
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือ

ดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให้
1,600,000.00                1,600,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. หฤษตา 195 จ ากัด

1,520,000 บาท

บ. หฤษตา 195 จ ากัด

1,520,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-142/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

2
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ใน

รายการเงินทองของจริง
5,000,000.00                5,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด

5,000,000 บาท

บ. เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด

5,000,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-146/2565

ลว. 1 ก.ย. 65

3 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์ควบคุมและบริหารหน้ี เขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 7,149,500.00                6,080,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 6,080,000 บาท

2. บริษัท สุจงดี จ ากัด 6,568,400 บาท

หจก. ศรีนุติยกาญจน์ 6,080,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-12/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

4

จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร "Current Issue : Digital 

Trends for Smart Organization" หลักสูตร "Digital Future Society for 

Banking Industry" และหลักสูตร "Big Data as a Service & Professional 

Communication"

2,118,867.50                2,118,867.50                วิธีคัดเลือก

1.บ. เอ็ดบอท จ ากัด 2,118,867.5 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คาร์ท คอมเทค 2,350,790 บาท

3. บริษัท คลาสมอนสเตอร์ จ ากัด 2,289,800 บาท

บ. เอ็ดบอท จ ากัด 2,118,867.5 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-160/2565

ลว. 5 ก.ย. 65

5
ซ้ือระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Hardware and system software) ทดแทนส าหรับ

ระบบงาน Mobile HR
29,940,100.00              21,064,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง

บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ากัด (มหาชน)

21,064,000 บาท

บ. ล็อกซเล่ย์ ออบิท จ ากัด (มหาชน)

29,722,480 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-24/2565

ลว. 1 ก.ย. 65

6
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมการใช้งานท่ัวไป (System Management and 

Monitoring-Prognosis) ระยะเวลา 3 ปี
2,850,000.00                2,850,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บริษัท เอ็ม  ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

2,850,000 บาท

บริษัท เอ็ม  ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด

2,850,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-152/2565

ลว. 5 ก.ย. 65

7
จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วน

ได้เสียอ่ืนเก่ียวกับบทบาทการน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและการน าหลักการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน

3,300,000.00                2,300,000.00                วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 2,706,158 บาท

 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,300,000 บาท

3. บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ ากัด 2,597,700 บาท

4. บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 2,621,946.73 บาท




 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,300,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-165/2565

ลว. 2 ก.ย. 65

8 ซ้ือระบบ Network Visibility 16,970,000.00              16,553,000.00              เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-25/2565

ลว. 1 ก.ย. 65

9 จ้างบ ารุงรักษาระบบ Network Visibility ระยะเวลา 4 ปี 5,430,400.00                5,296,960.00                เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.03-151/2565

ลว. 1 ก.ย. 65

10 จ้างจัดท ากลยุทธ์และแผนการส่ือสารการตลาด ปี 2565 420,000.00                  420,000.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
นาย ฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล

420,000 บาท

นาย ฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล

420,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-160/2565

ลว. 2 ก.ย. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด 21,849,960 บาทวิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด 21,849,960 บาท



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

11
จ้างเพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลการวิเคราะห์ช่องทาง Social Media ของ

ธนาคารออมสิน ผ่านเคร่ืองมือจับข้อมูลโซเชียลมีเดีย Zanroo Listening
1,531,200.00                1,531,200.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 1,531,200 บาท บ. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 1,531,200 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-155/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

12 จ้างเหมาบริการระบบ API Container Security ระยะเวลา 3 ปี 19,200,000.00              18,539,676.00              วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

18,539,676 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

18,539,676 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-155/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

13 จ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ปี 2565 400,000.00                  213,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด  216,782 บาท
บ. พระนครซอฟต์ จ ากัด 

213,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-153/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

14
จ้างบ ารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารส าคัญ ธนาคารออม

สิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี (คร้ังท่ี 2)
2,796,128.00                2,670,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,670,000 บาท

1.บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,670,000 บาท

2. บริษัท โอ เอส ดี จ ากัด 2,715,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-170/2565

ลว. 19 ก.ย. 65

15
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ FM 94.0 

MHz (EFM)
3,632,025.00                3,632,025.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 3,632,025 บาท บ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 3,632,025 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-158/2565

ลว. 15 ก.ย. 65

16
จ้างท าธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินเพ่ือประดับ ณ อาคาร

ส านักงานธนาคารออมสินสาขา ประจ าปี 2565 (จ านวน 10,800 ฝืน)
2,052,000.00                1,987,200.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. นัมเบอร์ เอ็ท ครีเอช่ัน จ ากัด 1,987,200 บาท

1.บ. นัมเบอร์ เอ็ท ครีเอช่ัน จ ากัด 1,987,200 บาท

2. บริษัท นิชยา จ ากัด 2,100,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-175/2565

ลว. 20 ก.ย. 65

17

จ้างท่ีปรึกษาด าเนินการส ารวจ การวัดและประเมินผลภาพรวมของแบรนด์ (Brand

 Health Check) และการส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์การเป็นธนาคารเพ่ือสังคม 

(Social Bank) ดิจิทัลแบงก้ิง (Digital Banking) ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

ในกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารของธนาคารในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ

จัดท ารายงานแสดงความคุ้มค่าการใช้งบประมาณโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของ

ธนาคารออมสิน (Return of investment)  ประจ าปี 2565

4,500,000.00                3,555,712.50                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โฮมรัน คอนซัลท์ต้ิง จ ากัด 3,555,712.50 บาท บ. โฮมรัน คอนซัลท์ต้ิง จ ากัด 3,555,712.50 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-162/2565

ลว. 12 ก.ย. 65

18
การจ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้จัดการสาขา ท่ี

มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมขาย" Top Performance Branch
750,000.00                  750,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 750,000 บาท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 750,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-163/2565

ลว. 12 ก.ย. 65

19
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Predictive Project 

Management และหลักสูตร Agile Project Management
317,790.00                  317,790.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. โนวเลดเจอร์ จ ากัด 317,790 บาท บ. โนวเลดเจอร์ จ ากัด 317,790 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-164/2565

ลว. 2 ก.ย. 65

20 ซ้ือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์คิว (จ านวน 103 เคร่ือง) 10,021,900.00              7,914,932.00                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 7,914,932 บาท บ. พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จ ากัด 7,914,932 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ป.02-27/2565

ลว. 9 ก.ย. 65

21 จ้างผลิตร่ม น้องออมสิน" 321,000.00                  321,000.00                  วิธีตกลงเพ่ือการพาณิชย์ บ. ทรัพย์ทวีอุตสาหกรรมร่ม จ ากัด 321,000 บาท บ. ทรัพย์ทวีอุตสาหกรรมร่ม จ ากัด 321,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-161/2565

ลว. 9 ก.ย. 65

22 จ้างท าปฏิทินต้ังโต๊ะ (ไทย) ประจ าปี 2565 8,000,000.00                6,392,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) 6,392,000 บาท บ. ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด (มหาชน) 6,392,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-169/2565

ลว. 15 ก.ย. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

23
ซ้ือระบบบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมจ้าง

บ ารุงรักษา
8,898,000.00                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-28/2565

ลว. 22 ก.ย. 65

24
จ้างบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ระยะเวลา 4 ปี
4,151,040.00                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-168/2565

ลว. 22 ก.ย. 65

25
จ้างบ ารุงรักษาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card & Payment) เพ่ือ

รองรับการโอนเงินพร้อมเพย์ Promptpay ส าหรับพัฒนาระบบงาน GSB 

Promptpay Gateway  (ระยะเวลา 1 ปี)

1,543,207.50                1,491,045.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,491,045 บาท บ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 1,491,045 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-167/2565

ลว. 13 ก.ย. 65

26
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง 3 (3 HD) ในรายการ ธนาคารเพ่ือสังคม
2,880,000.00                2,880,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 2,880,000 บาท บ. เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 2,880,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-162/2565

ลว. 6 ก.ย. 65

27
ซ้ือเคร่ืองสกัดน้ าผักและผลไม้แยกกากเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566

 และในวาระอ่ืนๆ ส าหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่
486,000.00                  486,000.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. แอช เอเชีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

486,000 บาท

บ. แอช เอเชีย อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

486,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.2-9/2565

ลว. 14 ก.ย. 65

28 ซ้ือสิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 312,000.00                  302,810.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จ ากัด 302,810 บาท บ. ซอฟต์แวร์ ไดเร็ค จ ากัด 302,810 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-29/2565

ลว. 15 ก.ย. 65

29
จ้างสร้างสรรค์ออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ Key Visual ของธุรกรรมทาง

การเงิน GSB Mobile Banking "MyMo" และ GSB BCG Economy พร้อมผลิด

ภาพถ่ายเพ่ือประกอบการจัดท า Key Visual

3,745,000.00                3,745,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. คอมโพส สตูดิโอ จ ากัด 3,745,000 บาท บ. คอมโพส สตูดิโอ จ ากัด 3,745,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-163/2565

ลว. 8 ก.ย. 65

30
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ 

คนข่าว-มองข่าว
600,000.00                  600,000.00                  วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เรดิคอล คอนเซปต์ จ ากัด 600,000 บาท บ. เรดิคอล คอนเซปต์ จ ากัด 600,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-164/2565

ลว. 20 ก.ย. 65

31 จ้างออกแบบและจัดท า GSB Magazine 2,500,000.00                1,980,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด 1,980,000 บาท บ. โคคูน แอนด์ โค จ ากัด 1,980,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-174/2565

ลว. 15 ก.ย. 65

32
จ้างจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศึกษาดูงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ณ เกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
3,305,000.00                3,305,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ 3,305,000 บาท บ. ดุสิต ทัวร์ เวิลด์ 3,305,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-172/2565

ลว. 15 ก.ย. 65

33
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรบ หลักสูตร "การเพ่ิมส่วนครองตลาดและ

การบริการสินเช่ือ และการบริการทางการเงินสาขา" และหลักสูตร "การวางแผน

การตลาดและการปฏิบัติการขายสินเช่ือธุรกิจ SMEs"

2,016,950.00                2,016,950.00                วิธีคัดเลือก

1.บ. เอ็ดบอท จ ากัด 2,016,950 บาท

2. บริษัท ออคโต้ โซลูช่ัน จ ากัด 2,423,550.00 บาท

3.บริษัท คลาสมอนสเตอร์ จ ากัด 2,218,645.00 บาท

บ. เอ็ดบอท จ ากัด

2,016,950 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-171/2565

ลว. 19 ก.ย. 65

34
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุข่าวจราจร 

สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุต่างจังหวัดท่ัวภูมิภาค จ านวน 8 สถานี
2,137,800.00                2,137,800.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 

2,137,800 บาท

บ. วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 

2,137,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-165/2565

ลว. 16 ก.ย. 65

35
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อาคาร 1 อาคาร 4 และอาคารเคร่ืองกล 

ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ส านักงานใหญ่ และอาคารแอทสาทร ลานจอดรถ ช้ัน

 8 กรุงเทพมหานคร

176,000.00                  160,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 160,000 บาท บ. คัมม่ินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 160,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-173/2565

ลว. 20 ก.ย. 65

13,498,900.00              บ. รีไลแอนซ์ จ ากัด 13,049,040 บาทบ. รีไลแอนซ์ จ ากัด 13,049,040 บาท



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

36 จ้างผลิตกระปุกรถออมสินของแจกวาระวันออมแห่งชาติ ประจ าปี 2565 292,500.00                  292,500.00                  วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ ากัด

292,500 บาท

บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ ากัด

292,500 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-166/2565

ลว. 23 ก.ย. 65

37 จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสตูล จังหวัดสตูล 4,284,000.00                3,735,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สินทวีดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด  3,740,000.00 บาท

2. บริษัท ทูพี ธุรกิจ จ ากัด 3,684,900.00 บาท
บ. สินทวี ดีเวลล็อปเมนท์ จ ากัด  3,735,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-15/2565

ลว. 28 ก.ย. 65

38 ซ้ือระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลเชิงพฤติกรรม 24,340,000.00              23,765,770.80              วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

23,765,770.80 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

23,765,770.80 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.02-30/2565

ลว. 26 ก.ย. 65

39
จ้างบ ารุงรักษาระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล

เชิงพฤฒิกรรม ระยะเวลา 4 ปี
8,660,800.00                8,456,252.80                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

8,456,252.80 บาท

บ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)

8,456,252.80 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ป.03-176/2565

ลว. 26 ก.ย. 65

40 จ้างบ ารุงรักษา SAN Storage ส าหรับจัดเก็บ Log ระยะเวลา 3 ปี 2,471,700.00                2,400,000.00                วิธีคัดเลือก
บ. อีการ์เดียน (ประเทศไทย) จ ากัด

2,425,155.00 บาท

บ. อีการ์เดียน (ประเทศไทย) จ ากัด

2,400,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-182/2565

ลว. 30 ก.ย. 65

41 จ้างบ ารุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสิน (เพ่ิมเติม) ระยะเวลา 4 ปี 2,568,000.00                2,568,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 2,568,000 บาท บ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 2,568,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-177/2565

ลว. 23 ก.ย. 65

42
จ้างวางส่ือช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนส่ือโซเชียล) ใน

เครือข่ายของ Buddy Review
1,000,000.00                1,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. บับเบิลลี จ ากัด 1,000,000 บาท บ. บับเบิลลี จ ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-167/2565

ลว. 26 ก.ย. 65

43
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร Executive Management 

Program ส าหรับผู้อ านวยการฝ่าย/เท่ียบเท่า
160,000.00                  160,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 160,000 บาท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 160,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.1-169/2565

ลว. 28 ก.ย. 65

44 จ้างดูแลและพัฒนาระบบศูนย์เรียนรู้ e-Library ประจ าปี 2565 160,500.00                  160,500.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด 160,500 บาท บ. ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด 160,500 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.03-178/2565

ลว. 26 ก.ย. 65

45

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคารทางรายการสารคดี

พิเศษเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปีหลวง

1,000,000.00                1,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ณัฐณพร จ ากัด 1,000,000 บาท บ. ณัฐณพร จ ากัด 1,000,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.1-168/2565

ลว. 23 ก.ย. 65

46 จ้างท าซองพลาสติก จ านวน 2 รายการ 1,233,060.00                1,165,800.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. โคโลซาย จ ากัด 1,165,800 บาท บ. โคโลซาย จ ากัด 1,165,800 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-181/2565

ลว. 22 ก.ย. 65

47 จ้างจัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร ประจ าปี 2565 ณ ประเทศญ่ีปุ่น 7,500,000.00                                8,481,427.20 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จ ากัด

8,481,427.20 บาท

บ. ทราเวลเทคโนโลยี เซอร์วิส จ ากัด

8,481,427.20 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-179/2565

ลว. 19 ก.ย. 65

48
ซ้ือพร้อมติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ธนาคารออม

สินส านักงานใหญ่ แบบรวมอะไหล่
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.02-34/2565

ลว. 30 ก.ย. 65
2,800,000.00                2,740,000.00                บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,740,000 บาท

1.บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,740,000 บาท

2. บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด  2,725,000.00 บาท

3. บริษัท ดู แอนด์ เอ จ ากัด 2,780,000.00 บาท



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

49
จ้างบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ธนาคารออม

สินส านักงานใหญ่ ระยะเวลา 4 ปี
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-188/2565

ลว. 30 ก.ย. 65

50 เช่าใช้ระบบสถาบันการเงินประชาชน 1,059,300.00                9,287,600.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากัด 9,287,600 บาท บ. มิกซ์โปร แอดวานซ์ จ ากัด 9,287,600 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.04-15/2565

ลว. 28 ก.ย. 65

51 ซ้ือรถยนต์ตู้รับรอง จ านวน 1 คัน 4,580,000.00                4,580,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยยานยนตร์ จ ากัด 4,580,000 บาท บ. ไทยยานยนตร์ จ ากัด 4,580,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-32/2565

ลว. 26 ก.ย. 65

433
ซ้ือน้ าด่ืมส าหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ ศูนย์จัดเก็บ

เอกสารส าคัญนนทบุรี อาคารแอทสาทร อาคารรุ่งโรจน์ ศูนย์จดทะเบียนสิทธิและ

นิติกรรม ปี 2565

3,074,400.00                2,349,720.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ. เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด 2,349,720 บาท บ. เอ็ม.วอเตอร์ จ ากัด 2,349,720 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พรบ.02-31/2565

ลว. 30 ก.ย. 66

52
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบจอ LED Display ระบบควบคุมส าหรับ

หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 321,000 บาท

321,000.00                  321,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด

321,000 บาท

บ. มิลลิเมตรเตอร์ จ ากัด

321,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-189/2565

ลว. 30 ก.ย. 65

53 จ้างออกแบบและผลิตส่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรสลากออมสิน 399,999.17                  399,999.17                  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. บ้านดอยปุย

399,999.17 บาท

หจก. บ้านดอยปุย

399,999.17 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-183/2565

ลว. 27 ก.ย. 65

54
จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้าย

โฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต
4,481,160.00                4,481,160.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. วิคทอเรียอิมเมจ

4481,160 บาท

บจก. วิคทอเรียอิมเมจ

4481,160 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-172/2565

ลว. 27 ก.ย. 65

55
จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ บริเวณคอมพิวเตอร์

 อาคาร 4 ช้ัน 2 และอาคาร 18 ช้ัน 3 ระยะเวลา 1 ปี
400,000.00                  400,000.00                  วิธีคัดเลือก

บจก. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์

498,000 บาท

บจก. ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์

400,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-185/2565

ลว. 29 ก.ย. 65

56
จ้างหลักสูตร"การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ SE-AM ส าหรับ รองผู้อ านวยการฝ่าย/

เทียบเท่า
385,200.00                  385,200.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

385,200 บาท

มูลนิธิเพ่ือสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ

385,200 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.03-184/2565

ลว. 28 ก.ย. 65

57
จ้างผลิต Content เพ่ือประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง 

Digital Channel ของธนาคารออมสิน
4,499,136.00                4,499,136.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย)

4,499,136 บาท

บจก. ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย)

4,499,136 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-175/2565

ลว. 30 ก.ย. 65

58
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีวิทยุ

เครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ
3,466,800.00                3,466,800.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี

3,466,800 บาท

บจก. ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี

3,466,800 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.1-173/2565

ลว. 29 ก.ย. 65

59 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 485,700.00                  485,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ณัฐธนา คอนสครัคช่ัน

485,700 บาท

บจก. ณัฐธนา คอนสครัคช่ัน

485,700 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พรบ.01-17/2565

ลว. 27 ก.ย. 65

2,800,000.00                2,740,000.00                บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,740,000 บาท
1.บ. เคมการ์ด (ประทศไทย) จ ากัด 2,740,000 บาท

2. บริษัท แอนต้ีไฟร์ จ ากัด  2,725,000.00 บาท

3. บริษัท ดู แอนด์ เอ จ ากัด 2,780,000.00 บาท


