
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างออกแบบและจัดท ารายงานประจ าปี 2564 (Annual Report) 1,900,000.00          1,900,000.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด

1,900,000 บาท

บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด

1,900,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-30/2565

ลว. 19 เม.ย. 65

2 ซ้ือข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 222,000.00            222,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด

222,000 บาท

บ. เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด

222,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.2-3/2565

ลว. 4 เม.ย. 65

3 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 26 เคร่ือง 130,754.00            130,754.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

130,754 บาท

บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด

130,754 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.2-4/2565

ลว. 1 เม.ย. 65

4
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์

แนวหน้า
1,073,424.00          1,073,424.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. หนังสือพิมพ์แนวหน้า

1,073,424 บาท

บ. หนังสือพิมพ์แนวหน้า

1,073,424 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-34/2565

ลว. 4 เม.ย. 65

5
จ้างพนักงานด าเนินการน าข้อมูลจาก Google Marketing Platform มาท า

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
6,300,000.00          6,300,000.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. พรีดิกทีฟ จ ากัด

6,300,000 บาท

บ. พรีดิกทีฟ จ ากัด

6,300,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-31/2565

ลว. 4 เม.ย. 65

6
จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค ICAS จ านวน

 355 เคร่ือง ระยะเวลา 6 เดือน 26 วัน
2,041,605.00          2,041,605.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

2,041,605 บาท

บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

2,041,605 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-32/2565

ลว. 8 เม.ย. 65

7 จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน 3,000,000.00          3,000,000.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน)

3,000,000 บาท

บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน)

3,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-30/2565

ลว. 8 เม.ย. 65

8 จ้างบ ารุงรักษา Software Licence ของระบบ ICAS ระยะเวลา 2 ปี 2,517,400.00          2,517,400.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

2,517,400 บาท

บ. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด

2,517,400 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-33/2565

ลว. 8 เม.ย. 65

9 จ้างผลิตถุงยังชีพ 438,700.00            438,700.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
หจก. แองเจิลลิน่า เค

438,700 บาท

หจก. แองเจิลลิน่า เค

438,700 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-40/2565

ลว. 1 เม.ย. 65

10 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server Internet Web Farm ระยะเวลา 1 ปี 272,800.00            272,800.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. พี อี ที แซด จ ากัด

272.,800 บาท

บ. พี อี ที แซด จ ากัด

272.,800 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.03-35/2565

ลว. 12 เม.ย. 65

11
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือ

ดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th
218,280.00            218,280.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. นวกิจบ้านเมือง จ ากัด

218,280 บาท

บ. นวกิจบ้านเมือง จ ากัด

218,280 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-41/2565

ลว. 8 เม.ย. 65

12
จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคาร 3 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่

 แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 5 ปี
363,800.00            363,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ากัด

363,800 บาท

บ. ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จ ากัด

363,800 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-34/2565

ลว. 11 เม.ย. 65

13 จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 921,600.00            921,600.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. สมาร์ท แอสโซซิเอท จ ากัด

921,600 บาท

บ. สมาร์ท แอสโซซิเอท จ ากัด

921,600 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-46/2565

ลว. 7 เม.ย. 65

14 จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 921,600.00            921,600.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. รวมพลนิติกรรม และกฏหมาย จ ากัด

921,600 บาท

บ. รวมพลนิติกรรม และกฏหมาย จ ากัด

921,600 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-45/2565

ลว. 11 เม.ย. 65

15
จ้างผลิตของสมนาคุณลูกค้าท่ีฝากสลากออมสินพิเศษหรือสลากดิจิทัล จ านวน 2 

รายการ
355,500.00            355,500.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. 29 พรีเม่ียม จ ากัด

355,500 บาท

บ. 29 พรีเม่ียม จ ากัด

355,500 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-43/2565

ลว. 8 เม.ย. 65

16
จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีช่ัวคราวธนาคารออมสินสาขาเซ๊นทรัลพลาซ่า 

รามอินทรา กรุงเทพฯ
493,000.00            493,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง

บ. สินทวี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด

493,000 บาท

บ. สินทวี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด

493,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.01-1/2565

ลว. 19 เม.ย. 65

17
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง

เว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์
367,224.00            367,224.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด

367,224 บาท

บ. ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด

367,224 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-48/2565

ลว. 18 เม.ย. 65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565

18 จ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 921,600.00            921,600.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. สมาร์ท แอสโซซิเอท จ ากัด

921,600 บาท

บ. สมาร์ท แอสโซซิเอท จ ากัด

921,600 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-44/2565

ลว. 25 เม.ย. 65

19 จ้างท ากล่องบรรจุแพรแถบย่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 168,525.00            168,525.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. เก็ท เดอะ บอกซ์

168,525 บาท

หจก. เก็ท เดอะ บอกซ์

168,525 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-38/2565

ลว. 22 เม.ย. 65

20
จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน CardM Pre-Production ส่วน Software ระยะเวลา 2

 ปี
642,000.00            642,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด

642,000 บาท

บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด 

642,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-37/2565

ลว. 25 เม.ย. 65

21
จ้างออกแบบเพ่ิมเติม อาคาร 32 ช้ัน ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

(คร้ังท่ี 2)
9,905,000.00          9,905,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง




กลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน HAT

9,905,000 บาท

กลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน HAT

9,700,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-39/2565

ลว. 25 เม.ย. 65

22
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
2,433,180.00          2,433,180.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. วัชรพล จ ากัด

2,433,180 บาท

บ. วัชรพล จ ากัด

2,433,180 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-49/2565

ลว. 21 เม.ย. 65

23
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ ใน

รายการคุยยกบ้านและรายการเช้าน้ีประเทศไทย
5,010,000.00          5,010,000.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด

5,010,000 บาท

บ. ส่ือสายรุ้ง จ ากัด

5,010,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-50/2565

ลว. 26 เม.ย. 65

24
ซ้ือ Harddisk เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส าหรับ

การพัฒนาแบบจ าลองการด้อยค่า
1,824,000.00          1,824,000.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

1,824,000 บาท

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

1,824,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.02-3/2565

ลว. 27 เม.ย. 65

25
จ้างบ ารุงรักษา Harddisk เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ ส าหรับการพัฒนาแบบจ าลองการด้อยค่า ระยะเวลา 2 ปี
303,400.00            303,400.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

303,400 บาท

บ. ยิบอินซอย จ ากัด

303,400 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-43/2565

ลว. 27 เม.ย. 65

26
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือ

ดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.aec10news.com
498,000.00            498,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด

498,000 บาท

บ. วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด

498,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-52/2565

ลว. 27 เม.ย. 65

27 จ้างโอนย้ายระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน 642,000.00            642,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. คลิกเน็กซ์ จ ากัด

642,000 บาท

บ. คลิกเน็กซ์ จ ากัด

642,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-54/2565

ลว. 27 เม.ย. 65

28
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านส่ือออนไลน์ 

Website และ Facebook MGR online
700,101.00            700,101.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

 บ. ไทยเวิลด์ มีเดีย จ ากัด

700,101 บาท

 บ. ไทยเวิลด์ มีเดีย จ ากัด

700,101 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-53/2565

27-04-2565

29 จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน CBS ให้รองรับ PromptPay transection 2,086,111.50          2,035,304.50     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

2,035,304.50 บาท

บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด

2,035,304.50 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-44/2565

ลว. 25 เม.ย. 65

30
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางส่ือในเครือ 

Green Life Plus
350,000.00            350,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด

350,000 บาท

บ. พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด

350,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด




พณ.ต.1-47/2565

29-04-2565

31
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือ

ออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ
288,900.00            288,900.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด

288,900 บาท

บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด

288,900 บาท
เสนอราคาต ่าสุด




พณ.ต.1-55/2565

29-04-2565

32
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือ

ดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com
240,000.00            240,000.00        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด

240,000 บาท

บ. สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด

240,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-51/2565

28-04-2565

33
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี ส าหรับ

งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ คร้ังท่ี 22
296,229.50            296,229.50        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

296,229.50 บาท

บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด

296,229.50 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-57/2565

29-04-2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

ฝ่ำยกำรพัสดุ ธนำคำรออมสิน

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2565

34
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์

รายการ คนหลังข่าว
3,659,400.00          3,659,400.00     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด

3,659,400 บาท

บ. มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด

3,659,400 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-58/2565

29-04-2565

35 จ้างท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือตรวจสอบการประมาณการทางการเงิน 499,846.50            499,846.50        วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

499,846.50 บาท

ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

499,846.50 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.03-47/2565

28-04-2565

36
จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพ่ือมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือ

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน พร้อมผลิตและจัดวางส่ือประชาสัมพันธ์
1,985,652.50          1,985,652.50     วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. วงใน มีเดีย จ ากัด

1,985,652.50 บาท

บ. วงใน มีเดีย จ ากัด

1,985,652.50 บาท
เสนอราคาต ่าสุด




พณ.พ.1-60/2565

29-04-2565


