
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างท่ีปรึกษาส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ

บริหารความเส่ียงธนาคารออมสิน
2,018,900.00                1,520,000.00                วิธีคัดเลือก

1.บริษัท อินโฟเสิร์ช จ ากัด 1,950,000 บาท

2. บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนช่ันแนล เวนเจอร์ จ ากัด 

1,957,552 บาท

3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,527,560 บาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1,520,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-98/2565

ลว. 1 ส.ค. 65

2
จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (รายการท่ี 2) 

ส าหรับระบบ Internet Banking ระยะเวลา 2 ปี
6,353,806.06                5,861,406.06                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

5,861,406.06 บาท

บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน)

5,861,406.06 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-115/2565

ลว. 2 ส.ค. 65

3 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (จ านวน 110 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี) 36,157,440.00              35,592,480.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.บ. สามพี โปรเฟสชันนัล จ าดัด

35,592,480 บาท

2.บริษัท สปีด้ี แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จ ากัด 

35,733,720.00 บาท

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด 

36,143,316.00 บาท

4. บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จ ากัด 35,889,084.00  บาท

5. บริษัท แบงค็อก ออลล์ โซลูช่ัน จ ากัด 

36,143,316.00 บาท

บ. สามพี โปรเฟสชันนัล จ าดัด

35,592,480 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-121/2565

ลว. 3 ส.ค. 65

4
จ้างท่ีปรึกษาในการพัฒนาโมเดลวางแผนการเติมเงินเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ 

(ATM Cash Optimization) และโมเดลแนะน าผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า (Product 

Recommendation)

15,000,000.00              13,450,000.00              วิธีคัดเลือก

1. บ. คอราไลน์ จ ากัด 13,798,069.40  บาท

2.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

13,800,014.95 บาท

บ. คอราไลน์ จ ากัด

1,3450,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-110/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

5 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ีเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2,446,000.00                2,030,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์




1. บ.สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

2,030,000 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีนุติยกาญจน์

2,320,000.00 บาท

บ.สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด

2,030,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.01-9/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

6 จ้างตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2565 9,787,900.00                6,608,000.00                วิธีคัดเลือก

1.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

7,160,000.00 บาท

2. มหาวิทยาลัยมหิดล 8,772,500.00  บาท

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

6,608,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-111/2565

ลว. 8 ส.ค. 65

7 จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3,623,400.00                3,367,200.00                วิธีคัดเลือก

1. บริษัท วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 

3,385,500.00 บาท

2.บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์

3,566,670.00

3. บริษัท นิววิวกรุ๊ป จ ากัด

3,559,350.00 บาท

บริษัท วีระชัย ทัวร์ จ ากัด  3,367,200 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-120/2565

ลว. 1 ส.ค. 65

8
จ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ประมาณการทางการเงิน รวมถึงให้

ความเห็นในการให้สินเช่ือ ส าหรับสินเช่ือใหม่มีหลักประกัน
1,944,000.00                1,900,030.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 1,900,030 บาท บ. อวานการ์ด แคปปิตอล จ ากัด 1,900,030 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-125/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

9
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky lounge และบริเวณกระจก

โดยรอบห้องประชุมก าแพงเพชร อาคาร 4 ช้ัน 11 ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่

 กรุงเทพฯ

3,368,000.00                3,060,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์




1. บริษัท ปวิชญา แลนด์ แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

3,173,018.60 บาท

2.บ. ขีดขิน จ ากัด

3,070,000.00 บาท

3. บริษัท วงศ์วัฒน์ การโยธา จ ากัด

3,195,000.00 บาท

บ. ขีดขิน จ ากัด 3,060,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.01-8/2565

ลว. 15 ส.ค. 65

10 จ้างท าปฏิทินอิสลาม ประจ าปี 2566 (จ านวน 50,000 ชุด) 800,000.00                  674,000.00                  วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ส.03-119/2565

ลว. 2 ส.ค. 65

11
จ้างเหมาบริการจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงาน

กิจการสาขา "โครงการ GSB Awards 2020 - 2021" ณ ประเทศญ่ีปุ่น
2,991,000.00                2,970,000.00                วิธีคัดเลือก

1.บ. วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 2,970,000 บาท

2.บริษัท ไอดี ทราเวิล จ ากัด 4,458,000.00 บาท

3. บริษัท ดุสิตทัวร์เวิลด์ จ ากัด 4,794,000 บาท

บ. วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 2,970,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-133/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

12
จ้างบรืการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมท้ังผลิตและวางส่ือตลอดจนกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ของ LINE Official 

Account ส าหรับโครงการ GSB NOW

18,050,000.00              18,050,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 18,050,000 บาท บ. เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 18,050,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-130/2565

ลว. 1 ส.ค. 65

13
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ใน

รายการ Club Friday Show
2,940,000.00                2,940,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เช้นจ์2561 จ ากัด 2,940,000 บาท บ. เช้นจ์2561 จ ากัด 2,940,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-132/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

14
จ้างขนย้ายเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ADM) ย่ีห้อ GRG ทดแทนเคร่ืองถอน

เงินอัตโนมัติ (ATM) ย่ีห้อ WINCOR ท่ีหมดอายุการใช้งาน บริเวณหน้าธนาคาร

ออมสินสาขา จ านวน 169 เคร่ือง

4,200,000.00                4,200,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 4,200,000 บาท บ. เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 4,200,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-122/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

15 จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์บัตรเดบิต ออมสิน สบายใจ 973,304.74                  973,304.74                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เฟิสต์ มีเดีย แอดเวอไทซิง จ ากัด 973,304.74 บาท บ. เฟิสต์ มีเดีย แอดเวอไทซิง จ ากัด 973,304.74 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-129/2565

ลว. 1 ส.ค. 65

16
จ้างผลิตกล่องใส่อาหารสเตนเลสสตีลและกระเป๋าเก็บความร้อน-เย็น เพ่ือมอบ

เป็นของขวัญในวาระปีใหม่ (ช้ินเล็ก) ประจ าปี 2566
39,000,000.00              38,995,400.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด 38,995,400 บาท บ. ไทยสเตนเลสสตีล จ ากัด 38,995,400 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-133/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

17
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Network and Security ส าหรับระบบ Internet 

Banking ระยะเวลา 1 ปี
2,347,284.75                2,347,284.75                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 2,347,284.75 บาท บ. สามารถเทลคอม จ ากัด (มหาชน) 2,347,284.75 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-124/2565

ลว. 8 ส.ค. 65

18
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ ย่ีห้อ Hitachi รุ่น BH180AZ 

จ านวน 30 เคร่ือง
362,005.44                  362,005.44                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง จ ากัด 362,005.44 บาท บ. พอยท์ ไอที คอนซัลท่ิง จ ากัด 362,005.44 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.03-129/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

19 จ้างพิมพ์เช็คและขนส่งเช็คธนาคารออมสิน 19,155,100.00              18,858,600.00              วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

18,858,600 บาท

บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี พร้ินท์ต้ิง จ ากัด

18,858,600 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ป.03-131/2565

ลว. 11 ส.ค. 65

20
จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ ชุดหลักสูตรความปลอดภัยใน

การท างาน
1,395,000.00                1,395,000.00                วิธีคัดเลือก

1. บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด  1,395,000 บาท

2. บริษัท บุ๊คโดส จ ากัด 1,979,500.00  บาท
บ. สามารถ เอ็ด เท็ค จ ากัด 1,395,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-127/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

21
จ้างศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระ

ดังสูง ณ ประเทศสเปน
8,634,700.00                8,565,700.00                วิธีคัดเลือก

1. บ. วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 8,627,800 บาท

2. บริษัท เอสที. เดอลุกซ์ ทัวร์ จ ากัด 8,713,700 บาท
บ. วีระชัย ทัวร์ จ ากัด 8,565,700 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-130/2565

ลว. 15 ส.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 จ้างบ ารุงรักษา System Monitoring ระยะเวลา 1 ปี 860,000.00                  860,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 860,000 บาท บ. รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 860,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-128/2565

ลว. 16 ส.ค. 65

23
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่าน

ส่ืออนไลน์ของ SMART SME และ ช้ีช่องรวย
4,000,000.00                4,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,000,000 บาท บ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 4,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-134/2565

ลว. 8 ส.ค. 65

24 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบบันทึกรายดารสมุดฝากเงิน จ านวน 1 แบบพิมพ์ 90,000.00                    90,000.00                    วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. สุรศิริ จ ากัด 90,000 บาท บ. สุรศิริ จ ากัด 90,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ต.1-140/2565

ลว. 19 ส.ค. 65

25
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ 

Zaabnews FM 96.0 MHz
1,200,000.00                1,200,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เอ็มวาย อินเตอร์เนช่ันแนล 1965 จ ากัด

1,200,000 บาท

บ. เอ็มวาย อินเตอร์เนช่ันแนล 1965 จ ากัด

1,200,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-135/2565

ลว. 4 ส.ค. 65

26
จ้างขนย้ายเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ย่ีห้อ WINCOR ท่ีหมดอายุการใช้งาน 

จ านวน 607 เคร่ือง จัดเก็บ ณ สถานท่ี ท่ีธนาคารก าหนด
3,014,468.20                2,974,300.00                วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. กรีน คอนแทร็คท์ จ ากัด 2,974,300 บาท บ. กรีน คอนแทร็คท์ จ ากัด 2,974,300 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ส.03-132/2565

ลว. 22 ส.ค. 65

27 จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย 693,000.00                  692,970.00                  วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 692,970.00 บาท หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 692,970.00 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.01-10/2565

ลว. 26 ส.ค. 65

28
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 95.5

 MHz (Hitz)
1,635,600.00                1,635,600.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เทโร เรดิโอ จ ากัด 1,635,600 บาท บ. เทโร เรดิโอ จ ากัด 1,635,600 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-136/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

29
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสนับสนุน 

สินเช่ิอธุรกิจขนาดใหญ่
1,200,000.00                1,200,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,200,000 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1,200,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-134/2565

ลว. 5 ส.ค. 65

30
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางรูปแบบส่ือ

ออนไลน์ ของ WealthPlusToday
200,400.00                  200,400.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากัด 200,400 บาท บ. เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากัด 200,400 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-137/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

31 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ใบรับช าระเงินกู้/ใบเสร็จรับเงิน (สช.3) จ านวน 1 แบบพิมพ์ 1,620,000.00                1,530,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. สุรศิริ จ ากัด 1,530,000 บาท บ. สุรศิริ จ ากัด 1,530,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-135/2565

ลว. 17 ส.ค. 65

32 จ้างผลิตของสมนาคุณให้ลูกค้าท่ีฝากสลากออมสินพิเศษ (กระเป๋า) 2,107,500.00                1,998,750.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. 29 พรีเม่ียม จ ากัด 1,998,750 บาท บ. 29 พรีเม่ียม จ ากัด 1,998,750 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-138/2565

ลว. 11 ส.ค. 65

33
จ้างท าบูธพร้อมติดต้ังในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วย

พระบารมี
250,000.00                  250,000.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 250,000 บาท บ. มายด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 250,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ต.1-139/2565

ลว. 10 ส.ค. 65

34 จ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจ าปี 2565 338,355.40                  338,355.40                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ชูการ์ เลค จ ากัด 338,355.40 บาท บ. ชูการ์ เลค จ ากัด 338,355.40 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-136/2565

ลว. 11 ส.ค. 65

35
ซ้ือการ Upgrade License DDoS พร้อมจ้างบ ารุงรักษา Sunscription 

ระยะเวลา 3 ปี
2,855,200.00                2,782,529.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด 

2,782,529 บาท

บ. จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด 

2,782,529 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.02-20/2565

ลว. 18 ส.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

36
จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์การค้าไทยสมบูรณ์ ทุ่งสง

 จังหวัดนครศรีธรรมราช
2,357,000.00                2,340,000.00                วิธีคัดเลือก

1. หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์ 

2,351,789.57 บาท

2. บริษัท บูรณรัตน์เอนยิเนียร่ิง จ ากัด

2,354,589.57  บาท

3. บริษัท เซ๊าท์เทอร์น ซิสเท็ม จ ากัด 

2,354,089.57 บาท

หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์

2,340,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.01-11/2565

ลว. 26 ส.ค. 65

37
จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร

ออมสิน แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ
800,000.00                  800,000.00                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอ็ม มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 800,000 บาท บ. เอส เอ็ม มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 800,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-144/2565

ลว. 24 ส.ค. 65

38
จ้างขนย้ายเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ย่ีห้อ HITACHI ทดแทนเคร่ืองถอนเงิน

อัตโนมัติ (ATM) ย่ีห้อ WINCOR ท่ีหมดอายุการใช้งาน จ านวน 680 เคร่ือง
16,923,840.03              16,900,003.85              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แพลท เนรา จ ากัด 16,900,003.85 บาท บ. แพลท เนรา จ ากัด 16,900,003.85 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-138/2565

ลว. 17 ส.ค. 65

39 ซ้ืออุปกรณ์ Firewall ส าหรับส านักงานสาขา 17,346,000.00              16,893,765.00              วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

16,893,765 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

16,893,765 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ป.02-21/2565

ลว. 22 ส.ค. 65

40 จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ส าหรับส านักงานสาขา ระยะเวลา 4 ปี 5,550,802.60                5,406,004.80                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

5,406,004.80 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

5,406,004.80 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.ป.03-141/2565

ลว. 22 ส.ค. 65

41
เช่าอุปกรณ์ Switch จ านวน 8 ชุด และติดต้ังส่ือสัญญาณเชิงแสง (Dark Fiber) 

(พร้อมบ ารุงรักษาระยะเวลา 3 เดือน)
960,000.00                  513,600.00                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

513,600 บาท

บ. ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)

513,600 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.04-13/2565

ลว. 23 ส.ค. 65

42
จ้างบ ารุงรักษาสิทธิการใช้โปรแกรม Base24-ATM ส าหรับศูนย์คอมพิวเตอร์

ส ารอง (DR) และโปรแกรม Golden Gate ระยะเวลา 3 ปี
7,166,164.50                7,165,008.93                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

7,165,008.93 บาท

บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด

7,165,008.93 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-139/2565

ลว. 18 ส.ค. 65

43
จ้างถ่ายภาพ (Photo Stock) เพ่ือประกอบการจัดท าอาร์ตเวิร์คส่ือโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
1,999,830.00                1,999,830.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. โทเมโท คอนเนคท์ จ ากัด 

1,999,830 บาท

บ. โทเมโท คอนเนคท์ จ ากัด 

1,999,830 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-141/2565

ลว. 11 ส.ค. 65

44
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน

ช่องทาง Online Amarin TV
1,900,000.00                1,900,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด

1,900,000 บาท

บ. อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด

1,900,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-145/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

45
จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร "สินเช่ือ GSB บ้านแลก

เงิน"
6,692,850.00                6,692,850.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

6,692,850 บาท

บ. เคชชัพ ไอเอ็มซี จ ากัด

6,692,850 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-143/2565

ลว. 17 ส.ค. 65

46 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Online Financial Literacy : OFL ระยะเวลา 1 ปี 1,100,000.00                1,100,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 1,100,000 บาท บ. เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 1,100,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.03-142/2565

ลว. 18 ส.ค. 65

47
ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก-แบบพิเศษ และไมโครคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ-แบบ

พิเศษ
335,000.00                  335,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด 335,000 บาท บ. เอ็นพี คอนเน็ค จ ากัด 335,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.02-23/2565

ลว. 24 ส.ค. 65

48
จ้างท าเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออม

สิน ประจ าปี 2565
4,247,500.00                3,977,126.12                วิธีคัดเลือก

1.บ. มิง ลอง ไฟน์ จิวเวลร่ี จ ากัด 3,977,126.12 บาท

2. บริษัท กฤตธนภัณฑ์เทรดด้ิง จ ากัด 4,093,540.00 บาท

3. บริษัท ไอมันน่ีส์ เพรส จ ากัด 4,099,000.00 บาท

บ. มิง ลอง ไฟน์ จิวเวลร่ี จ ากัด  3,977,126.12 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-147/2565

ลว. 25 ส.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

49
ซ้ือขนมไหว้พระจันท์พร้อมบรรจุภัณฑ์ส าหรับมอบให้ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ใน

เทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจ าปี 2565
831,600.00                  794,640.00                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แม็กซ์ เอเชีย จ ากัด 794,640 บาท บ. แม็กซ์ เอเชีย จ ากัด 794,640 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.02-22/2565

ลว. 19 ส.ค. 65

50
จ้างจัดกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารสายงานกิจการสาขาระดับผู้จัดการสาขาหรือ

เท่ียบเท่าข้ึนไป
3,496,760.00                3,496,760.00                วิธีคัดเลือก

บ. แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด

3,496,760 บาท

บ. แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด

3,496,760 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-146/2565

ลว. 24 ส.ค. 65

51 จ้างบ ารุงรักษาระบบงาน Mobile HR API ระยะเวลา 4 ปี 3,474,504.00                3,474,504.00                เฉพาะเจาะจง
บ. ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

3,474,504 บาท

บ. ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จ ากัด 

3,474,504 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-143/2565

ลว. 19 ส.ค. 65

52 ซ้ือและติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ธนาคารออมสินสาขา 4,892,000.00                เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.02-26/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

53 จ้างบ ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลา 4 ปี 1,908,000.00                เสนอราคาต ่าสุด
พรบ.03-156/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

54 จ้างท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือจัดท าประมาณการทางการเงินเพ่ิมเติม 997,791.75                  997,791.75                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

997,791.75 บาท

ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากัด (มหาชน)

997,791.75 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-145/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

55
เช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งรองผู้อ านวยการธนาคารออมสิน จ านวน 2 คัน 

ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)
5,444,160.00                5,302,920.00                วิธีคัดเลือก บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ 5,315,760.00  บาท บ. ไทยเร้นท์อะคาร์ 5,302,920 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.04-14/2565

ลว. 29 ส.ค. 65

56
จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดกระบ่ี เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า
1,644,150.00                1,590,800.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์  1,590,800 บาท บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์  1,590,800 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-149/2565

ลว. 29 ส.ค. 65

57
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 93.0

 MHz (Cool Fahrenheit 93)
3,531,000.00                3,531,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คูลลิซ่ึม จ ากัด  3,531,000 บาท บ. คูลลิซ่ึม จ ากัด  3,531,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ..1-147/2565

ลว. 30 ส.ค. 65

58
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CardM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการบัตรเดบิต ประจ าปี 2565
8,104,052.25                8,000,091.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด 8,000,091 บาท บ. เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ากัด 8,000,091 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.03-148/2565

ลว. 30 ส.ค. 65

59
จ้างบ ารุงรักษาระบบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware and system software) 

ทดแทนส าหรับระบบงาน Mobile HR ระยะเวลา 4 ปี
29,940,100.00              29,722,480.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ากัด (มหาชน) 29,722,480.00 บาท บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ากัด (มหาชน) 29,722,480.00 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-150/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

60 จ้างจัดกิจกรรม "GSB Ultimate Dinning Experience" 1,200,000.00                1,200,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด 1,200,000 บาท บ. รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จ ากัด 1,200,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.พ.1-148/2565

ลว. 23 ส.ค. 65

61
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางคล่ืนวิทยุ FM 

90.0 MHz (ลูกทุ่งรักไทย)
1,492,650.00                1,492,650.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 1,492,650 บาท บ. ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 1,492,650 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-153/2565

ลว. 26 ส.ค. 65

62 จ้างพิมพ์สมุดฝากเงิน โครงการธนาคารโรงเรียน จ านวน 1 ประเภท 360,000.00                  360,000.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 360,000 บาท บ. ธนาเทพการพิมพ์ จ ากัด 360,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด
พณ.ค.1-152/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

63
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางวิทยุ FM 

103.5 MHz (FM ONE)
1,840,000.00                1,840,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. อินดิเพนเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวอร์ค จ ากัด

1,840,000 บาท

บ. อินดิเพนเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวอร์ค จ ากัด

1,840,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-149/2565

ลว. 26 ส.ค. 65

64
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล ทางส่ือท้าย

รถทัวร์โดยสารประจ าทาง สมบัติทัวร์
2,792,700.00                2,792,700.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 2,792,700 บาท บ. วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 2,792,700 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-150/2565

ลว. 29 ส.ค. 65

65
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุท่ัว

ประเทศ 73 สถานี
1,600,000.00                1,600,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 1,600,000 บาท บ. คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 1,600,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-154/2565

ลว. 30 ส.ค. 65

6,980,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. บ. เอเอสอี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด

6,881,000.00 บาท

2. บริษัท ออนเนสท์ ดีไซน์ จ ากัด  6,954,500.00 บาท

บ. เอเอสอี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด

6,881,000.00 บาท



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

66
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ

คล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และ ลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz
4,344,000.00                4,344,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อสมท จ ากัด (มหาชน) 4,344,000 บาท บ. อสมท จ ากัด (มหาชน) 4,344,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-157/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

67
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุคล่ืน จส.

100 FM 100 MHz
2,000,000.00                2,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท บ. แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,000,000 บาท เสนอราคาต ่าสุด

พณ.พ.1-156/2565

ลว. 31 ส.ค. 65

68 จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า จ านวน 2 รายการ แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 5,009,000.00                5,009,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด

5,009,000 บาท

บ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด

5,009,000 บาท
เสนอราคาต ่าสุด

พรบ.03-159/2565

ลว. 31 ส.ค. 65


