บาท บ. ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส จ่ากัด 345,001 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.1-302/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

102
จ้างบริษัทภายนอกจัดกิจกรรมน่าส่ือมวลชนทัศนศึกษาเพ่ือเผยแพร่

ภารกิจ ธนาคารออมสิน ณ จ.แม่ฮ่องสอน
3,602,500.00           3,602,500.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ จ่ากัด 3,602,500 บาท บ. แมกซิไมซ์ แมเนจเมนท์ จ่ากัด 3,602,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-296/2564

ลว. 14 ธ.ค. 64

103
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ส่าหรับส่ือออนไลน์
2,200,027.00           2,200,027.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ่ากัด 2,200,027 บาท บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ่ากัด 2,200,027 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-304/2564

ลว. 16 ธ.ค. 64

104
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทางส่ือออฟไลน์
9,794,155.84           9,794,155.84          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ่ากัด 9,794,155.84 บาท บ. ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ่ากัด 9,794,155.84 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-295/2564

ลว. 14 ธ.ค. 64

105
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

FM 106.5 MHz (Green wave)
5,526,000.00           5,526,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ่ากัด (มหาชน) 5,526,000 บาท บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ่ากัด (มหาชน) 5,526,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-308/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

106
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

นิตยสาร Market Plus
320,000.00              320,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ่ากัด 320,000 บาท บ. ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ่ากัด 320,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-306/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

107
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
1,614,630.00           1,614,630.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) 1,614,630 บาท บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน) 1,614,630 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ..พ.1-312/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

108
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางส่ือ Online ของ Little Monster
1,048,600.00           1,048,600.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ลิตเติลมอนสเตอร์ จ่ากัด 1,048,600 บาท บ. ลิตเติลมอนสเตอร์ จ่ากัด 1,048,600 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ..พ.1-309/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

109
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ
1,232,640.00           1,232,640.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. บูรพาทัศน์ (1999) จ่ากัด 1,232,640 บาท บ. บูรพาทัศน์ (1999) จ่ากัด 1,232,640 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-311/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

110
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ

ต่างจังหวัด 72 สถานี
1,740,000.00           1,740,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คีย์ ทู ซัคเซส จ่ากัด 1,740,000 บาท บ. คีย์ ทู ซัคเซส จ่ากัด 1,740,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-313/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64

111 จ้างท่าบูธพร้อมติดต้ังในงานโอทอปไทย สู้ภัย โควิท-19 250,000.00              250,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ่ากัด 250,000 บาท บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ่ากัด 250,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ต.1-307/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

112
การจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Data & Digital 

Transformation for Executives
1,500,000.00           1,490,000.00          วิธีคัดเลือก

1.บริษัท โสเครติสท์ จ่ากัด 1,490,000 บาท

2.บริษัท ธราพร จ่ากัด 1,497,000 บาท

3.บริษัท แอทไวส คอลซัลต้ิง จ่ากัด  1,926,000 บาท

4.บริษัท ดีวัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ่ากัด  1,498,000 บาท

5.บริษัท ฮิวแมน แอคชีฟเม้นท์ เซอร์วิส จ่ากัด 1,861,800 บาท

6. บริษัท ซัสเสส มันตรา จ่ากัด 1,968,800 บาท

บริษัท โสเครติสท์ จ่ากัด 1,490,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-200/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

113
ซ้ือเคร่ืองตรวจสอบลายมือช่ือและหลอดไฟเคร่ืองตรวจสอบ
ลายมือช่ือ

562,800.00              562,800.00            วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ยูนิ-สมาร์ท จ่ากัด 562,800 บาท บ. ยูนิ-สมาร์ท จ่ากัด 562,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ส.02-55/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

114
จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย
3,555,000.00           3,500,000.00          วิธีคัดเลือก

1. บ. เอส.วัน คอนสตรัคช้ัน กรุ๊ป จ่ากัด 3,530,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ฐิติพันธ์ธุรกิจ 3,555,000.00 บาท

 บ. เอส.วัน คอนสตรัคช้ัน กรุ๊ป จ่ากัด 

3,500,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-31/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

115 ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 305,400.00              305,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ่ากัด 305,400 บาท บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ่ากัด 305,400 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.2-27/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

116
จ้างปรับปรุงห้องน่้าผู้อ่านวยการธนาคารออมสิน อาคาร 1 ช้ัน 2 

ธนาคารออมสินส่านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
171,500.00              171,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ่ากัด 171,500 บาท บ. ซี เอส ไอเดีย ซิสเต็มส์ จ่ากัด 171,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-310/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

117
จ้างออกแบบ ผลิตและติดต้ังป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

 บริเวณ Pink Tower และส่วนตกแต่งวาระปีใหม่ ณ ธนาคารออมสิน

ส่านักงานใหญ่

1,500,000.00           1,500,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ่ากัด 1,500,000 บาท บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ่ากัด 1,500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-314/2564

ลว. 15 ธ.ค. 64

118
จ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่าหรับภาพลักษณ์องคื

กรหรือธุรกิจผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าบุคคล
3,997,520.00           3,997,520.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โทเมโท คอนเนคท์ จ่ากัด 3,997,520 บาท บ. โทเมโท คอนเนคท์ จ่ากัด 3,997,520 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-316/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

119
จ้างผลิตสกู๊ปข่าวโฆษณาประชาสัมพันธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออม

สิน
3,700,000.00           3,700,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สานฟ้า จ่ากัด 3,700,000 บาท บ. สานฟ้า จ่ากัด 3,700,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-315/2564

ลว. 20 ธ.ค. 64

120
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

FM 103.5 Hmz (FM ONE)
1,800,000.00           1,800,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวอร์ค จ่ากัด

1,800,000 บาท

บ. อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวอร์ค จ่ากัด

1,800,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-336/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

121
จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรี ช้ัน 3 

กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับการย้ายศูนย์สินเช่ือธุรกิจลูกค้า SMEs 2 พิกุลทอง
268,000.00              268,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. บ๊ิกบูม จ่ากัด 268,000 บาท บ. บ๊ิกบูม จ่ากัด 268,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-22/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

122
จ้างผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษกิจ
1,599,990.00           1,599,990.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ่ากัด 1,599,990 บาท บ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ่ากัด 1,599,990 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-323/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

123
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

สวพ.FM 91 MHz และต่างจังหวัดท่ัวภูมิภาค จ่านวน 8 สถานี
1,560,000.00           1,560,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ่ากัด

1,560,000 บาท

บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ่ากัด

1,560,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-326/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

124 จ้างผลิต ป้าย Hanging ออมสิน STREET FOOD 457,425.00              457,425.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จ่ากัด

457,425 บาท

บ. ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จ่ากัด

457,425 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-324/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

125 จ้างผลิต ผ้าปูโต๊ะ ออมสินชวนชิม 492,200.00              492,200.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จ่ากัด

492,200 บาท

บ. ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จ่ากัด

492,200 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-328/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

126
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

คล่ืน จส.100 FM 100 MHZ
1,740,150.00           1,740,150.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 1,740,150 บาท บ. แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 1,740,150 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-325/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

127 จ้างบ่ารุงรักษาระบบงานเช่าซ้ือตามหลักศาสนาอิสลาม ระยะเวลา 1 ปี 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เน็กซ์เซิร์ฟ จ่ากัด 1,000,000 บาท บ. เน็กซ์เซิร์ฟ จ่ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-190/2564

ลว. 23 ธ.ค. 64

128 จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ช้ัน 1 ธนาคารออมสินส่านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 4,652,000.00           4,652,000.00          วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 4,652,000.00 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด รัชเพ่ิมพูล 4,785,000.00  บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พี พี แอนด์ พี พี ก่อสร้าง 1997 4,669,000.00 บาท

4. บริษัท บุญน่าโชคพัฒนา จ่ากัด 4,906,000.00  บาท

5.บริษัท มานะพร คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 4,802,000.00 บาท

6. บริษัท เลิศวิศวพันธ์ จ่ากัด 4,767,000.00 บาท

บ. ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 4,652,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-21/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

129
จ้างบริหารจัดการส่ือและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google 

Marketing Platform
8,700,000.00           8,700,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 8,700,000 บาท บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 8,700,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-191/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64

130
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร โครงการ

ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ทางส่ือออนไลน์
9,993,247.00           9,993,247.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ่ากัด

9,993,247 บาท

บ. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ่ากัด

9,993,247 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-331/2564

ลว. 24 ธ.ค. 64

131
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
3,143,232.00           3,143,232.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่ีพระยาการพิมพ์ จ่ากัด 3,143,232 บาท บ. ส่ีพระยาการพิมพ์ จ่ากัด 3,143,232 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-327/2564

ลว. 21 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

132 จ้างท่า template Website เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมส่ือสารการตลาดดิจิทัล 7,000,000.00           7,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 7,000,000 บาท บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 7,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-333/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

133
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

นิตยสาร Hello!
390,000.00              390,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จ่ากัด 390,000 บาท บ. เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จ่ากัด 390,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-332/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

134
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

นิตยสารบ้านและสวน
389,993.60              389,993.60            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ่ากัด (มหาชน)

389,993.6 บาท

บ. อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ่ากัด (มหาชน)

389,993.6 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-334/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

135
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

นิตยสาร Business+
449,828.00              449,828.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เออาร์ไอพี จ่ากัด (มหาชน) 449,828 บาท บ. เออาร์ไอพี จ่ากัด (มหาชน) 449,828 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-335/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

136
เช่าใช้ระบบเพ่ือส่งข้อความส้ัน (SMS) แจ้งเตือนให้ช่าระหน้ี แบบราคา

คงท่ีไมจ่ากัดปริมาณ
10,000,000.00          10,000,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ่ากัด

10,000,000 บาท

บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ่ากัด

10,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.04-32/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

137
จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาสีลม กรุงเทพฯ เพ่ือ

รองรับการย้ายส่านักอนุมัติสินเช่ือรายย่อย 2 และศูนย์จดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรม

1,964,000.00           1,960,000.00          วิธีคัดเลือก
1.บ. สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ่ากัด 1,960,000 บาท

2.ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 1,963,000.00 บาท
1,960,000.00                                                                  เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-27/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

138
จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ชุดหลักสูตรด้าน 

Credit Academy ปี 2564
1,990,200.00           1,990,200.00          วิธีคัดเลือก

1.บริษัท เยส ไอ แคน ดู จ่ากัด 1,998,000.00 บาท

2.บ. พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส์ จ่ากัด 1,990,200 บาท

3. บริษัท จี แกรททิจูด จ่ากัด 2,000,000.00  บาท

4.บริษัท 85 มม. สตูดิโอ แอนด์ เฮาส์ จ่ากัด 1,862,000.00 บาท

5.บริษัท เซฟ แอส มีเดีย จ่ากัด 1,995,000.00 บาท

6. บริษัท วี วิว โก จ่ากัด 1,998,760.00  บาท

บ. พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส์ จ่ากัด 1,990,200 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-193/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

139
จ้างปรับปรุงย้ายพ้ืนท่ีให้บริการตู้นิรภัย (Safe Box) ธนาคารออมสิน

สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ไปยังธนาคารออมสินสาขาถนนเพชรบุรี 

กรุงเทพฯ

880,000.00              876,000.00            วิธีคัดเลือก

1. บ. บ๊ิกบูม จ่ากัด 876,191.00  บาท

2.บริษัท แวลู เทคโนโลยี จ่ากัด 878,090.20 บาท

3.บริษัท แปลน บี จ่ากัด 879,987.71 บาท

4.บริษัท วีเอ็น การ์เด้น ทูล แอนด์ คอนส์ จ่ากัด 880,000.00 บาท

5.ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 880,000.00  บาท

บ. บ๊ิกบูม จ่ากัด 876,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-26/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

140
จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี วงศ์สว่าง เช

ตบางซ่ือ กรุงเทพฯ
2,998,000.00           2,580,000.00          วิธีคัดเลือก

1. บ. เอส เอ็น วี อีเลคทริค จ่ากัด 2,580,000 บาท
2. บริษัทรุ่งอุดมทรัพย์59จ่ากัด 2,888,000.00  บาท

3.บริษัท วินด์ฟอลล์ เทรดด้ืง จ่ากัด 2,978,000.00  บาท

4. บริษัท บ๊ิกบูม จ่ากัด 2,896,000.00 บาท

บ. เอส เอ็น วี อีเลคทริค จ่ากัด 2,580,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-25/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

141
จ้างจัดท่าส่ือการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ปี 2564
2,560,000.00           1,744,100.00          วิธีคัดเลือก

1.บ. เอซีอินโฟเทค จ่ากัด 1,748,380.00  บาท

2.บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ่ากัด 2,086,500.00 บาท

3.บริษัท อินค็อกนิโตแล็บ จ่ากัด 2,345,000.00 บาท

บ. เอซีอินโฟเทค จ่ากัด 1,744,100 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-213/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

142
จ้างบ่ารุงรักษา Hardware ส่าหรับระบบ CBS Backup Server 

ระยะเวลา 1 ปี
3,568,450.00           3,500,000.00          วิธีคัดเลือก

1. บ. คอม เทรดด้ิง จ่ากัด 3,531,000.00 บาท

2. บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูช่ัน จ่ากัด (มหาชน) 

3,563,100.00 บาท

บ. คอม เทรดด้ิง จ่ากัด 3,500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-195/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

143 จ้างเหมาบริหารจัดการและบริการข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ 1,700,000.00           1,600,000.00          วิธีคัดเลือก

1.บริษัท จี แกรททิจูด จ่ากัด 1,600,000 บาท

2.บริษัท ทรัพย์ นารา โซลูช่ันส์ จ่ากัด 1,990,000.00  บาท

3.บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูช่ันส์ จ่ากัด 2,033,000.00  บาท

4.บริษัท เอ็มคิว สแควร์ จ่ากัด 1,950,000.00 บาท

5. บริษัท ทีแอลซีเอ็ม กรุ๊ป จ่ากัด 1,995,550.00  บาท

6.บริษัท แอททู ซอฟต์ จ่ากัด 1,850,000.00 บาท

บริษัท จี แกรททิจูด จ่ากัด 1,600,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.03-221/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

144
จ้างผลิตส่ือบทเรียนองค์กรการเงินชุมชนและการจัดการความรู้สู่

ความส่าเร็จ
400,000.00              400,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ่ากัด 400,000 บาท บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ่ากัด 400,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-339/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

145
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโถงลิฟท์-โถงบันได อาคาร 4 ช้ัน 8-10 

ธนาคารออมสินส่านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
159,700.00              159,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 159,700 บาท บ. ณัฐธนา คอนสตรัคช่ัน จ่ากัด 159,700 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-30/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

146 จ้างปรับปรุงอาคาร 4 ช้ัน 3 ธนาคารออมสินส่านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 11,197,000.00          9,790,000.00          วิธีคัดเลือก
1. บ. ดี เอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ่ากัด

9,790,000 บาท 

2.บริษัท จันทร์วิธาร เอ็นจิเนียร่ิง จ่ากัด 11,160,959.40 บาท

 บ. ดี เอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ่ากัด 

9,790,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.01-32/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

147
จ้างก่อสร้างอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
9,101,000.00           7,939,256.31          วิธีคัดเลือก

1.บ. วินด์ฟอลล์ เทรดด้ิง จ่ากัด 7,939,256.31 บาท

2. บริษัท เน้ียบ อินเตอร์ เฟอร์นิช จ่ากัด 8,987,728.99 บาท

3.บริษัทเฟิสท์เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตร๊ัคช่ันจ่ากัด

 8,488,919.40 บาท

4.  บริษัท มาสเตอร์ บิลท์ (ไทยแลนด์) จ่ากัด 

9,095,000.00 บาท

บ. วินด์ฟอลล์ เทรดด้ิง จ่ากัด 7,939,256.31 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-29/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

148
จ้างปรับปรุงอาคารส่านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิก ปัตตานี

 จังหวัดปัตตานี
5,268,000.00           5,163,000.00          วิธีคัดเลือก

1. หจก. เวิร์คเพอร์เฟกต์ 5,163,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด รพี ก่อสร้าง 5,267,987.36  บาท

3. บริษัทศรัทธาสงขลาคอนสตรัคช่ันจ่ากัด 5,209,437.36  บาท

5,163,000.00                                                                  เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-28/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

149 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตล่าปาง จังหวัดล่าปาง 4,123,000.00           4,120,000.00          วิธีคัดเลือก

1.หจก. ศิริชัยรุ่งเรือง 4,120,000 บาท 

2. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ล่าปาง-เกาะคาขนส่ง 4,122,400.00 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ศิลาแม่ทะ 4,123,000.00 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ถึงเป้าหมาย 2021 4,122,735.60 บาท

4,120,000.00                                                                  เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.01-34/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

150 เช่ารถยนต์ประจ่าต่าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออมสิน 7,200,000.00           6,978,540.00          วิธีคัดเลือก

1.บ. รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ่ากัด

6,991,380.00 บาท

2.บริษัท สยามคาร์เรนท์ จ่ากัด 7,191,000.00 บาท

3.บริษัท อัลลายแอนซ์ เร้นท์คาร์ จ่ากัด 7,158,000.00 บาท

4.บริษัท เค คาร์เรนทอล จ่ากัด 7,200,000.00 บาท

5. บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด 7,094,100.00 บาท

 บ. รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ต้ี

 เซอร์วิส จ่ากัด 6,978,540 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.04-33/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

151
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 

คล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz
3,600,000.00           3,600,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อสมท จ่ากัด (มหาชน) 3,600,000 บาท บ. อสมท จ่ากัด (มหาชน) 3,600,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-337/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

152
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางร฿

ปแบบดิจิทัลบน เปร้ียวปาก Facebook Fanpage
997,775.00              997,775.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ่ากัด 997,775 บาท บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ่ากัด 997,775 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-340/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

153
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บริษัท ส่านักกฎหมายประชาชน จ่ากัด 2,000,000 บาท บริษัท ส่านักกฎหมายประชาชน จ่ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-342/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

154
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บริษัท กฎหมายจักรเพชร จ่ากัด  2,000,000 บาท บริษัท กฎหมายจักรเพชร จ่ากัด  2,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-348/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

155 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ่ากัด 

(มหาชน)  1,000,000 บาท
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ่ากัด 

(มหาชน)  1,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-346/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

156 จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน 1,000,000.00           1,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท เวนเจอร์  อิน คอร์ปอ เรช่ัน จ่ากัด (มหาชน)

 1,000,000 บาท 

บริษัท เวนเจอร์  อิน คอร์ปอ เรช่ัน จ่ากัด (มหาชน)

 1,000,000 บาท 
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-347/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

157
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท ส่านักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จ่ากัด

 2,000,000 บาท
บริษัท ส่านักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จ่ากัด

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-341/2564

ลว. 27 ธ.ค. 64

158
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ่ากัด

 2,000,000 บาท
บริษัท คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ่ากัด

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-344/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

159
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท ส่านักงานกฎหมายสิทธิประชา จ่ากัด

 2,000,000 บาท
บริษัท ส่านักงานกฎหมายสิทธิประชา จ่ากัด

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-343/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

160
จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท เทรด คอนเนคช่ัน จ่ากัด 

 2,000,000 บาท
บริษัท เทรด คอนเนคช่ัน จ่ากัด 

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-350/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

161

จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน)

 2,000,000 บาท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ่ากัด (มหาชน)

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-354/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

162

จ้างติดตามหน้ีค้างช่าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป 

2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บริษัท เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซซิเนส จ่ากัด

 2,000,000 บาท
บริษัท เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซซิเนส จ่ากัด

 2,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-345/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

163 จ้างท่ีปรึกษาส่ารวจข้อมูล 2,300,000.00           2,300,000.00          วิธีคัดเลือก
1.บ. อินทิเกรเทด แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด 

 2,301,409.32  บาท

2.บริษัท รีเสิร์ช ดีไซน์ จ่ากัด 2,144,000.00 บาท

 บ. อินทิเกรเทด แมเนจเมนท์ เซ็นเตอร์ จ่ากัด

 2,300,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.03-199/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

164
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ รายการ เร่ืองเล่าเช้าน้ี และเร่ืองเล่าเสาร์-อาทิตย์
8,849,970.00           8,849,970.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ่ากัด 8,849,970 บาท บ. อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ่ากัด 8,849,970 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-349/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

165
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม "สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ธนาคารออมสินและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"
1,247,085.00           1,247,085.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอร์วิส จ่ากัด

1,247,085 บาท

บ. เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอร์วิส จ่ากัด

1,247,085 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-351/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

166 จ้างเหมาบริการส่าหรับให้บริการเคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 1,292,000.00           1,292,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อี-เมอร์แซนท์ จ่ากัด 1,292,000 บาท บ. อี-เมอร์แซนท์ จ่ากัด 1,292,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-201/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

167
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

โทรทัศน์ ส่าหรับพระผง พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชฯ
4,994,546.00           4,994,546.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ยูนีค มีเดีย จ่ากัด 4,994,546 บาท บ. ยูนีค มีเดีย จ่ากัด 4,994,546 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-352/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

168
จ้างดูแลและบริหารจัดการประชาสัมพันธ์โครงการ Mymo ALPHA 

และผลิตภัณฑ์ MyMo
4,280,000.00           4,280,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เซ่ ดีไซน์ จ่ากัด 4,280,000 บาท บ. เซ่ ดีไซน์ จ่ากัด 4,280,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-203/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

169
จ้างพิมพ์สลากออมสินพิเศษ ภาพ "อาคารส่านักงานใหญ่
ธนาคารออมสิน"

1,780,000.00           1,780,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ่ากัด 

1,780,000 บาท

บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ่ากัด 

1,780,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-204/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

170
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือ

ท้ายรถทัวร์โดยสารประจ่าทาง สมบัตร์ทัวร์
6,381,480.00           6,381,480.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ่ากัด 6,381,480 บาท บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ่ากัด 6,381,480 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-353/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

171 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบลายมือช่ือของระบบ ICAS 16,885,590.00          16,885,590.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ่ากัด 16,885,590 บาท บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ่ากัด 16,885,590 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-208/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

172
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการการลงทุน (Investment 

System) Module : Zero rate
2,689,973.00           2,689,973.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ่ากัด 2,689,973 บาท บ. เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ่ากัด 2,689,973 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-207/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

173 จ้างจัดท่าเว็บไซต์กลุ่มลูกค้าบุคคล 5,000,000.00           5,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 5,000,000 บาท บ. พรีดิกทิฟ จ่ากัด 5,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-205/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

174
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง

รูปแบบ Social Network ของ Kapook
5,000,000.00           5,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ่ากัด 5,000,000 บาท บ. บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ่ากัด 5,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-357/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

175
จ้างผลิตภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใน

โรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2,000,000.00           2,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เมเจอร์ ซีนีแอด จ่ากัด 2,000,000 บาท บ. เมเจอร์ ซีนีแอด จ่ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-355/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

176
จ้างบ่ารุงรักษาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน 

ประจ่าปี 2565
299,600.00              299,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดิจิตอล เอ็ดดูเคช่ัน 299,600 บาท บ. ดิจิตอล เอ็ดดูเคช่ัน 299,600 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.03-206/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

177 ซ้ือตู้ Rack พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ส่าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 485,000.00              485,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ่ากัด

485,000 บาท

บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ่ากัด

485,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.02-57/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

178 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตบูโรเพ่ิมเติม 1,393,625.55           1,393,625.55          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ่ากัด

1,393,625.55 บาท

บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ่ากัด

1,393,625.55 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-214/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

179
จ้างพนักงานท่าความสะอาดศูนย์จัดเก็บเอกสารส่าคัญนนทบุรี 

ปี 2564
150,000.00              150,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. จามร ธุรกิจ 150,000 บาท หจก. จามร ธุรกิจ 150,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-374/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

180 จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 499,000.00              499,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยรัชภัฏสวนสุนันทา 499,000 บาท มหาวิทยาลัยรัชภัฏสวนสุนันทา 499,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.1-356/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

181
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD
9,000,000.00           9,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อสมท จ่ากัด (มหาชน) 9,000,000 บาท บ. อสมท จ่ากัด (มหาชน) 9,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-369/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

182
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
9,500,000.00           9,500,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ่ากัด 9,500,000 บาท บ. อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน จ่ากัด 9,500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-366/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

183
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ไทยรัฐทีวี (ช่อง 23)
9,448,300.00           9,448,300.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ทริปเป้ิล วี บรอดคาสท์ จ่ากัด
9,448,300 บาท

บ. ทริปเป้ิล วี บรอดคาสท์ จ่ากัด
9,448,300 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-365/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

184
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางส่ือ Online ของ Wongnai และ Line Ma
1,477,969.60           1,477,969.60          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วงใน มีเดีย จ่ากัด 1,477,969.6 บาท บ. วงใน มีเดีย จ่ากัด 1,477,969.6 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-360/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

185
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางแอป

พลิเคชัน JOOK และ WeTV
10,000,000.00          10,000,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 10,000,000 บาท บ. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ่ากัด 10,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-364/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

186
จ้างผลิตและวางส่ือสกู๊ป ความยาว 2 นาที ทางสถานีโทรทัศน์ของ 

Nation TV 22
4,494,000.00           4,494,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)
4,494,000 บาท

บ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ่ากัด (มหาชน)
4,494,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-367/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

187
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง 5
3,000,000.00           3,000,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ สถานีวิทยุกองทัพบก 3,000,000 บาท สถานีวิทยุกองทัพบก 3,000,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-362/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

188
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD
9,499,985.00           9,499,985.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ่ากัด 9,499,985 บาท บ. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ่ากัด 9,499,985 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.1-363/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

189
จ้างผลิตภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีใน

โรงภาพยนต์เครือ เอส เอฟ
2,800,000.00           2,800,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน) 2,800,000 บาท บ. เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ่ากัด (มหาชน) 2,800,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-370/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

190
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Workpoint (ช่อง 23)
9,500,000.00           9,500,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทย บรอดคาสต้ิง จ่ากัด 9,500,000 บาท บ. ไทย บรอดคาสต้ิง จ่ากัด 9,500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-359/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

191
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

ช่องทาง Online Marketing Oops
1,196,826.03           1,196,826.03          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ่ากัด 1,196,826.03 บาท บ. อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ่ากัด 1,196,826.03 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-358/2564

ลว. 28 ธ.ค. 64

192
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางโทรทัศน์ ในรายการ Club Friday Show
2,940,000.00           2,940,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เช้นจ์2561 จ่ากัด 2,940,000 บาท บ. เช้นจ์2561 จ่ากัด 2,940,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-368/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

193
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง อมรินทร์ ทีวี
9,499,353.00           9,499,353.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ่ากัด 9,499,353 บาท บ. อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ่ากัด 9,499,353 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-361/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

194
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพ่ือรองรับการเปิดการ

ให้บริการ Debit on MyMo
5,199,853.50           5,199,853.50          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ่ากัด 5,199,853.5 บาท บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ่ากัด 5,199,853.5 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-212/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

195
จ้างพัฒนาระบบ Social Monitoring เช่ือมต่อระบบบริหาร

ความสัมพันธ์ลูกค้าลูกค้า (Customer Relationship Management : 

CRM)

3,310,818.75           3,310,818.75          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ่ากัด 

3,310,818.75 บาท

บ. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ่ากัด 

3,310,818.75 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-210/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

196
ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดต้ังโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน๊ตบุ๊ก 

จ่านวน 2 รายการ
20,579,400.00          17,940,800.00        วิธีคัดเลือก

1.บ. เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ่ากัด 17,971,400 บาท

2. บริษัท เดอะ อินฟินิต้ี ดาต้า จ่ากัด 24,543,660 บาท

3.บริษัท พี อี ที แซด จ่ากัด 21,761,760 บาท

บ. เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ่ากัด 17,940,800 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พรบ.02-60/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

197
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

ทางสถานีโทรทัศน์ 3HD (ช่อง 33)
9,489,830.00           9,489,830.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. บีอีซี-มัลติมีเดีย จ่ากัด 9,489,830 บาท บ. บีอีซี-มัลติมีเดีย จ่ากัด 9,489,830 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-372/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

198
จ้างจัดงานประกวด GSB Brand Ambassador และ GSB Smart MC 

2022
1,808,300.00           1,808,300.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอดีเค ไทย จ่ากัด 1,808,300 บาท บ. เอดีเค ไทย จ่ากัด 1,808,300 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-383/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

199
จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือเปิดเป็นหน่วยให้บริการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จ่านวน 3 แห่ง
1,486,000.00           1,486,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน 1,486,000 บาท บ. การบินกรุงเทพบริการภาคพ้ืน 1,486,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.01-33/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

200
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง

นิตยสาร Marketeer
450,000.00              450,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. มารเก็ตเธียร์ จ่ากัด 450,000 บาท บ. มารเก็ตเธียร์ จ่ากัด 450,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-377/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

201
ซ้ือหมึกพิมพ์ส่าหรับเคร่ืองมัลติฟังก์ช่ันของหน่วยให้บริการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ
140,919.00              140,919.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ่ากัด 140,919 บาท บ. ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ่ากัด 140,919 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.2-28/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

202
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

บนช่องทาง Online ของ The Cloud
401,250.00              401,250.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ่ากัด 401,250 บาท บ. คลาวด์แอนด์กราวนด์ จ่ากัด 401,250 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-375/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

203
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

บนช่องทาง Online ของ aomMONEY
499,797.00              499,797.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไลค์ มี จ่ากัด 499,797 บาท บ. ไลค์ มี จ่ากัด 499,797 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-376/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564

204
จ้างผลิตของสมนาคุณส่าหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 GSB NOW
499,989.60              499,989.60            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. กิฟต์แมนูแฟคตอร่ี จ่ากัด 499,989.6 บาท บ. กิฟต์แมนูแฟคตอร่ี จ่ากัด 499,989.6 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.ต.1-386/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

205
จ้างบริหารจัดการและผลิตคอนเทนต์ Facebook Fanpage ออมสิน

ห่วงใย ส่งก่าลังใจให้สังคม
995,100.00              995,100.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอดีเค ไทย จ่ากัด 995,100 บาท บ. เอดีเค ไทย จ่ากัด 995,100 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-385/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

206
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 

ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer
1,194,120.00           1,194,120.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มารเก็ตเธียร์ จ่ากัด 1,194,120 บาท บ. มารเก็ตเธียร์ จ่ากัด 1,194,120 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-380/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

207 จ้างผลิตสปอตวิทยุโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 2,568,000.00           2,568,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) จ่ากัด 2,568,000 บาท บ. เดนท์สุ วัน (กรุงเทพฯ) จ่ากัด 2,568,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-381/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

208
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารช่องทาง 

Appilcation Line
4,781,830.00           4,781,830.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอ้ก ดิจิทัล จ่ากัด 4,781,830 บาท บ. เอ้ก ดิจิทัล จ่ากัด 4,781,830 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-378/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

209
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางช่อง 

PPTV HD
9,500,000.00           9,500,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มีเดีย แอนด์ บอรดคาสต้ิง จ่ากัด 9,500,000 บาท บ. มีเดีย แอนด์ บอรดคาสต้ิง จ่ากัด 9,500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.1-379/2564

ลว. 29 ธ.ค. 64

210
จ้างพัฒนาระบบงาน Base24 เพ่ือรองรับธุรกรรมการช่าระเงิน 

e-Commerce ของบัตรเดบิต
5,674,837.50           5,674,837.50          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด
5,674,837.50 บาท

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ่ากัด
5,674,837.50 บาท

เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.03-215/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

211 ซ้ือสิทธ์ิการดาวน์โหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ Shutterstock 374,500.00              374,500.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. นัมเบอร์ 24 จ่ากัด 374,500 บาท บ. นัมเบอร์ 24 จ่ากัด 374,500 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ต.2-29/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

212
จ้างเหมาบริการพ้ืนท่ี เก็บครุภัณฑ์ ส่ิงของ วัตถุโบราณและอุปกรณ์

ประกอบการแสดงพิพิธภัณฑ์ ประจ่าปี 2565
218,760.00              218,760.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. บงกอก ขนย้าย จ่ากัด 218,760 บาท บ. บงกอก ขนย้าย จ่ากัด 218,760 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-388/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

213
จ้างออกแบบทดสอบความเข้าใจการใช้ดิจิทัล เพ่ือการปฏิบัติงานส่าหรับ

พนักงานธนาคารออมสิน (GSBDL)
450,000.00              450,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ่ากัด 450,000 บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ่ากัด 450,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.1-382/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

214 จ้างบริการรับ-ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limusine) 500,000.00              500,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เพรสทีจลีมูซีน จ่ากัด 500,000 บาท บ. เพรสทีจลีมูซีน จ่ากัด 500,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.ต.1-384/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

215
จ้างพัฒนาระบบงาน CardM เพ่ือรองรับธุรกรรมการช่าระเงิน 

e-Commerce ของบัตรเดบิต
9,649,950.75           9,649,950.75          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ่ากัด 9,649,950.75 บาท บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ่ากัด 9,649,950.75 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-216/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

216
จ้างจัดหาพันธมิตรธุรกิจ (ร้านค้า) เพ่ือให้บริการร้านค้ารับช่าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโปรแกรมผ่อนช่าระ และจัดกิจกรรมการตลาด

ส่าหรับ ผู้ถือบัตรธนาคารออมสิน

1,498,000.00           1,498,000.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วัฒนกูล กรุ๊ป จ่ากัด 1,498,000 บาท บ. วัฒนกูล กรุ๊ป จ่ากัด 1,498,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด
พณ.พ.1-387/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

217
จ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันออมสิน ประจ่าปี 

2565
9,998,100.00           9,998,100.00          วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ่ากัด 9,998,100 บาท บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ่ากัด 9,998,100 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-218/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

218
จ้างเติมเงินควบคุมดูแลและท่าความสะอาดเคร่ืองบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(Self Service) นอกสถานท่ี ในเขตภูมิภาค แบบราคาคงท่ีไม่จ่ากัด

ปริมาณ

100,000,000.00        100,000,000.00      วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์ (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด 100,000,000 บาท
บ. รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูช่ันส์ (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด 100,000,000 บาท
เสนอราคาต่่าสุด

พณ.พ.03-202/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64

219
ซ้ือสิทธ์ิการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team 

จ่านวน 7 Licence
279,976.20              279,976.20            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ่ากัด 279,976.20 บาท บ. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ่ากัด 279,976.20 บาท เสนอราคาต่่าสุด

พรบ.2-30/2564

ลว. 30 ธ.ค. 64


