
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือและติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 2
พรบ.02-6/2565

ลว. 1 มิ.ย. 65

2
บ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ช้ัน 2 ระยะเวลา

 4 ปี

พรบ.03-66/2565

ลว. 1 มิ.ย. 65

3
จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตกาฬสินธ์ุ และศูนย์สินเช่ือธุรกิจ

ลูกค้า SMEs11 กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
4,018,000.00             3,360,000.00         วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 3,360,000 บาท

2.ห้างหุ่นส่วนจ ากัด เอ แอนด์ จี เดคโค่ 3,998,000 บาท
หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 3,360,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.01-3/2565

ลว. 10 มิ.ย. 65

4
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 1 แบบพิมพ์

187,500.00               187,500.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 187,500 บาท บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 187,500 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ต.1-82/2565

ลว. 14 มิ.ย. 65

5
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระบบงาน BAHTNET Status Tracking

2,290,000.00             1,950,000.00         วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ากัด 1,950,000 บาท บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ากัด 1,950,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ส.02-8/2565

ลว. 6 มิ.ย. 65

6
จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบงาน BAHTNET Status Tracking 

ระยะเวลา 4 ปี
636,800.00               537,600.00            วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ากัด 537,600 บาท บ. ส่ีจุดศูนย์ จ ากัด 537,600 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ส.03-75/2565

ลว. 6 มิ.ย. 65

7
จ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) และปฏิทินต้ังโต๊ะ ประจ าปี 2566

1,316,100.00             1,316,100.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอดีเค ไทย จ ากัด 1,316,100 บาท บ. เอดีเค ไทย จ ากัด 1,316,100 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-72/2565

ลว. 2 มิ.ย. 65

8
จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Database System 

Oracle License ระยะเวลา 2 ปี
8,025,000.00             7,900,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คอมเทรดด้ิง จ ากัด 7,900,000 บาท บ. คอมเทรดด้ิง จ ากัด 7,900,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-71/2565

ลว. 6 มิ.ย. 65

9
จ้างพัฒนาระบบงาน GSB Corporate Internet Banking เพ่ือรองรับระบบงาน 

e-Withholding Tax
4,010,850.00             4,007,070.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 4,007,070 บาท บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) 4,007,070 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-69/2565

ลว. 1 มิ.ย. 65

10
จ้างเหมาบริการปรับปรุง Data Center (ระยะเวลา 48 เดือน)

43,152,000.00           42,669,000.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ากัด 42,669,000 บาท บ. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ จ ากัด 42,669,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-78/2565

ลว. 9 มิ.ย. 65

11
จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ
465,000.00               465,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด 465,000 บาท บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด 465,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-73/2565

ลว. 2 มิ.ย. 65

12
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานประเภทโต๊ะและเก้าอ้ี

893,500.00               578,440.00            วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 578,440 บาท บ. เอส.เอ็น.พี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 578,440 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.02-9/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

13
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน

ละครส้ัน ทาง Youtupe ช่อง "เมียยืนหน่ึง" (ระยะเวลา 8 เดือน)
1,560,000.00             1,560,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อาวเวอร์กลาส จ ากัด 1,560,000 บาท บ. อาวเวอร์กลาส จ ากัด 1,560,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-80/2565

ลว. 2 มิ.ย. 65

14
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางโทรทัศน์

รายการ กระจกหกด้าน
2,100,000.00             2,100,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 2,100,000 บาท บ. ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 2,100,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-83/2565

ลว. 2 มิ.ย. 65

15

ซ้ือผ้าหมึก ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson รุ่น PLQ-20

1,922,700.00             1,899,300.00         วิธีคัดเลือก

1.บ. ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด 1,899,300 บาท

2.บริษัท ดราโค่ จ ากัด 1,911,000 บาท

3.บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 1,919,580 บาท

บ. ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด

1,899,300 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.02-11/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

16
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับกิจกรรม เปร้ียวปาก festival 

2022
2,599,993.00             2,599,993.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 2,599,993 บาท บ. ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 2,599,993 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-81/2565

ลว. 2 มิ.ย. 65

17
ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน๊ตบุ๊ก จ านวน 12 เคร่ือง

237,600.00               237,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด 237,600 บาท บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด 237,600 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.02-10/2565

ลว. 13 มิ.ย. 65

2,695,300.00             2,600,000.00         วิธีคัดเลือก

1.บ. แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด 2,640,600 บาท

2. บริษัท คีย์พอยท์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 2,737,000 บาท

3.บริษัท ดิ เอ็กซ์เซเล้นท์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 2,678,500 บาท

บ. แอนเดน คอร์ปปอเรช่ัน จ ากัด 2,600,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

18
จ้างผลิตผ้ากันเป้ือนและหมวกคลุมผม

450,000.00               450,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. พีอาร์เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

450,000 บาท

บ. พีอาร์เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

450,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-87/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

19
จ้างท าชุดของแจกส าหรับผู้ประกอบการออนไลน์ ประจ าปี 2565

600,000.00               475,080.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โปรโมช่ันนอล โปรดักส์ จ ากัด 475,080 บาท บ. โปรโมช่ันนอล โปรดักส์ จ ากัด 475,080 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-92/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

20
จ้างปรับขนาดส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับการติดต้ังบริเวณธนาคารออมสิน

สาขา
535,000.00               535,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ฟลายอ้ิง ซับมารีน จ ากัด 535,000 บาท บ. ฟลายอ้ิง ซับมารีน จ ากัด 535,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-84/2565

ลว. 6 มิ.ย. 65

21
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง 

Social Network ของ sale Here
800,360.00               800,360.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) 800,360 บาท บ. เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) 800,360 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-90/2565

ลว. 15 มิ.ย. 65

22
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ในการ

แข่งขันชกมวยไทยโลก "THAI FIGHT 2022"
1,998,000.00             

1,998,000.00         
วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทย ไฟท์ จ ากัด 1,998,000 บาท บ. ไทย ไฟท์ จ ากัด 1,998,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-85/2565

ลว. 13 มิ.ย. 65

23

จ้างจัดกิจกรรม "ล่องเรือโบราณ รับประทานอาหารไทยริมน้ า by GSB Infinite 

Banking" ณ ร้านสุริยันจันทรา จังหวัดนครศรีอยุธยา ส าหรับลูกค้าเงินฝากบุคคล

รายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจ าปี 2565
480,000.00               307,036.50            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 307,036.50 บาท

บ. ยัวร์ สไตล์ ฮอลิเดย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

307,036.50 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-89/2565

ลว. 17 มิ.ย. 65

24

จ้างบริการป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู ภายในธนาคารออมสิน

ส านักงานใหญ่ อาคารพัสดุลาดพร้าว 99 และคลังเก็บเอกสารธนาคารออมสิน

ส านักงานใหญ่ ลาดพร้าว 91 เป็นระยะเวลา 1 ปี
200,000.00               200,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ยูนิเพสท์ จ ากัด 200,000 บาท บ. ยูนิเพสท์ จ ากัด 200,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-80/2565

ลว. 17 มิ.ย. 65

25
จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรการก ากับดูแลข้อมูล 

(Data Governance Policy)
490,000.00               490,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  490,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 490,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-79/2565

ลว. 27 มิ.ย. 65

26

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบ

ส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ 494,340.00               494,340.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 494,340 บาท บ. ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 494,340 บาท เสนอราคาต ่าสุด




พณ.ต.1-86/2565

ลว. 16 มิ.ย. 65

27
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบ

ส่ือ Online ของ The Journalist Club
320,358.00               320,358.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เจเอ็นซี คลับ จ ากัด 320,358 บาท บ. เจเอ็นซี คลับ จ ากัด 320,358 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-88/2565

ลว. 21 มิ.ย. 65

28
จ้างท าหนังสือ และการ์ดพร้อมซอง ส าหรับงานกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2565

250,000.00               198,150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทีเอส อินเตอร์พร้ิน จ ากัด 201,100 บาท บ. ทีเอส อินเตอร์พร้ิน จ ากัด 198,150 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-81/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

29

จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือวิจัยสถานการณ์และแนวทางการลดความเหล่ือมล้ า

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 4,000,000.00             3,061,522.00         วิธีคัดเลือก

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3,061,522 บาท

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,060,000 บาท

3.  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 3,660,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3,061,522 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-83/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

30
จ้างผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection ลาย Grow Goal Go!!

324,640.00               324,640.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 324,640 บาท บ. เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จ ากัด 324,640 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ต.1-93/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

31

จ้างบ ารุงรักษาระบบควบคุมส่ือประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอล (Digital 

Signage) ณ ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี 400,000.00               368,080.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.ไฟน์ จ ากัด 368,080 บาท บ. พี.ไฟน์ จ ากัด 368,080 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-82/2565

ลว. 16 มิ.ย. 65

32
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ 

รายการ หมุนตามโลก
792,000.00               792,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 792,000 บาท บ. เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 792,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-95/2565

ลว. 28 มิ.ย. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

33 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตแพร่ จังหวัดแพร่ 3,548,700.00             2,948,000.00         วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท บริลเลียนท์ โปรเจคท์ จ ากัด 3,050,000 บาท

2. หจก. บ้านช่าง ดีไซน์ 2,948,000 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีนุติยกาญจน์ 3,030,000 บาท

4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทมัธรินทร์ 3,120,000 บาท

หจก. บ้านช่าง ดีไซน์ 2,948,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.01-4/2565

ลว. 30 มิ.ย. 65

34
จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสนิญพระบารมีในโรงภาพยนต์เครือ เอส เอฟ ในรูปแบบ

ภาพลักษณ์ของธนาคาร
7,200,000.00             7,200,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 7,200,000 บาท บ. เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 7,200,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-91/2565

ลว. 14 มิ.ย. 65

35
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง

รูปแบบส่ือออนไลน์ ของเครือเนช่ัน
540,000.00               540,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 540,000 บาท

บ. เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

540,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-94/2565

ลว. 22 มิ.ย. 65

36
เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (จ านวน 16 คัน ระยะเวลา 60 เดือน)

23,760,000.00           18,576,000.00        วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ.ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด 18,576,000 บาท บ.ทรู ลีสซ่ิง จ ากัด 18,576,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.04-9/2565

ลว. 30 มิ.ย. 65

37
เช่าบริการระบบลงทะเบียนและสมัครเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการธนาคารแบบ

ดิจิทัล (Digital Onboarding Process) ระยะเวลา 3 ปี
44,044,100.00           44,044,100.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 44,044,100 บาท บ. ที.เอ็น อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 44,044,100 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.04-7/2565

ลว. 10 มิ.ย. 65

38
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ

 "สนามเป้า สนทนา"
350,000.00               350,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 350,000 บาท บ. นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 350,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-96/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

39
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 4 แบบพิมพ์

839,500.00               839,500.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 839,500 บาท บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 839,500 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-84/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

40
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต (ระยะเวลา 

2 ปี)
17,211,304.00           17,211,304.00        วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

17,211,304 บาท

บ. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

17,211,304 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-85/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

41
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุในรายการ 

Beautiful Music กับ สุชาติ ชวางกูร
300,000.00               300,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด อิงค์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 300,000 บาท

บ. ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด อิงค์ (ไทยแลนด์) จ ากัด

 300,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-97/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

42
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เวนเจอร์ อิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  2,000,000 บาท
บ. เวนเจอร์ อิน คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-99/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

43
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด 2,000,000 บาท บ. ส านักกฏหมาย ซี.เอ.แอล จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-100/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

44
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ ากัด 2,000,000 บาท บ. คีพสเต็ป เคาน์เซลเลอร์ จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-104/2565

ลว. 27 มิ.ย. 65

45
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 1-90 วัน

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สิทธิประชา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท บ. สิทธิประชา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-106/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

46
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เทรด คอนเนคช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท บ. เทรด คอนเนคช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-107/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

47
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 2,000,000 บาท
บ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

2,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-102/2565

ลว. 23 มิ.ย. 65

48
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ส านักกฏหมายประชาชน จ ากัด 2,000,000 บาท
บ. ส านักกฏหมายประชาชน จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-103/2565

ลว. 29 มิ.ย. 65

49
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซซิเนส จ ากัด 2,000,000 บาท
บ. เดอะเบสต์ อินเตอร์เนช่ันแนล บิซซิเนส จ ากัด

2,000,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-98/2565

ลว. 27 มิ.ย. 65

2,000,000.00             2,000,000.00         



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

50
จ้างติดตามหน้ีค้างช าระธุรกิจบัตรเครดิต ต้ังแต่ 91 วันข้ึนไป

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กฏหมายจักรเพชร จ ากัด 2,000,000 บาท บ. กฏหมายจักรเพชร จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ..1-101/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

51
เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน

181,600.00               180,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 180,000 บาท บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 180,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.04-8/2565

ลว. 20 มิ.ย. 65

52
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในรูปแบบ Banner

 ทางเว็บไซต์ข่าว
300,000.00               300,000.00            วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ หจก. หนังสือพิมพ์ไฮไลท์การเมือง 300,000 บาท หจก. หนังสือพิมพ์ไฮไลท์การเมือง 300,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-110/2565

ลว. 29 มิ.ย. 65

53
จ้างพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ส าหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ (GIS)
5,350,000.00             5,349,889.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. จีไอเอส จ ากัด 5,349,889 บาท บ. จีไอเอส จ ากัด 5,349,889 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-87/2565

ลว. 27 มิ.ย. 65

54
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบส่ือ

ออนไลน์ของ เปลว สีเงิน
1,284,000.00             1,284,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สารสู่อนาคต จ ากัด 1,284,000 บาท บ. สารสู่อนาคต จ ากัด 1,284,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-108/2565

ลว. 28 มิ.ย. 65

55
จ้างออกแบบ ติดต้ัง ตกแต่งบูธ และร้ืถอน ส าหรับการจัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการ

ขาย ประจ าปี 2565
1,100,000.00             890,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ครีเอท สเกล จ ากัด 890,000 บาท บ. ครีเอท สเกล จ ากัด  890,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-109/2565

ลว. 24 มิ.ย. 65

56
ซ้ือสิทธิการใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพ่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
6,720,135.00             6,720,135.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จ ากัด 6,720,135 บาท บ. ไอพรอสเพค (ประเทศไทย) จ ากัด 6,720,135 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.02-12/2565

ลว. 29 มิ.ย. 65

57

จ้างเหมมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 

และการสร้างนวัตกรรม (GSB Innovation Grand Slam)

 ปี 2565
6,500,000.00             6,500,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  6,500,000 บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6,500,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-90/2565

ลว. 30 มิ.ย. 65

58
จ้างจัดท า Mobile Application เพือการให้ความรู้ด้านการเงินและการวาง

แผนการลงทุน
3,000,000.00             2,999,360.99         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2,999,360.99 บาท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,999,360.99 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-91/2565

ลว. 30 มิ.ย. 65

2,000,000.00             2,000,000.00         


