
วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือเคร่ือง HSM 10 K จ ำนวน 2 เคร่ือง 5,602,000.00              
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

5,602,000 บำท

บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

5,602,000 บำท

พณ.พ.02-58/2565

ลว. 7 ธ.ค. 65

จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ือง HSM 10 K จ ำนวน 2 เคร่ือง ระยะเวลำ 4 ปี 3,361,200.00              
บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

3,361,200 บำท

บ. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

3,361,200 บำท

พณ.พ.03-264/2565

ลว. 7 ธ.ค. 65

2
ซ้ือหมึกพิมพ์ ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จ ำนวน 1,200

 ตลับ
606,000.00                   598,800.00                วิธีคัดเลือก

1.บ. เอส ซี ที ซี จ ำกัด 599,628 บำท

2. บ.ลีก้ำ บิสสิเนส จ ำกัด 600,000 บำท
บ. เอส ซี ที ซี จ ำกัด  599,628 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-61/2565

ลว. 9 ธ.ค. 65

3 จ้ำงผลิตกระเป๋ำใส่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนำคำรออมสิน 4,400,000.00                 3,008,000.00              วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์

1.บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ ำกัด 3,168,000 บำท

2. บ.มำยเดีย จ ำกัด 3,488,000 บำท

3. บ. 29 พรีเมียม จ ำกัด 4,160,000 บำท

4. บ.เอ็นแอล พรีเม่ียม จ ำกัด 4,368,000 บำท

บ. อูอ๊ิงค์ พรีเม่ียม จ ำกัด

3,008,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ส.03-250/2565

ลว. 1 ธ.ค. 65

4 ซ้ือสิทธิกำรใช้โปรแกรมด้ำนคณิตศำสตร์ประกันภัย Mo net Financial Modeling 865,500.00                   865,416.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

865,416 บำท

บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

865,416 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-60/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

5
จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมรำมจิตติ และห้องประชุมอัญชัน อำคำร 1 ช้ัน 2 

ส ำนักงำนใหญ่
749,000.00                   640,999.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1.บ.เจ เจ เทค อิเลคทริค จ ำกัด 640,999 บำท

2. บ. เรดฟ๊อกซ์คอนสตัคช่ันแอนด์เพ้นท์ จ ำกัด 722,000 บำท

3. หจก. พลเฟอร์นิเจอร์ 742,055.22 บำท

4. หจก. ศรีนุติยกำญจน์ 749,000 บำท

บ.เจ เจ เทค อิเลคทริค จ ำกัด 640,999 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-25/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

6
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบกำรรับฟังเสียงของลูกค้ำและบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนของ 

ธนำคำรออมสิน (VOC)
800,000.00                   800,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ.คลิกเน็กซ์ จ ำกัด 800,000 บำท บ.คลิกเน็กซ์ จ ำกัด 800,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-252/2565

ลว. 1 ธ.ค. 65

7 ซ้ือแฟ้มใส่เอกสำร จ ำนวน 3 รำยกำร 662,640.00                   662,640.00                วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.ฟิวเจอร์เทค โฮลด้ิง 662,640 บำท หจก.ฟิวเจอร์เทค โฮลด้ิง 662,640 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-62/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

8 ซ้ือระบบเฝ้ำระบบเครือข่ำยแบบอัตโนมัติ (Network Automation&Monitoring 17,985,000.00               17,985,000.00            วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.รีไลแอนซ์ จ ำกัด 17,985,000 บำท บ.รีไลแอนซ์ จ ำกัด 17,985,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.02-59/2565

ลว. 13 ธ.ค. 65

9
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบเฝ้ำระบบเครือข่ำยแบบอัตโนมัติ (Network 

Automation&Monitoring 

บ ำรุงรักษำ 4 ปี

8,314,720.00                 8,314,720.00              วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.รีไลแอนซ์ จ ำกัด  8,314,720 บำท บ.รีไลแอนซ์ จ ำกัด  8,314,720 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ป.03-255/2565

ลว. 13 ธ.ค. 65

10 จ้ำงถ่ำนทอดองค์ควำมรู้ควำมควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน 330,000.00                   330,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด

330,000 บำท

บ.สำมำรถ เอ็ด เท็ค จ ำกัด

330,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-254/25565

ลว. 7 ธ.ค. 65

11 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์ จ ำนวน 5 แบบพิมพ์ 1,896,000.00                 1,896,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ประชุมช่ำง จ ำกัด

1,896,000 บำท

บ.ประชุมช่ำง จ ำกัด

1,896,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-256/2565

ลว. 6 ธ.ค. 65

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ เสนอรำคำต่ ำสุด1

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

8,963,200.00                 



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

12 จ้ำงวำงส่ือฯ รำยกำร หมุนตำมโลก 792,000.00                   792,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด

792,000 บำท

บ.เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด

792,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-219/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

13
จ้ำงพัฒนำระบบ Selling Agent Gateway เพ่ือรองรับกำรขำยผลิตภัณฑ์กับพันธมิตร

ผ่ำนช่องทำง Digital
5,543,259.70                 5,543,259.70              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.ที.เอ็น.อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

5,543,259.70 บำท

บ.ที.เอ็น.อินคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

5,543,259.70 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-258/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

14 จ้ำงวำงส่ือฯ ในรำยกำร คุยยกบ้ำนและรำยกำรเช้ำน้ีประเทศไทย 5,430,000.00                 5,430,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ส่ือสำยรุ้ง จ ำกัด

5,430,000 บำท

บ.ส่ือสำยรุ้ง จ ำกัด

5,430,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-218/2565

ลว. 1 ธ.ค. 65

15 จ้ำงผลิตส่ือองค์ควำมรู้ เร่ือง กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรปฏิบัติงำนสำขำ ประจ ำปี 2565 1,550,000.00                 1,550,000.00              วิธีคัดเลือก บ.โอเอซิสฟิล์ม เซอร์วิส จ ำกัด 1,550,000 บำท บ.โอเอซิสฟิล์ม เซอร์วิส จ ำกัด 1,550,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-259/2565

ลว. 14 ธ.ค. 65

16 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงหนังสือพิมพ์ข่ำวหุ้นธุรกิจ 1,232,640.00                 1,232,640.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. บูรพำทัศน์ (1999)

1,232,640 บำท

บจก. บูรพำทัศน์ (1999)

1,232,640 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-220/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

17 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงวิทยุ รำยกำร เก็บข่ำวมำเล่ำ 960,000.00                   960,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. เบรน ทรี

960,000 บำท

บจก. เบรน ทรี

960,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-223/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

18 จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน์เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 490,000.00                   490,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

490,000 บำท

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ

490,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-265/2565

ลว. 14 ธ.ค. 65

19 จ้ำงปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนธนำคำรออมสินสำขำถนนกำญจนวิถี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 3,630,000.00                 3,630,000.00              วิธีคัดเลือก
หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์

3,630,000 บำท

หจก. สือเจริญ แอนด์ พี. โปรดักส์

3,630,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-26/2565

ลว.22 ธ.ค. 65

20 จ้ำงผลิตและวำงส่ือฯ บนป้ำยบริเวณถนนพหลโยธิน หน้ำธนำคำรออมสิน 1,027,560.00                 1,027,560.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. แทนคุณ บิลบอร์ด 1,027,560 บำท บจก. แทนคุณ บิลบอร์ด 1,027,560 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-222/2565

ลว. 9 ธ.ค. 65

21
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน Mobile HR API เพ่ือรองรับกำรท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ
1,870,672.50                 1,870,672.50              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ซินเนอจี โกลบอล เน็คเวิร์ค 1,870,672.50 บำท บจก. ซินเนอจี โกลบอล เน็คเวิร์ค 1,870,672.50 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-260/2565

ลว. 8 ธ.ค. 65

22
จ้ำงพัฒนำและติดต้ังใช้งำนแบบจ ำลองวัดระดับควำมเส่ียงเชิงพฤติกรรม (Behavior 

Scoring) ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสินเช่ือ
59,550,560.00               59,550,560.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

59,550,560 บำท

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

59,550,560 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-270/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

23
จ้ำงบ ำรุงรักษำแบบจ ำลองวัดระดับควำมเส่ียงเชิงพฤติกรรม (Behavior Scoring) 

ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรลูกค้ำสินเช่ือ ระยะเวลำ 4 ปี
12,429,440.00               12,429,440.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

12,429,440 บำท

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

12,429,440 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-271/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

24 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงรำยกำร เจำะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 1,306,200.00                 1,306,200.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. อัพ ลิงค์ 1,306,200 บำท บจก. อัพ ลิงค์ 1,306,200 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-221/2565

ลว. 9 ธ.ค. 65

25 เช่ำใช้ระบบรักษำควำมปลอดภัยบนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ระบบ 467,228.34                   467,228.34                วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

467,228.34 บำท

บ.ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

467,228.34 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-21/2565

ลว. 21 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

26 จ้ำงท ำบูธพร้อมติดต้ังในงำน OTOP City 2022 250,000.00                   250,000.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด 250,000 บำท บ.มำยด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ำกัด 250,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-224/2565

ลว. 9 ธ.ค. 65

27
จ้ำงเหมำบริกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบวิศวกรรมประกอบอำคำรออมสินส ำนักงำนใหญ่ 

(ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลำ 2 เดือน
499,000.00                   499,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.รวย แอนด์ รวย พรีเม่ียม

499,000 บำท

หจก.รวย แอนด์ รวย พรีเม่ียม

499,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-268/2565

ลว. 21 ธ.ค. 65

28 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน (Optimist) ระยะเวลำ 2 ปี 4,500,000.00                 4,500,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 4,500,000 บำท บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 4,500,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-266/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

29 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3,143,232.00                 3,143,232.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด 3,143,232 บำท บ.ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด 3,143,232 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-225/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

30 จ้ำงผลิตและวำงส่ือฯ ทำงโทรทัศน์ รำยกำร กระจกหกด้ำน 2,100,000.00                 2,100,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ำกัด

2,100,000 บำท

บ.ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ำกัด

2,100,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-227/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

31 จ้ำงเหมำบริกำรบริหำรจัดกำร Facebook Close Group (ออมสิน ออมENG) 900,000.00                   900,000.00                วิธีคัดเลือก
หจก.บ้ำนดอยปุย

900,000 บำท

หจก.บ้ำนดอยปุย

900,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-262/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

32
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรลงทุน (Investment System) เพ่ือ

รองรับกำรส่งใบ Confirmation

ให้คู่ค้ำ ผ่ำน E-mail โดยมีกำรเข้ำรหัสข้อมูล

1,978,582.00                 1,978,582.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ำกัด

1,978,582 บำท

บ.เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ ำกัด

1,978,582 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-264/2565

ลว. 14 ธ.ค. 65

33 จ้ำงพิมพ์แบบพิมพ์เอกสำรค่ันแฟ้มสินเช่ือลูกหน้ีรำยตัว จ ำนวน 1 แบบพิมพ์ 198,000.00                   198,000.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.ประชุมช่ำง จ ำกัด 198,000 บำท บ.ประชุมช่ำง จ ำกัด 198,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-226/2565

ลว. 16 ธ.ค. 65

34 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร 2,319,985.50                 2,319,985.50              วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูช่ัน จ ำกัด

2,319,985.50 บำท

บ.วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูช่ัน จ ำกัด

2,319,985.50 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-64/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

35 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทพับก ช่อง 5 ในรำยกำร "บันทึกท่องเท่ียว" 3,317,000.00                 3,317,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน จ ำกัด

3,317,000 บำท

บ.สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน จ ำกัด

3,317,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-230/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

36
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศ (ซิลเลอร์) อำคำร 15 และ อำคำร 18 อสญ. (แบบไม่

รวมอะไหล่) ระยะเวลำ 2 เดือน
199,000.00                   199,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.เค แอนด์ พี ซินเซียริต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

199,000 บำท

บ.เค แอนด์ พี ซินเซียริต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด

199,00 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-267/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

37
จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีพร้อมติดต้ังแผงโซล่ำเซลล์อำคำร 3,15 และ 17 ธนำคำรออมสิน

ส ำนักงำนใหญ่ กรุงเทพฯ
8,930,000.00                 8,930,000.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ.นนกรุ๊ป จ ำกัด 8,930,000 บำท บ.นนกรุ๊ป จ ำกัด 8,930,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-27/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

38 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร ขนำด เอ 4 ชนิด 80 แกรม (ฉลำกเขียว) 34,217,316.00               34,217,316.00            วิธีคัดเลือก
บ.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 

34,217,316 บำท

บ.ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ำกัด 

34,217,316 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-63/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

39 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงวิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) 5,526,000.00                 5,526,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)

5,526,000 บำท

บ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ำกัด (มหำชน)

5,526,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-228/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

40 ซ้ือระบบวิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบแบบรวมศูนย์ ส ำหรับห้อง NOC/SOC                33,085,256.00             33,085,256.00 วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

33,085,256 บำท

บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

33,085,256 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.02-67/2565

ลว. 26 ธ.ค. 65

41 บ ำรุงรักษำระบบวิเครำะห์กำรท ำงำนของระบบแบบรวมศูนย์ ส ำหรับห้อง NOC/SOC                62,401,544.00             62,401,544.00 วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

62,401,544 บำท

บ.แอ็ดวำนซ์ฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)

62,401,544 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-277/2565

ลว. 26 ธ.ค. 65

42 จ้ำงผลิตและวำงส่ือฯ ทำงโทรทัศน์ ในรำยกำร ร้อยอำชีพ พลิกฝัน 4,320,000.00                 4,320,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.มันดี โปรดักช่ัน จ ำกัด 4,320,000 บำท บ.มันดี โปรดักช่ัน จ ำกัด 4,320,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-233/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

43 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงโทรทัศน์ในรำยกำรซุปตำร์พำรวย 1,755,000.00                 1,755,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.อำวเวอร์กลำส จ ำกัด 1,755,000 บำท บ.อำวเวอร์กลำส จ ำกัด 1,755,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-231/2565

ลว. 15 ธ.ค. 65

44 จ้ำงผลิตปละวำงส่ือฯ ช่องทำง Online Marketing Oops 1,196,826.03                 1,196,826.03              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ำกัด 1,196,826.03 บำท บ.อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ำกัด 1,196,826.03 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-235/2565

ลว. 20 ธ.ค. 65

45 จ้ำงออกแบบและจัดงำนเทศกำลคริสต์มำส และปีใหม่ ประจ ำปี 2566 1,294,700.00                 1,294,700.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.คลิกสเปซ จ ำกัด 1,294,700 บำท บ.คลิกสเปซ จ ำกัด 1,294,700 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-229/2565

ลว. 9 ธ.ค. 65

46 ซ้ือผ้ำหมึก ส ำหรับเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson รุ่น PLQ-20 1,899,300.00                 1,899,300.00              วิธีคัดเลือก
บ.ไอที เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด

1,899,300 บำท

บ.ไอที เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด

1,899,300 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-68/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

47 จ้ำงก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนธนำคำรออมสินสำขำเนินมะปรำง จ.พิษณุโลก 9,890,000.00                 9,890,000.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บ.คอนแทรคโฮม จ ำกัด

9,890,000 บำท

บ.คอนแทรคโฮม จ ำกัด

9,890,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-31/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

48 จ้ำงผลิตและวำงส่ือฯ ทำงรูปแบบ Social Network ของ Marketeer 1,194,120.00                 1,194,120.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.มำร์เก็ตเธียร์ จ ำกัด

1,194,120 บำท

บ.มำร์เก็ตเธียร์ จ ำกัด

1,194,120 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ค.1-234/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65

49 ซ้ือสิทธิกำรใช้งำนโปรแกรม Adobe ระยะเวลำ 1 ปี 2,592,909.60                 2,592,909.60              วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

2,592,909.60 บำท

บ.ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด

2,592,909.60 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ส.02-65/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

50 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมธนำคำรออมสินสำขำคุระบุรี จ.พังงำ 1,069,000.00                 1,069,000.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บ.สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

1,069,000 บำท

บ.สินทวี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด

1,069,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-29/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

51
จ้ำงพัฒนำระบบงำน API Managemnt เพ่ือรองรับกำรใช้งำน OpenShift Container

 Platform ท่ีธนำคำรใช้งำนอยู่

ในปัจจุบัน

8,462,022.00                 8,462,022.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ยิบอินซอย จ ำกัด

8,462,022 บำท

บ.ยิบอินซอย จ ำกัด

8,462,022 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-272/2565

ลว. 21 ธ.ค. 65

52
จ้ำงออกแบบและผลิตกระปุกออมสิน ของแจกวำระวันเด็กเห่งชำติ ประจ ำปี 2566 

(จ ำนวน 400,000 ใบ)
10,000,000.00               10,000,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.ออทิสติกไทย วิสำหกิจเพ่ือสังคม

10,000,000 บำท

บ.ออทิสติกไทย วิสำหกิจเพ่ือสังคม

10,000,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-274/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65

53
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำรทำงส่ืออนไลน์ในเครือ

เดลินิวส์
234,330.00                   234,330.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ.ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด

234,330 บำท

บ.ส่ีพระยำกำรพิมพ์ จ ำกัด

234,330 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-251/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

54 จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบกำรชมพิพิธภัณฑ์ธนำคำรออมสิน (Software) ประจ ำปี 2566 299,600.00                   299,600.00                วิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ดิจิตอล เอ็ดดูเคช่ัน

299,600 บำท

บ.ดิจิตอล เอ็ดดูเคช่ัน

299,600 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-273/2565

ลว. 19 ธ.ค. 65

55 จ้ำงพิมพ์นำมบัตร 128,400.00                   128,400.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด

128,400 บำท

บ.วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด

128,400 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-236/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

56
จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงรูปแบบส่ือออไลน์ 

รำยกำรคุยทะลุจอ
300,000.00                   300,000.00                วิธีตกงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บ.เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด

300,000 บำท

บ.เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ำกัด

300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-237/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65

57
จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ฯ ช่อง Nation TV 22 และวำงส่ือทำง

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
3,999,814.00                 3,999,814.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน)

3,999,814 บำท

บ.เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน)

3,999,814 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-238/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65

58 จ้ำงท่ีปรึกษำก ำหนดแนวทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลแบบรูปบูรณำกำร 1,472,625.00                 1,472,625.00              วิธีจ้างท่ีปรึกษา บ.เดต้ำ ดี อำร์ ไอ วี จ ำกัด 1,472,625 บำท บ.เดต้ำ ดี อำร์ ไอ วี จ ำกัด 1,472,625 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-275/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

59 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32 ) 4,997,435.00                 4,997,435.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.ทริปเปิล วี บรอดคำสท์ จ ำกัด 4,997,435 บำท บ.ทริปเปิล วี บรอดคำสท์ จ ำกัด 4,997,435 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-241/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

60 ผลิตและวำงส่ือฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ TOP NEWS TV 5,999,744.00                 5,999,744.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ำกัด

5,999,744 บำท

บ.ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ำกัด

5,999,744 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-239/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

61 ซ้ือและพัฒนำระบบงำนรองรับ TFRS17 (คร้ังท่ี 2)                61,176,000.00             61,176,000.00 วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

6,1176,000 บำท

บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

6,1176,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.02-66/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

62 บ ำรุงรักษำระบบงำนรองรับ TFRS17 ระยะเวลำ 4 ปี (คร้ังท่ี 2)                18,622,800.00             18,622,800.00 วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

18,622,800 บำท

บ.ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซัลต้ิง จ ำกัด

18,622,800 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ป.03-276/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

63
ซ้ือและติดต้ังระบบรักษำควำมปลอดภัยศูนย์จัดเก็บเอกสำรส ำคัญเขตหนองบัวล ำภู 

                   770,000.00                 770,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บ.เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด

770,000 บำท

บ.เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด

770,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-71/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

64
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบรักษำควำมปลอดภัยศูนย์จัดเก็บเอกสำรส ำคัญเขตหนองบัวล ำภู 

แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลำ 4 ปี
                   260,000.00                 260,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บ.เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด

260,000 บำท

บ.เคมกำร์ด (ประเทศไทย) จ ำกัด

260,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-303/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

65 เช่ำรถยนต์ประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเท่ียบเท่ำ 35,820,000.00               35,820,000.00            วิธีคัดเลือก
บ.ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

35,820,000 บำท

บ.ไทยเร้นท์อะคำร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

35,820,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.04-23/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

66 จ้ำงวำงส่ือฯ ผ่ำนส่ือออนไลน์โพสต์ทูเดย์ 1,500,000.00                 1,500,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.โพสต์ทูเดย์ จ ำกัด 1,500,000 บำท บ.โพสต์ทูเดย์ จ ำกัด 1,500,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-240/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

67 จ้ำงวำงส่ือฯ ในสนำมบินสมุย 1,999,992.00                 1,999,992.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพ้ืน จ ำกัด

1,999,992 บำท

บ.กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพ้ืน จ ำกัด

1,999,992 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-243/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

68 ผลิตของสมนำคุณส ำหรับกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด GSB NOW 435,918.00                   435,918.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 435,918 บำท บ.เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 435,918 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-244/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

69 ซ้ือสำยชำร์จโทรศัพท์มือถือแบบ 3 in 1 499,690.00                   499,690.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.โปรโมช่ันนอบ โปรดักส์ จ ำกัด 499,690 บำท บ.โปรโมช่ันนอบ โปรดักส์ จ ำกัด 499,690 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.2-10/2565

ลว. 22 ธ.ค. 65

70 จ้ำงวำงส่ือฯ ในรูปแบบ Banner ทำงเว็บไซต์ข่ำว 300,000.00                   300,000.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
หจก.หนังสือพิมพ์ ไฮไลท์กำรเมือง

300,000 บำท

หจก.หนังสือพิมพ์ ไฮไลท์กำรเมือง

300,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.2-10/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

71 จ้ำงเหมำบริกำรจัดกำรและบริกำรข้อมูลกำรเรียนรู้ออนไลน์ 1,600,000.00                 1,600,000.00              วิธีคัดเลือก บ.จี แกรททิจูด จ ำกัด 1,600,000 บำท บ.จี แกรททิจูด จ ำกัด 1,600,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-279/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

72 จ้ำงปรับปรุงส ำนักงำนธนำคำรออมสินสำขำเซ็นทรัล รำมอินทรำ กรุงเทพฯ 2,160,000.00                 2,160,000.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หจก.ศรีนุติยกำญจน์ 2,160,000 บำท หจก.ศรีนุติยกำญจน์ 2,160,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.01-28/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

73 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนธนำคำรออมสินสำขำนำงพญำ จ.พิษณุโลก 1,140,000.00                 1,140,000.00              วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หจก.ศรีนุติยกำญจน์

1,140,000 บำท

หจก.ศรีนุติยกำญจน์

1,140,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.01-30/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

74
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน CardM เพ่ือให้รองรับกำรตรวจจับรำยกำรธุรกรรม 

Online Fraud
12,405,119.50               12,405,119.50            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ำกัด

12,405,119.50 บำท

บ.เอส เอส ซี โซลูช่ัน จ ำกัด

12,405,119.50 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-280/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

75 จ้ำงวำงส่ือฯ ช่องทำง Facebook เร่ืองเล่ำเช้ำน้ี 1,983,780.00                 1,983,780.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.บีอีซีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

1,983,780 บำท

บ.บีอีซีไอ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด

1,983,780 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-247/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

76
จ้ำงออกแบบและผลิตส่ือกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ หลักสูตรกำรธนำคำรเพ่ือควำมย่ังยืน 

(Sustainable Banking)
1,350,000.00                 1,350,000.00              วิธีคัดเลือก

บ.อินฟินิต ซัคเซส เซนเตอร์ จ ำกัด

1,350,000 บำท

บ.อินฟินิต ซัคเซส เซนเตอร์ จ ำกัด

1,350,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด




พรบ.03-284/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

77 จ้ำงวำงส่ือฯเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 1,177,000.00                 1,177,000.00              วิธีคัดเลือก
บ.เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จ ำกัด

1,177,000 บำท

บ.เอ็ม แอนด์ ซัลลิแวน จ ำกัด

1,177,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-278/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

78
เช่ำใช้บริกำร IBM Cloud Platform/IBM Cloud Advanced Support ส ำหรับ

โครงกำรหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบบล็อกเชน (e.LG on Blockchain)
6,409,728.00                 6,409,728.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

6,409,728 บำท

บ.โปรเฟสช่ันนัล คอมพิวเตอร์ จ ำกัด

6,409,728 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.04-24/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

79
ซ้ือและติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนำคำรออมสิน ชนิดเครือข่ำย แบบรวม

อะไหล่
41,907,000.00               41,907,000.00            วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ.โอ เอส ดี จ ำกัด 41,907,000 บำท บ.โอ เอส ดี จ ำกัด 41,907,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.02-70/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

80
จ้ำงบ ำรุงรักษำ แบบรวมอะไหล่ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนำคำรออมสิน ชนิด

เครือข่ำย
11,318,100.00               11,318,100.00            วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บ.โอ เอส ดี จ ำกัด 11,318,100 บำท บ.โอ เอส ดี จ ำกัด 11,318,100 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-292/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

81 จ้ำงบริกำรรถรับ - ส่งสนำมบิน พร้อมคนขับ (Limousine) 1,864,000.00                 1,864,000.00              วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์ บ.พรีเม็กซ์ ลีมูซีน จ ำกัด 1,864,000 บำท บ.พรีเม็กซ์ ลีมูซีน จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ส.03-290/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

82 จ้ำงวำงส่ือฯ ช่องทำงออนไลน์ของ One 31 1,999,830.00                 1,999,830.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด 1,999,830 บำท บ.วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด 1,999,830 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-246/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

83 จ้ำงติดต้ังมู่ล่ี บริเวณส ำนักงำนธ.ออมสิน ภำค 1 125,000.00                   125,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสเอสสุสินเดคคอเรท จ ำกัด 125,000 บำท บ.เอสเอสสุสินเดคคอเรท จ ำกัด 125,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-283/2565

ลว. 28-12-2565

84
จ้ำงเหมำบริกำรพ้ืนท่ีเก็บครุภัณฑ์ ส่ิงของ วัตถุโบรำณ และอุปกรณ์ประกอบกำร

แสดงพิพธภัณฑ์ ประจ ำปี 2566
218,760.00                   218,760.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บ.บำงกอก ขนย้ำย จ ำกัด 218,760 บำท บ.บำงกอก ขนย้ำย จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-282/2565

ลว. 27-12-2565

85 จ้ำงท่ีปรึกษำด ำเนินกำรวิจัยแนวโน้มธุรกิจและอุตสำหกรรมในภำพรวมแต่ละภูมิภำค 2,869,720.12                 2,869,720.12              จ้างท่ีปรึกษา
บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน)

2,869,720.12 บำท
บ.บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-281/2565

ลว. 30-12-2565

86
จ้ำงเหมำบริกำรจัดกิจกรรม "สร้ำงเสริมควำมสัมพัน์อันดีระหว่ำงธนำคำรออมสินกับ

กลุ่มผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์" คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2565
679,985.00                   679,985.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์แพลนน่ิง จ ำกัด

679,985 บำท

บ.เอ็กซ์เปิร์ต ทัวร์แพลนน่ิง จ ำกัด

679,985 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-245/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

87
ซ้ือสิทธิกำรใช้งำน Software Subscription Support ส ำหรับโปรแกรมระบบงำน 

Loan Origination and Process Systems ระยะเวลำ 2 ปี
19,000,000.00               19,000,000.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.ยิบ อิน ซอย จ ำกัด 19,000,000 บำท บ.ยิบ อิน ซอย จ ำกัด 19,000,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.02-69/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

88 จ้ำงบริหำรจัดกำรเว็บไซต์ธนำคำรออมสิน 2,217,040.00                 2,217,040.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. คลิกเน็กซ์ 2,217,040 บำท บจก. คลิกเน็กซ์ 2,217,040 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-286/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

89
จ้ำงกำรบริหำรจัดกำรส่ือและจัดเก็บข้อมูลกำรตลำดดิจิทัลบน Google Marketing 

Platform
5,392,800.00                 5,392,800.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. พรีดิกทิฟ 5,392,800 บำท บจก. พรีดิกทิฟ 5,392,800 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-289/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

90 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงแอปพลิเคช่ัน JOOX 3,547,874.88                 3,547,874.88              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย)

3,547,874.88 บำท

บจก. เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย)

3,547,874.88 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-249/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

91
จ้ำงเหมำบริกำรจัดกิจกรรม "สร้ำงเสริมควำมสัมพัน์อันดีระหว่ำงธนำคำรออมสินกับ

กลุ่มผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์" คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2565
831,390.00                   831,390.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. เจ อำร์ อินเตอร์ ทรำเวิล เซอรซิส

831,390 บำท

บจก. เจ อำร์ อินเตอร์ ทรำเวิล เซอรซิส

831,390 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-285/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

92 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ ช่อง 3HD (ช่อง 33) 6,989,240.00                 6,989,240.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. บีอีซี-มัลติมีเดีย 6,989,240 บำท บจก. บีอีซี-มัลติมีเดีย 6,989,240 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-248/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

93 จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำรในเครืออำร์เอส 1,996,620.00                 1,996,620.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. อำร์เอส มัลติมีเดีย 1,996,620 บำท บจก. อำร์เอส มัลติมีเดีย 1,996,620 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-253/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

94 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ ช่อง 7HD 6,999,994.00                 6,999,994.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

6,999,994 บำท

บจก. กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

6,999,994 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-252/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

95 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรก ำหนด Net Zero Target 4,122,268.80                 4,122,268.80              จ้างท่ีปรึกษา บจก. อีอำร์เอ็ม-สยำม 4,122,268.80 บำท บจก. อีอำร์เอ็ม-สยำม 4,122,268.80 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-312/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

96 จ้ำงผลิตสินค้ำวิสำหกิจชุมชน เซ็ตของขวัญจำกใบบัว 305,100.00                   305,100.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ นำงสำวชฎำพร ศรีรินทร์ 305,100 บำท นำงสำวชฎำพร ศรีรินทร์ 305,100 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-254/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

97
จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยเก่ียวกับกำรแก้ไขสัญญำก่อสร้ำง

อำคำร 32 ช้ัน
475,000.00                   475,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง

บจก. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย)

475,000 บำท

บจก. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย)

475,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-287/2565

ลว. 26 ธ.ค. 65

98 จ้ำงผลิตหนังสือชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ปี 2565 และสมุดบันทึกนักเดินทำง 3,339,190.00                 3,339,190.00              วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ที.เค. พร้ินต้ิง 3,339,190 บำท บจก. ที.เค. พร้ินต้ิง 3,339,190 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-250/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

99 จ้ำงส ำนักงำนทนำยควำมเพ่ือด ำเนินกำรต่อสู้คดีในช้ันอุทธรณ์ 450,000.00                   450,000.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย)

450,000 บำท

บจก. อำร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย)

450,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-257/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

100 จ้ำงพัฒนำระบบ Alternative Credit Scoring 19,840,003.00               19,840,003.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

1,9840,003 บำท

บจก. บิซิเนส ออนไลน์ (มหำชน)

1,9840,003 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-288/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

101 จ้ำงพิมพ์หนังสือแจ้งบอกกล่ำวลูกค้ำ แบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณ 929,200.00                   929,200.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธรุกิจบริกำร

929,200 บำท

บจก. รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธรุกิจบริกำร

929,200 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-291/2565

ลว. 23 ธ.ค. 65

102 จ้ำงด ำเนินกำรส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์ (boost post) ทำงช่องทำง Online 3,977,730.35                 3,977,730.35              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 3,977,730.35 บำท บ.เอ้ก ดิจิทัล จ ำกัด 3,977,730.35 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-256/2565

ลว. 27 ธ.ค. 65

103 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่องวัน 31 4,000,000.00                 4,000,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บ.วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด 4,000,000 บำท บ.วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.1-255/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

104 จ้ำงวำงส่ือฯ ทำงสถำนีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) 3,996,664.00                 3,996,664.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกัด

3,996,664 บำท
บ.ไทย บรอดคำสต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-258/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

105
จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน BASE24 รองรับกำรจัดเก็บและใช้งำน Key ด้วย

รูปแบบมำตรฐำน Key Block
8,589,225.00                 8,589,225.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บ.ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

8,589,225 บำท

บ.ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกัด

8,589,225 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-295/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

106 จ้ำงบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรและส ำนักงำน 162,000.00                   162,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จำมร ธุรกิจ 162,000 บำท หจก.จำมร ธุรกิจ 162,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-294/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

107 จ้ำงผลิตกระเป๋ำผ้ำนำรำยำลำยเหรียญ 405,000.00                   405,000.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์
บ.นำรำยณ์อินเตอร์เทรด จ ำกัด

405,000 บำท
บ.นำรำยณ์อินเตอร์เทรด จ ำกัด เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.ต.1-259/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

108 จ้ำงเหมำท ำ BENCHMARK SOC 6,800,000.00                 6,800,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บ.แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด

6,800,000 บำท

บ.แอ็ดวำนซ์อินฟอร์เมช่ันเทคโนโลยี จ ำกัด

6,800,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-304/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

109
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำน Imaged Cheque Clearing System (ICS) ส่วน Software 

ส ำหรับเคร่ือง Capture Device  จ ำนวน 370 License ระยะเวลำ 1 ปี
1,101,120.00                 1,101,120.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน 1,101,120 บำท บจก. คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน 1,101,120 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-298/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

110
จ้ำงเหมำบริกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ภัยคุกคำมด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(Cyber Threat Intelligence)
1,590,020.00                 1,590,020.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. อำร์ วี คอนเน็กซ์ 1,590,020 บำท บจก. อำร์ วี คอนเน็กซ์ 1,590,020 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-296/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

111 ซ้ือสิทธิกำรใช้งำนชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Team 274,752.20                   274,752.20                วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เดต้ำเอ๊กซ์เพรส 274,752.20 บำท บจก. เดต้ำเอ๊กซ์เพรส 274,752.20 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.02-72/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

112 จ้ำงพัฒนำระบบ Chatbot GSB NOW เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและเพ่ิมกำรให้บริกำร 3,700,000.00                 3,700,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย)

3,700,000 บำท

บจก. เอ็นทีที โซลูช่ัน (ประเทศไทย)

3,700,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-297/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

113
จ้ำงพัฒนำระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Reciept)-All Products รองรับกำร

แจ้งควำมประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินจำกระบบงำน CBS
3,230,887.50                 3,230,887.50              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ซำลิกซ์ สเปซ 3,230,887.50 บำท บจก. ซำลิกซ์ สเปซ 3,230,887.50 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-301/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

114 จ้ำงพัฒนำปรับปรุงบริกำร Actual Account Service ระบบ PromptPay Gateway 2,056,185.00                 2,056,185.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 2,056,185 บำท บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 2,056,185 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-299/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

115 จ้ำงเหมำบริกำรส ำหรับกำรให้บริกำรเคร่ืองรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ EDC 963,000.00                   963,000.00                วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. อี-เมอร์แชนท์ 963,000 บำท บจก. อี-เมอร์แชนท์ 963,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-300/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

116 จ้ำงบริหำรจัดกำร GSB Card Facebook Page 1,399,560.00                 1,399,560.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. เอดีเอ ดิจิตัล (ประเทศไทย)

1,399,560 บำท

บจก. เอดีเอ ดิจิตัล (ประเทศไทย)

1,399,560 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-307/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

117
จ้ำงจัดหำร้ำนค้ำพันธมิตรและผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ให้กับร้ำนค้ำพันธมัตรท่ัวประเทศ

เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ณ จุดขำย
2,650,000.00                 2,650,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. วัฒนกูล กรุ๊ป 2,650,000 บำท บจก. วัฒนกูล กรุ๊ป 2,650,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.1-260/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

118 จ้ำงพัฒนำและปรับปรุงระบบงำน Mobile HR รองรับงำนสวัสดิกำร 3,840,750.00                 3,840,750.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ล็อกซเล่ย์ ออบิท 3,840,750 บำท บจก. ล็อกซเล่ย์ ออบิท 3,840,750 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พรบ.03-306/2565

ลว. 28 ธ.ค. 65

119
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ประเมินรำคำหลักทรัพย์ (GIS) 

ระยะเวลำ 1 ปี 298 วัน
1,433,778.26                 1,433,778.26              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. จีไอเอส 1,433,778.26 บำท บจก. จีไอเอส 1,433,778.26 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-302/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

120
จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบโปรแกรมกำรส่งรหัสรำยกำรบัญชี (Feed) ของระบบงำน

สงเครำะห์ชีวิต ระยะเวลำ 2 ปี
1,380,000.00                 1,380,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

1,380,000 บำท
บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-311/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

121 จ้ำงบ ำรุงรักษำ Software BASE24 ระยะเวลำ 2 ปี 1,380,000.00                 1,380,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

1,380,000 บำท

บจก. ดำต้ำวัน เอเชีย (ประเทศไทย)

1,380,000 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-308/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

122 จ้ำงบ ำรุงรักษำโปรแกรมระบบงำนสงเครำะห์ชีวิต จ ำนวน 9 รำยกำร 10,899,720.00               10,899,720.00            วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์
บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

10,899,720 บำท

บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

10,899,720 บำท
เสนอรำคำต่ ำสุด

พณ.พ.03-309/2565

ลว. 29 ธ.ค. 65

123 จ้ำงพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร แบบรำคำคงท่ีไม่จ ำกัดปริมำณ 11,844,000.00               11,844,000.00            วิธีประกวดราคาเพ่ือการพาณิชย์
บจก. รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธรุกิจบริกำร

11,844,000 บำท
บจก. รักษำควำมปลอดภัย กรุงไทยธรุกิจบริกำร เสนอรำคำต่ ำสุด

พรบ.03-310/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

124 จ้ำงเหมำบริกำรรับ-ส่ง และเก็บรักษำส่ือคอมพิวเตอร์ ระยะเวลำ 2 ปี 490,488.00                   490,488.00                วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ไอออน เมำน์เทน 490,488 บำท บจก. ไอออน เมำน์เทน 490,488 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.ต.1-261/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65

125 จ้ำงออกแบบและผลิตกระปุกออมสินของแจกวำระวันออมสิน ประจ ำปี 2566 8,400,000.00                 8,400,000.00              วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ฟำงไทย แฟคทอร่ี 8,400,000 บำท บจก. ฟำงไทย แฟคทอร่ี 8,400,000 บำท เสนอรำคำต่ ำสุด
พณ.พ.03-313/2565

ลว. 30 ธ.ค. 65


