
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างปรับปรุงธนาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 2,058,000.00                 1,740,000.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หจก. ศรีนุติยกาญจน์

1,740,000.00 บาท

หจก. ศรีนุติยกาญจน์

1,740,000.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.01-14/2565

ลว. 4 ต.ค. 65

2
ซ้ือเครื องดับเพลิง และจ้างทดสอบความสามารถในการรับแรงดัน พร้อมเติมสาร

ดับเพลิง
218,800.00                   162,121.05                   วิธีเฉพาะเจาะจง

บ. นิปปอน เคมิคอล จ ากัด

162,121.05 บาท

บ. นิปปอน เคมิคอล จ ากัด

162,121.05 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-36/2565

ลว. 6 ต.ค. 65

3 ซ้ือสิทธิการใช้งานโปรแกรม PowerBi 130,000.00                   105,930.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. เอ็มเอฟอีซี (มหาชน) จ ากัด

105,930.00 บาท

บ. เอ็มเอฟอีซี (มหาชน) จ ากัด

105,930.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-33/2565

ลว. 12 ต.ค. 65

4
จ้างผลิตและวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง

รูปแบบสื อดิจิทัล บนสื อออนไลน์ ภายใต้ชื อขอบสนาม
357,701.00                   357,701.00                   วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. ขอบสนาม จ ากัด

357,701 บาท

บ. ขอบสนาม จ ากัด

357,701 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-176/2565

ลว. 7 ต.ค. 65

5
ซ้ือเครื องนวดเท้าไฟฟ้าเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 และในวาระ

อื น ๆ ส าหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่
3,030,300.00                 3,030,300.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1. บจก. เอสซีจี อิสทริบิวชั น 3,030,300 บาท

2. บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

3,439,800 บาท

3. บริษัท จี อินโนเวชั น เฮลท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

 3,978,000 บาท

บจก. เอสซีจี อิสทริบิวชั น 3,030,300 บาท เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.02-37/2565

ลว.18 ต.ค. 65

6
ซ้ือโคมไฟต้ังโต๊ะยับย้ังเช้ือโรคเป็นของแจกในเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2566 และใน

วาระอื น ๆ ส าหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่
3,030,300.00                 3,010,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1.บจก. เบสท์ ควอลิต้ี ซิสเต็ม จ ากัด 3,010,000 บาท

2. บริษัท ช านาญการ จ ากัด 3,590,500 บาท

3. บริษัท มีเดียไบร์ท จ ากัด 3,870,000 บาท

บจก. เบสท์ ควอลิต้ี ซิสเต็ม 3,010,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
พณ.พ.02-35/2565

ลว. 12 ต.ค. 65

7 เช่าเครื องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระยะเวลา 36 เดือน 5,054,100.00                 5,039,892.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.บจก. ซาลิกซ์ สเปซ

5,026,824.00 บาท

2.บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน จ ากัด 4,893,966.00 บาท

3.บริษัท ทรีโอ แอคเซส จ ากัด

5,039,892.00	บาท

บจก. ซาลิกซ์ สเปซ

4,996,332.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.04-18/2565

ลว. 25 ต.ค. 65

8 ซ้ือเครื องโทรศัพท์ส านักงาน 360,000.00                   353,100.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง

1.บจก. ดีโอ โซลูชั นส์

497,550.00 บาท

2.บริษัท ล็อกซเล่ย์ บิซิเนส อินโนเวชั น จ ากัด

497,550.00 บาท

3.บริษัท ไออีเอส อินเตอร์คอนเน็ค

(ประเทศไทย) จ ากัด

577,800.00 บาท

บจก. ดีโอ โซลูชั นส์ 

353,100.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-38/2565

ลว. 12 ต.ค. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

9
จ้างบ ารุงรักษาเครื องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อาคาร 2 อาคาร 15 และอาคาร 18 

บริเวณธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
486,000.00                   479,360.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์

499,262.00	 บาท

บจก. ไซท์ เพรพพาเรชั น แมเนจเมนท์

479,360.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-191/2565

ลว. 12 ต.ค. 65

10 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 13 แบบพิมพ์ 1,260,800.00                 1,187,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. ประชุมช่าง 

1,187,000 บาท

บจก. ประชุมช่าง 

1,187,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-193/2565

ลว. 6 ต.ค. 65

11
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที ให้บริการ Non-voice โครงการรวมศูนย์ Call Center 

1115 ธนาคารออมสิน
7,152,000.00                 6,960,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

กลุ่มนิติบุคคล เอเอาร์-ทรูทัช

6,960,000 บาท

กลุ่มนิติบุคคล เอเอาร์-ทรูทัช

6,960,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-192/2565

ล3 ต.ค. 65

12
จ้างจัดท าพร้อมเปลี ยนสต๊ิกเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื องบริการอิเล็กทรอนิกส์ 

(Self service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ หน้าสาขา/หน่วยให้บริการ
930,000.00                   708,000.00                   วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ซายน์ พลัส แอดเวอร์ไทซิ ง

708,000 บาท

บจก. ซายน์ พลัส แอดเวอร์ไทซิ ง

708,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ส.03-195/2565

ลว.21 ต.ค. 65

13 จ้างท าปฏิทินแขวนไทย ประจ าปี 2566 14,000,000.00               13,080,000.00               วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย)

13,080,000 บาท

บจก เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย)

13,080,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-194/2565

ลว. 12 ต.ค. 65

14
จ้างผลิตและวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื อ Social Media ของ Drama 

Addict
889,800.00                   889,800.00                   วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. หยงหยงกัมปะนี 

889,800 บาท

บจก. หยงหยงกัมปะนี 

889,800 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-178/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

15
จ้างผลิตสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งตอความยั งยืนสู่สังคมด้วยของขววัญปี

ใหม่ 2566 GSB X NaRaYa
492,200.00                   492,200.00                   วิธีตกลงเพ่ือการพาณิชย์ บจก. จูเวไนล์ 492,200 บาท บจก. จูเวไนล์ 492,200 บาท เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-177/2565

ลว. 18 ต.ค. 65

16
ซ้ือเครื อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing and Archive 

System (ICAS)
31,820,000.00               29,600,000.00               วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน

29,600,000 บาท

บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน

29,600,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.02-41/2565

ลว. 20 ต.ค. 65

17
จ้างบ ารุงรักษาเครื อง Scan Cheque ระบบงาน Imaged Cheque Clearing and

 Archive System (ICAS) ระยะเวลา 4 ปี
9,590,400.00                 8,998,400.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน

8,998,400 บาท

บจก. คอมพิวเตอร์ยูเนี ยน

8,998,400 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-201/2565

ลว. 20 ต.ค. 65

18
จ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จ านวน 20,300 Users ระยะเวลา 3

 ปี
94,273,200.00               90,000,054.00               วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. สามารถเทลคอม

90,000,054 บาท

บจก. สามารถเทลคอม

90,000,054 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-202/2565

ลว. 20 ต.ค. 65

19
จ้างวางสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบ Social

 Network บน Facebook ข่าวสด
1,605,000.00                 1,605,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ข่าวสด

1,605,000 บาท

บจก. ข่าวสด

1,605,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-181/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

20 จ้างส าหรับการเช่าใช้ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ และการเงินผ่านระบบ Internet 565,000.00                   564,960.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย)

564,960.00 บาท

บจก. ซีอีไอซี ดาต้า (ประเทศไทย)

564,960.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.04-17/2565

ลว. 25 ต.ค. 65

21 จ้างท าซองกระดาษใส่เอกสาร จ านวน 6 รายการ (คร้ังที  2) 1,220,000.00                 1,046,500.00                วิธีสอบราคาพ่ือการพาณิชย์
บจก. หงีเฮงแชมเป้ียนกรุ๊ป

1,046,500 บาท

บจก. หงีเฮงแชมเป้ียนกรุ๊ป

1,046,500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ส.03-199/2565

ลว. 20 ต.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 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

22 จ้างก่อสร้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 10,676,000.00               9,950,000.00                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1.กิจการร่วมค้า บริษัท ศรีภักดี รุ่งเจริญ จ ากัด (บริษัท เคเค. รุ่งเรือง 

2020 จ ากัด และบริษัท ศรีภักดี รุ่งเจริญ จ ากัด)

9,950,000 บาท

2.หจก. จี เอส ซี กรุ๊ป 9,974,000 บาท

3.หจก. ลภัส คอนสตรัคชั น 10,600,000 บาท

กิจการร่วมค้า บริษัท ศรีภักดี รุ่งเจริญ จ ากัด (บริษัท เคเค. รุ่งเรือง

 2020 จ ากัด และบริษัท ศรีภักดี รุ่งเจริญ จ ากัด)

9,950,000 บาท

เสนอราคาต  าสุด
พรบ.01-18/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

23
ซ้ืออุปกรณ์ Hard Disk เพื อเพิ มประสิทธิภาพระบบ Internet Virtualization 

Server
1,300,000.00                 1,283,600.00                วิธีสอบราคาพ่ือการพาณิชย์

บจก. ยิบอินซอย

1,283,600 บาท

บจก. ยิบอินซอย

1,283,600 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ส.02-42/2565

ลว. 25 ต.ค. 65

24
จ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ Hard Disk เพื อเพิ มประสิทธิภาพระบบ Internet 

Virtualization Server ระยะเวลา 2 ปี
208,000.00                   205,376.00                   วิธีสอบราคาพ่ือการพาณิชย์

บจก. ยิบอินซอย

205,376 บาท

บจก. ยิบอินซอย

205,376 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ส.03-203/2565

ลว. 25 ต.ค. 65

25
จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมโครงการ GSB Innovation Hackathon 2022 เพื อ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของบุคลากรธนาคารออมสิน
4,100,000.00                 4,100,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4,100,000 บาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4,100,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-198/2565

ลว. 6 ต.ค. 65

26 ซ้ือเครื องหมายให้กับพนักงาน 367,840.00                   366,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวบุญเตือน โถยอด

366,000 บาท

นางสาวบุญเตือน โถยอด

366,000 บาท เสนอราคาต  าสุด
พรบ.02-40/2565

ลว. 18 ต.ค. 65

27 จ้างผลิตกล่องและถุงไหมแก้ว 157,860.00                   130,637.44                   วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ซิบลิ ง เอส

130,638.44 บาท

บจก. ซิบลิ ง เอส

130,638.44 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-197/2565

ลว. 20 ต.ค. 65

28 จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) 21,600,000.00               20,950,000.00               วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. รีไลแอนซ์

20,950,000 บาท

บจก. รีไลแอนซ์

20,950,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-200/2565

ลว. 26 ต.ค. 65

29
จ้างออกแบบจัดท าบูธธนาคารออมสินในงาน Thailand Insurtech Fair 2022 และ

งาน BOT Digital Finance Conference 2022
379,999.80                   379,999.80                   วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. แอดดิวเลท อีเวนท์ เอเจนซี

379,999.80 บาท

บจก. แอดดิวเลท อีเวนท์ เอเจนซี

379,999.80 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-179/2565

ลว. 5 ต.ค. 65

30
จ้างผลิต Content เพื อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารผ่านช่องทาง 

TikTok ของธนาคารออมสิน
1,998,930.00                 1,998,930.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. กตัญญู86

1,998,930 บาท

บจก. กตัญญู86

1,998,930 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-182/2565

ลว. 7 ต.ค. 65

31
จ้างท าเหรียญทองค าที ระลึก พร้อมตลับ ใบรับรอง และกล่องบรรจุเหรียญเพื อมอบ

ให้กับพนักงานที ปฏิบัติงานมานานครบ 25 ปี ประจ าปี 2565
5,964,750.00                 5,832,200.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

กรมธนารักษ์

5,832,200.00 บาท

กรมธนารักษ์

5,832,200.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.03-207/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

32
จ้างเหมาบริการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการสมัยใหม่เพื อรองรับ

การเปลี ยนแปลง ส าหรับรักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย/เทียบเท่า และผู้ช่วย

ผู้จัดการสาขา/เทียบเท่า

720,000.00                   720,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

720,000 บาท

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

720,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.1-183/2565

ลว. 7 ต.ค. 65

33 จ้างเหมาบริการ Web Security Gateway ระยะเวลา 3 ปี 23,100,000.00               22,489,200.00               วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. รีไลแอนซ์

22,489,200 บาท

บจก. รีไลแอนซ์

22,489,200 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-206/2565

ลว. 26 ต.ค. 65

34
จ้างที ปรึกษาออกแบบและพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate lnnovation 

System : CIS)
1,632,509.40                 1,478,252.31                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ไอทีอัส คอร์ปอเรชั น

1,478,252.31 บาท

บจก. ไอทีอัส คอร์ปอเรชั น

1,478,252.31 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-205/2565

ลว. 25 ต.ค. 65

35 จ้างผลิตคลิปเพื อให้การแนะน าเกี ยวกับเทคนิคและรู้ทันเทรนด์การตลาดในปัจจุบัน 944,287.50                   944,287.50                   วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. โฮมรัน คอนซัลท์ต้ิง

944,287.50 บาท

บจก. โฮมรัน คอนซัลท์ต้ิง

944,287.50 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-184/2565

ลว. 21 ต.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 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

36
จ้างบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื อการบริหารความเสี ยง (Risk Data Mart) 

ส าหรับสินเชื อเพื อที อยู่อาศัย
891,239.38                   890,000.00                   วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหาชน)

890,000 บาท

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหาชน)

890,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-204/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

37 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม 1,993,410.00                 1,993,410.00                วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ด๊ับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเซอร์จี

1,993,410.00 บาท

บจก. ด๊ับเบิล เอ ดิจิตอล ซินเซอร์จี

1,993,410.00 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-44/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

38 ซ้ือระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับ Internet Zone (DR) 6,835,000.00                 4,445,850.00                เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.02-45/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

39
จ้างบ ารุงรักษาระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับ Internet 

Zone (DR) ระยะเวลา 4 ปี
3,180,800.00                 1,624,688.00                เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-211/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

40 ซ้ือระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับชุดพัฒนาและทดสอบ 14,820,000.00               10,432,500.00               เสนอราคาต  าสุด
พณ.ป.02-43/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

41
จ้างบ ารุงรักษาเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ส าหรับชุดพัฒนาและทดสอบ

 ระยะเวลา 4 ปี
4,806,400.00                 2,043,700.00                เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-209/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

42
จ้างพัฒนารและปรับรุงระบบงาน BASE24 รองรับการพิสูจน์ตัวตนผู้ท าธุรกรรมฝาก

เงินสด ที เครื องฝากเงินอัตโนมัติ
6,340,410.00                 6,184,800.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

6,184,800 บาท

บจก. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

6,184,800 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-208/2565

ลว. 26 ต.ค. 65

43
จ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์์บนรถโมบายของธนาคารออมสิน

สาขา
798,000.00                   798,000.00                   วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. วิช อินโนเวชั น

798,000 บาท

บจก. วิช อินโนเวชั น

798,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-213/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

44 จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตลูกค้า แบบราคาคงที ไม่จ ากัดปริมาณ 12,260,000.00               12,260,000.00               วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

12,260,000 บาท

บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

12,260,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ป.03-222/2565

ลว. 28 ต.ค. 65

45
จ้างอบรมโครงการงานบรรยายให้ความรู้นวัตกรรมในหัวข้อ Innovation Clinic For

 Future and Sustainable Business พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั งยืนด้วยคลีนิค

นวัตกรรม

300,000.00                   300,000.00                   วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 300,000 บาท

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 300,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-186/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

46
จ้างบ ารุงรักษาระบบควบคุมสื อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัลส าหรับจอ Video 

Wall ณ ส านักงานธนาคารออมสินสาขา (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี
492,500.00                   492,006.00                   วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. เอส ไอ มีเดีย

492,006 บาท

บจก. เอส ไอ มีเดีย

492,006 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.03-214/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

47
จ้างออกแบบสื อประชาสัมพันธ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสินแบบราคาคงที ไม่

จ ากัดปริมาณ
1,000,000.00                 1,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. เอ็มโอวีวี

1,000,000 บาท

บจก. เอ็มโอวีวี

1,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-210/2565

ลว. 20 ต.ค. 65

48 จ้างปรับปรุงระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้าอาคาร 2 ช้ัน 8 212,000.00                   210,000.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง
นายณฐพัชร์ ธนาสิรสวัสด์ิ 

210,000 บาท

นายณฐพัชร์ ธนาสิรสวัสด์ิ 

210,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.01-19/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

1.บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง 7,900,238 บาท

2. บ. ซาลิกซ์ สเปช จ ากัด 8,580,000 บาท

3.บ. ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ ากัด 13,300,000 บาท

วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง

7,889,738 บาท

บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง

12,476,200 บาท

1.บจก. สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง 12,490,110 บาท

2. บ. เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส์ จ ากัด 13,756,818 บาท

3. บ.ยิบอินซอย จ ากัด 15,770,800 บาท

4. บ. ซาลิกซ์ สเปช จ ากัด 18,872,301

วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

49 วางสื อฯ ทางรูปแบบสื อออนไลน์ของ ไทยรัฐ ออนไลน์ 1,949,031.75                 1,949,031.75                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.เทรนด์ วี จี 3 จ ากัด

1,949,031.75 บาท

บจก.เทรนด์ วี จี 3 จ ากัด

1,949,031.75 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-189/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

50
จ้างจัดกิจกรรม "ไหว้พระธาตุศักด์ิสิทธ์ิ ณ จังหวัดสกลนคร-นครพนม" ส าหรับลูกค้า

บุคคลรายใหญ่ ประจ าปี 2565
1,725,000.00                 1,649,726.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอรซิส

1,649,726 บาท

บจก. เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวิล เซอรซิส

1,649,726 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-188/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

51 ซ้ือครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมติดต้ังประจ าปี 2565 1,590,000.00                 1,444,500.00                วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก.ดี โอ โซซูชั น จ ากัด

1,444,500 บาท

บจก.ดี โอ โซซูชั น จ ากัด

1,444,500 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พรบ.02-46/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

52 จ้างจัดกิจกรรมสัมมนางาน ALPHA DAY ปีที  4 1,000,000.00                 1,000,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.อสมท.

1,000,000 บาท

บจก.อสมท.

1,000,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-215/2565

ลว. 21 ต.ค. 65

53
จ้างจัดกิจกรรมสัมมนาจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต 

เพื อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
1,850,000.00                 1,847,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก.ดุสิต ทัวร์ เวิลด์

1,847,000 บาท

บจก.ดุสิต ทัวร์ เวิลด์

1,847,000 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-219/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

54
จ้างจัดกิจกรรม "Exclusive Trip in Chiang Rai by GSB Infinite Banking" 

ส าหรับลูกค้าเงินฝากบุคคล

รายใหญ่ ฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ประจ าปี 2565

4,000,000.00                 3,913,995.80                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.อยาไทย ทราเวล

3,913,995.80 บาท

บจก.อยาไทย ทราเวล

3,913,995.80 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.03-220/2565

ลว. 31 ต.ค. 65

55 จ้างจัดหารพ้ืนที ส าหรับการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หน้ี คร้ังที  1 3,659,400.00                 3,659,400.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั น แมเนจเม้นท์

3,659,400 บาท

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั น แมเนจเม้นท์

3,659,400 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.พ.1-192/2565

ลว. 26 ต.ค. 65

56 จ้างผลิตสื อโฆษณาฯ สลากออมสิน 2 ปี 497,550.00                   497,550.00                   วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บมจ.เอดีเอฯ

497,550 บาท

บมจ.เอดีเอฯ

497,550 บาท
เสนอราคาต  าสุด

พณ.ต.1-195/2565

ลว. 31 ต.ค. 65


