
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware and System Software) และ

ระบบงานควบคุมคุณภาพข้อมูลลูกค้า (Data Quality System) ระยะเวลา 2 ปี
4,202,402.00 4,202,402.00 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ซาลิกซ์ สเปช 4,202,402 บาท บจก. ซาลิกซ์ สเปช 4,202,402 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-2/2566

ลว. 17 ก.พ. 66

2
เช่าใช้ระบบเพ่ือส่งข้อความส้ัน (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน แบบราคาคงท่ีไม่

จ ากัดปริมาณ
7,800,000.00 7,800,000.00 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. คลิกเน็กซ์ 7,800,000 บาท บจก. คลิกเน็กซ์ 7,800,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.04-1/2566

ลว. 9 ก.พ. 66

3 จ้างผลิิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคช่ัน MyMo 300,000.00 300,000.00 วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ นางนภากรณ์ กันทะษา 300,000 บาท นางนภากรณ์ กันทะษา 300,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-4/2566

ลว. 2 ก.พ. 66

4
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ Beautiful Music 

กับ สุชาติชวางกูร
300,000.00 300,000.00 วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็กคอร์ด อิงค์ (ไทยแลนด์)

 300,000 บาท

บจก. ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็กคอร์ด อิงค์ (ไทยแลนด์)

 300,000 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-5/2566

ลว. 8 ก.พ. 66

5 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 2 แบบพิมพ์ 1,722,300.00 1,619,900.00 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. สุรศิริ 1,619,900 บาท บจก. สุรศิริ 1,619,900 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-5/2566

 ลว. 9 ก.พ. 66

6 จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิิทยุ รายการ รู้ออม รู้ลงทุน 333,840.00 333,840.00 วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์ บจก. วรุณนันท์ มีเดีย 333,840 บาท บจก. วรุณนันท์ มีเดีย 333,840 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-6/2566

ลว. 7 ก.พ. 66

7 จ้างพิิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 2 แบบพิมพ์ 158,000.00 158,000.00 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์ บจก. ประชุมช่าง 158,000 บาท บจก. ประชุมช่าง 158,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด
พณ.พ.03-7/2566

ลว. 10 ก.พ. 66

10
จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) พร้อม Software ย่ีห้อ Wincor รุ่น Procash280 จ านวน

 475 เคร่ือง ระยะเวลา 3 เดือน
4,309,200.00 4,309,200.00 วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

บจก. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 

4,309,200 บาท

บจก. ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) 

4,309,200 บาท
เสนอราคาต่ าสุด

พณ.พ.03-7/2566

ลว. 14 ก.พ. 66

บจก. คอมแพค โซลูช่ัน บจก. คอมแพค โซลูช่ัน

695,500 บาท 695,500 บาท

บจก. โกลเด้น บรอดคาสท์ บจก. โกลเด้น บรอดคาสท์

1,512,000 บาท 1,512,000 บาท

บจก. สว่างดี มีเดีย บจก. สว่างดี มีเดีย

898,800 บาท 898,800 บาท

บจก. ธนาเทพการพิมพ์ บจก. ธนาเทพการพิมพ์

28,000 บาท 28,000 บาท

บจก. แฟซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน บจก. แฟซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน

336,000 บาท 336,000 บาท

บจก. โคคูน แอนด์ โค บจก. โคคูน แอนด์ โค

320,000 บาท 320,000 บาท

บจก. โคคูน แอนด์ โค บจก. โคคูน แอนด์ โค

230,000 บาท 230,000 บาท

บจก. อาวเวอร์กลาส บจก. อาวเวอร์กลาส

1,560,000 บาท 1,560,000 บาท

บจก. รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) บจก. รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)

720,000 บาท 720,000 บาท

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

8

11

12

วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

วิธีสอบราคาเพ่ือการพาณิชย์

13

14

15

16

17

18

19

บจก. นิวส์ อินฟินิต้ี 249,996 บาท บจก. นิวส์ อินฟินิต้ี 249,996 บาท249,996.00
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ Acnews Update 

ช่วงข่าวปักหมุด

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองออกรางวัลสลากแบบไฟฟ้า และ UPS (แบบไม่รวมอะไหล่)

249,996.00

695,500.00 695,500.00

1,512,000.00 1,512,000.00
จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางโทรทัศน์ รายการ UPDATE 

THAILAND

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ 898,800.00 898,800.00

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จ านวน 2 แบบพิมพ์ 28,000.00 28,000.00

เสนอราคาต่ าสุด
พณ.ต.1-8/2566

ลว. 8 ก.พ. 66

พณ.พ.03-8/2566

ลว. 17 ก.พ. 66

พณ.พ.1-9/2566

ลว. 17 ก.พ. 66

พณ.พ.1-10/2566

ลว. 20 ก.พ. 66

พณ.ต.1-12/2566

ลว. 17 ก.พ. 66

เสนอราคาต่ าสุด

พณ.ต.1-14/2566

ลว. 20 ก.พ. 66

พณ.พ.1-11/2566

ลว. 16 ก.พ. 66

พณ.ต.1-13/2566

ลว. 17 ก.พ. 66

พณ.พ.1-15/2566

ลว. 23 ก.พ. 66

พณ.ส.03-11/2566

ลว. 22 ก.พ. 66

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด

336,000.00จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100

จ้างท าหนังสือ (Pocket Book) ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการโครงการ Step & Boost up 

Program ประจ าปี 2565

จ้างท าหนังสือ (Pocket Book) ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการโครงการ GSB Smart Franchise 

ประจ าปี 2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในละครส้ัน ทาง YouTube ช่อง "เมีย

ยืนหน่ึง"

จ้างท าปฏิทินสงกรานต์ ประจ าปี 2566 (80,000 ชุด ชุดละ 7.89 บาท) 720,000.00

1,560,000.00

230,000.00

320,000.00

336,000.00

320,000.00

230,000.00

1,560,000.00

720,000.00



งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ฝ่ายการพัสดุ ธนาคารออมสิน

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ล าดับท่ี

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บจก. พี แอนด์ โอ โกลบอล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

4,515,275.59 บาท 4,515,275.59 บาท

บจก. เอ็นพี คอนเน็ค 194,400 บาท บจก. เอ็นพี คอนเน็ค 194,400 บาท

194,400 บาท 194,400 บาท

วิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

วิธีเฉพาะเจาะจง

20

21

พณ.พ.03-12/2566

ลว. 22 ก.พ. 66

พรบ.02-2/2566

ลว. 28 ก.พ. 66
เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด
จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต Web Base Application แลุะ Web Base 

Application รองรับกรมธรรม์ 3 แบบ (ระยะเวลา 2 ปี 313 วัน)

จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน 8 เคร่ือง 194,400.00

4,515,275.59 4,515,275.59

194,400.00


