
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือระบบ Centralize Backup ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง (DRC) 47,726,800.00          42,839,004.00       วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ส

42,839,004 บำท

บจก. โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ส

42,839,004 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.02-39/2565

ลว. 3 พ.ย. 65

2
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบ Centralize Backup ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 
(DRC) ระยะเวลำ 4 ปี

15,520,176.00          15,091,596.00       วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ส

15,091,596 บำท
บจก. โกลเบิล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมิร์ส

15,091,596 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-196/2565
ลว. 3 พ.ย. 65

3
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงโปรแกรมเครื องรับรำยกำรบัตร EDC เพื อรองรับ

กำรท ำรำยกำรช ำระค่ำสินเค้ำและ/หรือบริกำร ด้วยบัตรเดบิต TPN 

Contactless

401,250.00              401,250.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก. พอสเน็ท 401,250 บำท บจก. พอสเน็ท 401,250 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.03-212/2565

ลว. 10 พ.ย. 65

4 จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ช่องทำงออนไลน์ใน The Standard 1,313,960.00           1,313,960.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. เดอะสแตนดำร์ด 1,313,960 บำท บจก. เดอะสแตนดำร์ด 1,313,960 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.1-185/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

5
จ้ำงปรับปรุงพ้ืนที อำคำรส ำนักงำนธนำคำรออมสินสำขำบ่อผุด จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี

3,278,000.00           2,680,000.00         วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. หจก. ศรีนุติยกำญจน์ 2,680,000 บำท
2.หจก. บ้ำนช่ำงดีไซน์ 2,950,000 บำท

3. หจก. สินอนันต์เนีเนียริ ง 3,220,000 บำท

หจก. ศรีนุติยกำญจน์ 2,680,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.01-22/2565
ลว. 22 พ.ย. 65

6
จ้ำงท ำแหวนทองค ำที ระลึกประดับเพชร เพื อมอบให้กับพนักงำนที 
ปฏิบัติงำนมำนำนครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจ ำปี 2565

15,292,440.00          15,292,440.00       วิธีคัดเลือก

1.บจก. ค้ำทอง โซวเซ่งเฮง 15,292,440 บำท

2. บริษัท ทวีพรชัย อัญมณี จ ำกัด 15,312,460 บำท
3. บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลรี  จ ำกัด 15,754,000 บำท

บจก. ค้ำทอง โซวเซ่งเฮง 15,292,440 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.03-217/2565

ลว. 8 พ.ย. 65

7 ซ้ือเครื องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน้ตบุ๊ค จ ำนวน 4 เครื อง 103,200.00              103,105.20           วิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั น

103,105.20 บำท

บจก. เทคพอยท์ คอมมิวนิเคชั น

103,105.20 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.02-47/2565

ลว. 2 พ.ย. 65

8
จ้ำงวำงสื อฯ ในกำรแข่งขันกอล์ฟโดยกำรออกอำกำศ ทำง Facebook 

Fanpage Golfreality และ Golfdigg
1,070,000.00           1,070,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก.กอลฟเรียลลิต้ี 1,070,000 บำท บจก.กอลฟเรียลลิต้ี 1,070,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-190/2565

ลว. 3 พ.ย. 65

9
จ้ำงออกแบบและผลิตผ้ำนวมพร้อมถุงผ้ำทอลำยเป็นของแจกในเทศกำลปี

ใหม่ ประจ ำปี 2566 และในวำระอื นๆ ส ำหรับลูกค้ำบุคคลรำยใหญ่
2,565,000.00           2,565,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก.เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี  

2,565,000 บำท

บจก.เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี  

2,565,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-218/2565

ลว. 11 พ.ย. 65

10
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน CardM เพื อรองรับกำรพิสูจน์ตัวตนด้วย

บัตรเดบิตของ ผู้ท ำธุรกรรมฝำกเงินสด ผ่ำนเครื องรับฝำกเงินอัตโนมัติ
5,666,627.81           5,634,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก.เอส เอส ซี โซลูชั น 5,634,000 บำท บจก.เอส เอส ซี โซลูชั น 5,634,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-216/2565

ลว. 1 พ.ย. 65

11 จ้ำงที ปรึกษำ Cyber Security Assessment 30,000,000.00          29,615,670.00       วิธีจ้างท่ีปรึกษา
1. บจก.ซีเคียวอินโฟ  29,866,354.54 บำท

2. บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด(มหำชน) 29,993,104.55 บำท
บจก.ซีเคียวอินโฟ  29,615,670 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.03-232/2565
ลว. 10 พ.ย. 65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

12 จ้ำงวำงสื อฯ ผ่ำนสื อออนไลน์ ของ MGR Online 834,600.00              834,600.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ไทย เวิลด์ มีเดีย 834,600 บำท บจก.ไทย เวิลด์ มีเดีย 834,600 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.1-191/2565

ลว. 2 พ.ย. 65

13 จ้ำงผลิตเต็นท์แบบพับเก็บได้ จ ำนวน 300 หลัง 1,043,250.00           906,290.00           วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ล๊ักก้ีเพนท์ 906,290 บำท บจก.ล๊ักก้ีเพนท์ 906,290 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ส.03-223/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

14 จ้ำงผลิตร่มสนำมและขำต้ังร่ม 1,079,202.00           969,420.00           วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ล๊ักก้ีเพนท์ 969,420 บำท บจก.ล๊ักก้ีเพนท์ 969,420 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ส.03-221/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

15 จ้ำงวำงสื อฯ รำยกำร Smart Energy 400,000.00              400,000.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก.มีเดียฮำร์ท 400,000 บำท บจก.มีเดียฮำร์ท 400,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ต.1-193/2565

ลว. 2 พ.ย. 65

16 จ้ำงท ำบูธร้ำนค้ำถนนรำชวงศ์ 500,000.00              457,425.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ หจก.นีโอน็อก 457,425 บำท หจก.นีโอน็อก 457,425 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ต.1-194/2565

ลว. 2 พ.ย. 65

17 จ้ำงพิมพ์จดหมำยแจ้งลูกค้ำ แบบรำคำคงที ไม่จ ำกัดปริมำณ 1,000,000.00           1,000,000.00         วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก.รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริกำร

1,000,000 บำท

บจก.รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริกำร

1,000,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ส.03-224/2565

ลว. 8 พ.ย. 65

18
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที ภำยในและภำยนอกพ้ืนที ปฏิบัติงำนบริเวณอำคำร

 18 (อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์

Data Center) ธนำคำรออมสินส ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพฯ

469,000.00              467,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วีเอสพี ฟอร์จูน บิสซิเนส 467,000 บำท บจก.วีเอสพี ฟอร์จูน บิสซิเนส 467,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.01-21/2565

ลว. 14 พ.ย. 65

19
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักสินเชื อธุรกิจลูกค้ำ SMEs4 และศูนย์สินเชื อธุรกิจ

ลูกค้ำ SMEs4 สมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร
708,000.00              630,000.00           วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.หจก.ศรีนุติยกำญจน์ 630,000 บำท

2. บ. เบทเทอร์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียร์ริ ง จ ำกัด

 650,000 บำท 

3. บ.ซำยน์ พลัส แอดเวอร์ไทซิ ง จ ำกัด

 674,000 บำท

หจก.ศรีนุติยกำญจน์ 630,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.01-20/2565

ลว. 10 พ.ย. 65

20 จ้ำงผู้ตรวจสอบอำคำรและป้ำยสัญลักษณ์ (โลโก้) ธนำคำรออมสิน            1,722,250.00 1,741,100.00         วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส บจก.ไทย อินสเปคเตอร์ เซอร์วิส เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.03-236/2565

ลว. 7 พ.ย. 65

21 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์มีหมำยเลข จ ำนวน 4 แบบพิมพ์ 561,750.00              524,000.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ธนำเทพกำรพิมพ์ 524,000 บำท บจก.ธนำเทพกำรพิมพ์ 524,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.03-225/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

22
พิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่ำวลูกค้ำ สำยงำนลูกค้ำบุคคลกรภำครัฐ แบบรำคำ

คงทีไม่จ ำกัดปริมำณ
395,000.00              395,000.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ท็อปมัลติพร้ินทำส์ 395,000 บำท บจก.ท็อปมัลติพร้ินทำส์ 395,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.03-228/2565

ลว. 2 พ.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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

23
จ้ำงบริกำรทดสอบออนไลน์เพื อประเมินควำมควำมพร้อมเป็นผู้สืบทอด

ต ำแหน่ง ส ำหรับโครงกำรพัฒนำผู้สือทอดต ำแหน่ง
950,000.00              849,580.00           วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก.ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อนิเตอร์เนชั นแนล ลิมิเต็ด

849,580 บำท

บจก.ดีดีไอ-เอเซีย/แปซิฟิค อนิเตอร์เนชั นแนล ลิมิเต็ด

849,580 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.03-237/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

24
ซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดต้ังโต๊ะ และ ไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดโน๊ตบุ๊ก 

จ ำนวน 2 รำยกำร
33,694,200.00          28,672,550.00       วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. บจก. เอ็นพี คอนเน็ค  28,971,565 บำท

2.บมจ. ไอที ซิต้ี 30,944,350 บำท
บจก. เอ็นพี คอนเน็ค 28,971,565 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.02-54/256

ลว. 21 พ.ย. 65

25
ซ้ืออุปกรณ์เครือข่ำยสื อสำร Internet ส ำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ำรอง 

(DRC) พร้อมจ้ำงบ ำรุงรักษำระยะเวลำ 4 ปี
10,027,300.00          6,680,010.00         วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1.บจก.สำมำรถเทลคอม 9,778,400 บำท

2. บ. รีไลแอนซ์ จ ำกัด 9,888,940 บำท

3. บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด  (มหำชน) 9,897,480

บจก.สำมำรถเทลคอม 6,680,010 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ป.02-52/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

26
จ้ำงเหมำบริกำรตอบสนองภัยคุกคำม (Incident Response Retainer) 

ระยะเวลำ 3 ปี
17,700,000.00          17,650,000.00       วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก.เอ็นทีที โซลูชั นส์ (ประเทศไทย) 

17,650,000 บำท

บจก.เอ็นทีที โซลูชั นส์ (ประเทศไทย) 

17,650,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-230/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

27 จ้ำงจัดงำนและออกแบบจัดท ำบูธงำนมหกรรมร่วมใจแก้หน้ี (คร้ังที  1) 5,601,985.00           5,601,985.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.ซี เอ็ม แล็บ 

5,601,985 บำท

บจก.ซี เอ็ม แล็บ 

5,601,985 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-196/2565

ลว. 1 พ.ย. 65

28 จ้ำงผลิตป้ำย Clean Food Good Taste 397,500.00              397,500.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก.พลัส ครีเอชั น

397,500 บำท

บจก.พลัส ครีเอชั น

397,500 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.1-197/2565

ลว. 9 พ.ย. 65

29
จ้ำงพัฒนำระบบ Web Service ที เชื อมโยงกำรให้บริกำรข้อมูลเงินกู้ระหว่ำง

ธนำคำรออมสินและส ำนักงำนคณะกรรม สกสค.
500,210.00              500,000.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก.ซันซันซอฟท์

500,000 บำท

บจก.ซันซันซอฟท์

500,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-231/2565

 ลว. 10 พ.ย. 65

30
จ้ำงบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์วิจัย
ธนำคำรออมสิน อำคำร 4 ช้ัน 1 อสญ ระยะเวลำ 1 ปี

1,500,000.00           1,490,000.00         วิธีคัดเลือก

1.บ. โฟร์ดิสเพลย์ จ ำกัด 1,498,000 บำท

2. บ. จอ-ดีดี 1,499,605 บำท
3.บ.ดี เซอร์วิส กรุ๊ป จ ำกัด 1,499,979.50 บำท

บ. โฟร์ดิสเพลย์ จ ำกัด 1,490,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.03-235/2565

ลว. 18 พ.ย. 65

31
จ้ำงผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection ลำย ไหลมำเทมำ 

พร้อมบรรจุรำงวัลแก่ผู้โชคดีที ร่วมกิจกรรม
499,200.00              499,200.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ. เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี  จ ำกัด

499,200 บำท

บ. เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี  จ ำกัด

499,200 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.1-199/2565

ลว. 11 พ.ย. 65

32 ซ้ือระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ส ำหรับระบบ PCI-DSS
พณ.ป.02-49/2565

ลว. 22 พ.ย. 65

33
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ส ำหรับระบบ 

PCI-DSS ระยะเวลำ 4 ปี

พณ.ป.03-233/2565

ลว. 22 พ.ย. 65

44,462,600.00                 43,307,680.00 วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1.บ.ซำลิกซ์ สเปช จ ำกัด 43,457,680 บำท

2. บ. สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ำกัด

 43,644,200 บำท

3.บ. แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์ เมชั น เทคโนโลยี จ ำกัด 
(มหำชน) 49,925,586 บำท

บ.ซำลิกซ์ สเปช จ ำกัด 43,307,680 บำท เสนอรำคำต  ำสุด



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

34 ซ้ือทดแทนครุภัณฑ์เครือข่ำยสื อสำรพร้อมอุปกรณ์ 7 รำยกำร
พณ.ป.02-53/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

35
จ้ำงบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์เครือข่ำยสื อสำรพร้อมอุปกรณ์ 7 รำยกำร ระยะเวลำ

 4 ปี

พณ.ป.03-239/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

36
ซ้ือทดแทนระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ส ำหรับ Extranet 

Zone
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ป.02-50/2565

ลว. 14 พ.ย. 65

37
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบเครื องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์ ส ำหรับ 

Extranet Zone ระยะเวลำ 4 ปี
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ป.03-234/2565

ลว. 14 พ.ย. 65

38 ซ้ือสิทธ์ิกำรใช้งำนระบบห้องสมุดประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 395,000.00              395,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกัด 

395,000 บำท

บ.ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จ ำกัด 

395,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.02-51/2565

ลว. 4 พ.ย. 65

39
จ้ำงเหมำบริกำรจัดโครงกำรจัดศึกษำดูงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที ดี 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ ส ำหรับผู้ที ได้รับรำงวัลจริยธรรมและ

จรรยำบรรณดีเด่น ประจ ำปี 2563 - 2564 ณ ประเทศสิงคโปร์

4,290,800.00           3,700,200.00         วิธีคัดเลือก
1.บจก. มอกซ์ ทรำเวล 3,700,200 บำท

2.บ. อินฟินิต้ี ทริป จ ำกัด 3,845,400 บำท
บจก. มอกซ์ ทรำเวล 3,700,200 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.03-242/2565

ลว. 16 พ.ย. 65

40
จ้ำงผลิตใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยบัตรเครดิต/สินเชื อบัตรเงินสดแบบรำคำคงที ไม่

จ ำกัดปริมำณ
20,000,000.00          20,000,000.00       วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

20,000,000 บำท

บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย)

20,000,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ป.03-240/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

41
จ้ำงเหมำบริกำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมจำกภำยนอก (Cyber Threat 

Intelligent) และกำร Scanning ระยะเวลำ 2 ปี
13,997,000.00          13,997,000.00       วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ไซเบอร์กรุ๊ป 13,997,000 บำท บจก. ไซเบอร์กรุ๊ป 13,997,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-243/2565

ลว. 22 พ.ย. 65

42
เช่ำใช้บริกำรและบริหำรจัดกำรเครื องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลำ 5
 ปี จ ำนวน 1,894 เครื อง ลดจ ำนวนเหลือ 450 เครื อง

188,298,000.00        186,975,000.00      วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์




1.บจก. เอสวีโอเอ (มหำชน) 188,290,710 บำท
2. บ.แพลท เนรำ จ ำกัด 278,210,700 บำท

บจก. เอสวีโอเอ (มหำชน) 186,975,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ป.04-19/2565

ลว. 18 พ.ย. 65

70,707,600.00          70,522,199.00       วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์

1.บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ำกัด 41,210,408 บำท

2. บ. เอ็ม เอฟ อี ซี จ ำกัด (มหำชน)

 51,400,000 บำท
3.บ.ซำลิกซ์ สเปซ จ ำกัด 69,799,800 บำท

4. บ. แอ็ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

69,911,160 บำท

บ.สตรีม ไอ.ที.คอนซัลต้ิง จ ำกัด 41,200,000 บำท

82,106,900.00          

1.บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

81,607,512 บำท

2. บ. สำมำรถเทลคอม จ ำกัด (มหำชน) 

81,924,616 บำท

3.บ.ดิสโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมชั นเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

81,105,144 บำท
เสนอรำคำต  ำสุดวิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์81,105,144.00       



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

43
จ้ำงปรับปรุงพ้ืนที ปฏิบัติงำนหน่วยรับจ่ำยเงินส่วนกลำงส่วนกำรเงินส่วนกลำง

 อำคำร 1 ช้ัน 1 ธนำคำรออมสินส ำนักงำนใหญ่
277,000.00              277,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 277,000 บำท บจก. รุ่งอุดมทรัพย์ 59 277,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.01-23/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

44 ซ้ือพร้อมติดต้ังเครื องปรับอำกำศทดแทนส ำนักงำนใหญ่ (คร้ังที  2) 2,354,600.00           2,230,000.00         วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. หจก.ดีอำร์โปรดักท์เซอร์วิส 2,249,600 บำท

2. บ.เจ.เอ็น.อำร์.แอร์ ซัพพลำย จ ำกัด 2,288,000 บำท

3.หจก. เอ็น พี ซัพพลำย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

2,333,000 บำท

4.บ. แอร์โก้ โปร-เทค จ ำกัด 2,348,600 บำท

5.บ. ช.เกียรติทิพย์ จ ำกัด 2,350,700 บำท

6.บ. เฮงสูง จ ำกัด 2,119,000 บำท

หจก.ดีอำร์โปรดักท์เซอร์วิส 2,230,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.02-55/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

45
จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงรูปแบบ

สื อออนไลน์ ของเครือเนชั น
660,000.00              660,000.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ. เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน)

660,000 บำท

บ. เนชั น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน)

660,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-198/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

46 จ้ำงจัดหำพ้ืนที ออกบูธงำน"มหกรรมช้ีช่องรวยแฟรนไชส์ 2022" 900,000.00              900,000.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั น

900,000 บำท
บจก.พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั น เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-200/2565

ลว. 23 พ.ย. 65

47
จ้ำงบ ำรุงรักษำ Software ระบบงำนรองรับกำรน ำ Credit Risk Model ไป

ใช้งำนเฉพำะในส่วนของ Software Tools (model builder) (ระยะเวลำ 2

 ปี)

5,081,788.00           5,000,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)

5,000,000 บำท

บ. บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)

5,000,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.03-244/2565

ลว. 24 พ.ย. 65

48
จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ฯ ทำงหนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์
1,600,000.00           1,600,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก.สำรสู่อนำคต

1,600,000 บำท

บจก.สำรสู่อนำคต

1,600,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-205/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

49
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน LOR เพื อรองรับกำรก ำหนดผลิตภัณฑ์
สินเชือโปรโมชั น

499,148.65              499,148.65           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก.พีเอ็นเอส ซอฟต์แวร์ เซอร์วิส

499,148.65 บำท
บจก.พีเอ็นเอส ซอฟต์แวร์ เซอร์วิส

499,148.65 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.03-245/2565
ลว. 24 พ.ย. 65

50 วำงสื อฯ ทำงหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ รำยวัน 300,000.00              300,000.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก.สยำมรัฐ 300,000 บำท บจก.สยำมรัฐ 300,000 บำท

เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ต.1-202/2565

ลว. 22 พ.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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

51

จ้ำงผลิตกระปุกออมสิน รุ่น Metaverse Collection ลำย ออมสุข   ออม

สิน เพื อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมกำรออม เนื องในวันออมแห่งชำติ        ปี 

2565 พร้อมบรรจุรำงวัลส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ ที เป็นสมำชิกธนำคำร

โรงเรียนดิจิทัล ปี 2565

499,200.00              499,200.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ. เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี  จ ำกัด

499,200 บำท

บ. เอช.ซี.เอ็กซ์พีเรียนซ์ เอเจนซี  จ ำกัด

499,200 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-201/2565

ลว. 25 พ.ย. 65

52 ซ้ือเครื อง PIN PAD 7,685,000.00           7,685,000.00         วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก.ล็อกซบิท 7,685,000 บำท บจก.ล็อกซบิท 7,685,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ป.02-57/2565

ลว. 29 พ.ย. 65

53
จ้ำงถอดย้ำยป้ำยประกำศอัตรำแลกเปลี ยนจำกธนำคำรออมสินสำขำที 

ยกเลิกกำรให้บริกำรติดต้ังให้ธนำคำรออมสินสำขำฯ
366,130.80              366,130.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ทำร์เล้นท์ เทคโนโลยี 366,130.80 บำท บจก.ทำร์เล้นท์ เทคโนโลยี 366,130.80 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.03-246/2565

ลว. 17 พ.ย. 65

54 จ้ำงออกแบบและจัดท ำบูธงำนมหกรรมร่วมใจแก้หน้ี คร้ังที  2-5 6,357,940.00           6,357,940.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก.ซี เอ็ม แล็บ 

6,357,940 บำท

บจก.ซี เอ็ม แล็บ 

6,357,940 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-202/2565

ลว. 16 พ.ย. 65

55 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ จ ำนวน 6 แบบพิมพ์ 196,750.00              196,750.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
บ. สุรศิริ จ ำกัด
196,750 บำท

บ. สุรศิริ จ ำกัด
196,750 บำท

เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.03-248/2565

ลว. 22 พ.ย. 65

56
ซ้ือสิทธิกำรใช้เครื องมือส ำหรับตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำย

สื อสำร และระบบเครื องคอมพิวเตอร์ของธนำคำร 
 ระยะเวลำ 3 ปี

1,025,000.00           1,025,000.00         วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. บิซ โฟล์ค จ ำกัด 1,025,000 บำท บ. บิซ โฟล์ค จ ำกัด 1,025,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ส.02-56/2565

ลว. 29 พ.ย. 65

57
จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงโทรทัศน์

 "รำยกำร Happy Life กับคุณหรีด"
842,625.00              842,625.00           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. 110 วิภำ จ ำกัด 842,625 บำท บ. 110 วิภำ จ ำกัด 842,625 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-204/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

58
จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำรทำงวิทยุ 
รำยกำร คุยสบำยสไตล์มิสเตอร์เฮำ ช่วง รักรถรักพลังงำนรักเศรษฐกิจ (FM 

90.5 MHz)

360,000.00              360,000.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ นำยไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 360,000 บำท นำยไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 360,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.1-207/2565

ลว. 23 พ.ย. 65

59
จ้ำงจัดงำนน ำเสนอผลสัมฤทธ์ิโครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ นระดับประเทศ

 ประจ ำปี 2565
699,619.50              699,619.50           วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เซทเลอร์ โฟร์อ๊เว้นท์ จ ำกัด 699,619.5 บำท บ. เซทเลอร์ โฟร์อ๊เว้นท์ จ ำกัด 699,619.5 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-206/2565

ลว. 21 พ.ย. 65

60
จ้ำงวำงสื อโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ช่องทำง 
Application Line

1,700,000.00           1,700,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 1,700,000 บำท บ. เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 1,700,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.พ.1-209/2565

ลว. 29 พ.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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

61
จ้ำงผลิตกระเป๋ำช๊อปป้ิงแคนวำส 

(จ ำนวน 56,000 ใบ ใบละ 66.50 บำท)
3,724,000.00           3,724,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ. ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ำกัด 3,724,000 บำท บ. ชีววัฒน์ กรุ๊ป จ ำกัด 3,724,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ส.03-249/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

62
จ้ำงปรับปรุงแก้ไขปัญหำน้ ำซึมบริเวณห้องน้ ำภำยในห้องผู้อ ำนวยกำร

ธนำคำรออมสิน และระบบกันซึมบริเวณหลังคำหน้ำมุข อำคำร 1 ช้ัน 2 

ธนำคำรออมสิน

240,000.00              240,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทีวี คอนเนคชั น จ ำกัด 240,000 บำท บ. ทีวี คอนเนคชั น จ ำกัด 240,000 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พรบ.01-24/2565

ลว. 30 พ.ย. 65

63 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงวิทยุในรำยกำร "เสำร์-อำทิตย์ สะกิดข่ำวกับพญำไม้" 256,800.00              256,800.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ. เซเว่น รีพอร์ตเตอร์ จ ำกัด 256,800 บำท บ. เซเว่น รีพอร์ตเตอร์ จ ำกัด 256,800 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ต.1-210/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

64 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงวิทยุในรำยกำรถอดรหัสข่ำว 385,200.00              385,200.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.ไทยเวิลด์ มีเดีย จ ำกัด 385,200 บำท บ.ไทยเวิลด์ มีเดีย จ ำกัด 385,200 บำท เสนอรำคำต  ำสุด
พณ.ต.1-208/2565

ลว. 23 พ.ย. 65

65
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ชุดสำขำ ส ำหรับโครงกำรขยำยช่อง

ทำงกำรให้บริกำร
817,997.50              817,997.50           วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.วิช อินโนเวชั น จ ำกัด 817,997.5 บำท บ.วิช อินโนเวชั น จ ำกัด 817,997.5 บำท เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ส.03-251/2565

ลว. 25 พ.ย. 65

66 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงวิทยุรำยกำร ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 462,240.00              462,240.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

462,240 บำท

บ.พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

462,240 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.1-212/2565

ลว. 29 พ.ย. 65

67 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงสื อออนไลน์ www.dokbiaonline.com 385,200.00              385,200.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

385,200 บำท

บ.พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด

385,200 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-215/2565

ลว. 29 พ.ย. 65

68 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงวิทยุในรำยกำร "ซันเดย์ทอล์ก" 240,000.00              240,000.00           วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
นำงวันวิไลพร มีช ำนำญ

240,000 บำท

นำงวันวิไลพร มีช ำนำญ

240,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.ต.1-211/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

69
จ้ำงวำงสื อฯ ทำงโทรทัศน์ รำยกำร เรื องเล่ำเช้ำน้ี และ

 เรื องเล่ำเสำร์-อำทิตย์
5,899,980.00           5,899,980.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.อินพินิจูด พลัส มีเดีย จ ำกัด

5,899,980 บำท

บ.อินพินิจูด พลัส มีเดีย จ ำกัด

5,899,980 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-213/2565

ลว. 29 พ.ย. 65

70 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงหนังสือพิมพ์ผู้จัดกำรรำยวัน 360 องศำ 2,568,000.00           2,568,000.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ำกัด

2,568,000 บำท

บ.ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ำกัด

2,568,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-214/2565

ลว. 30 พ.ย. 65

71 จ้ำงวำงสื อฯ ทำงโทรทัศน์ รำยกำรเปร้ียวปำก 2,740,270.00           2,740,270.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ไทม์ บรอดคำสท์ จ ำกัด

2,740,270 บำท

บ.ไทม์ บรอดคำสท์ จ ำกัด

2,740,270 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-217/2565

ลว. 28 พ.ย. 65

72
จ้ำงบริกำรสืบค้นข้อมูลข่ำวสำรระบบ NewsCenter และระบบ 
iQNewsClip บนอินเทอร์เน็ต

2,497,372.00           2,497,372.00         วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.อินโฟเควสท์ จ ำกัด

2,497,372 บำท
บ.อินโฟเควสท์ จ ำกัด

2,497,372 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พณ.พ.1-216/2565
ลว. 29 พ.ย. 65

73 จ้ำงเหมำบริกำรให้บริกำรดูแลแลบริหำรจัดกำรระบบ GSB WISDOM 2,900,000.00           2,900,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 

2,900,000 บำท

บ.เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 

2,900,000 บำท
เสนอรำคำต  ำสุด

พรบ.03-257/2565

ลว. 30 พ.ย. 65


