
โครงการ / กิจกรรม ประเภทส่ือมวลชน คู่สัญญา / ผู้รับจ้าง จ านวนเงิน/มูลค่าทรัพย์สินท่ีจ่าย วันท่ีจ่าย / ส่งมอบทรัพย์สิน เลขท่ีใบส่ังจ้าง

จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสินสำขำเขำสวนกวำง ส่ือส่ิงพิมพ์ ขอนแก่นอิงค์เจ็ท 11,230.00                              10 ก.ย. 64 -

จ้ำงสร้ำงสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภำพลักษณ์ธนำคำร โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล นำยนรินทร์  เสำธง 45,000.00                              27 พ.ย. 63 พณ.ต. 1-271/2563

จ้ำงสร้ำงสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภำพลักษณ์ธนำคำร โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล นำยนรินทร์  เสำธง 45,000.00                              4 ม.ค. 64 พณ.ต. 1-271/2563

จ้ำงสร้ำงสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภำพลักษณ์ธนำคำร โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล นำยนรินทร์  เสำธง 45,000.00                              15 มี.ค. 64 พณ.ต. 1-271/2563

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวำระครบรอบ 14 ปี นิตยสำรโรงพักสัมพันธ์ ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสำรโรงพักสัมพันธ์ 20,000.00                              20 พ.ค. 64 สอ.ป. 49/2564

ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินค่ำกำรจัดอบรมหลักสูตร โครงกำร “นักลงทุนรุ่นใหม่
เพ่ือสังคม” รุ่นท่ี 34

ส่ืออ่ืน ๆ บ.เจ เอ็ม ที พับลิชซ่ิง จ ำกัด 53,500.00                              25 ธ.ค. 63 INPS-I6312006

ขออนุมัติเงินสนับสนุนในกำรจัดท ำหนังสือประมวลรัษฎำกร (ฉบับสมบูรณ์)
 ปี 2564

ส่ือส่ิงพิมพ์ บ.ธรรมนิติ จ ำกัด(มหำชน) 32,000.00                              2 มี.ค. 64 อส.20/0989950

ขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำสนับสนุนกำรร่วมออกบูธในงำน Commart 2020คร้ัง
ท่ี 55

ส่ืออ่ืน ๆ บ.เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 1,700,000.00                          24 ธ.ค. 63 IVS200462

สนับสนุนวำระครบรอบก้ำวสู่ปีท่ี 10 ส ำนักข่ำวออนไลน์ไทยพับลิก้ำ ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้ำ จ ำกัด 200,000.00                             30 ธ.ค. 63 TPINV.00735

จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร  
ทำงรูปแบบส่ือดิจิทัลบน www.khobsanam.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท์ จ ำกัด 123,157.00                             5 ต.ค. 63 พณ.พ.1-135/2563

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 



จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร  
ทำงรูปแบบส่ือดิจิทัลบน www.khobsanam.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท เนช่ัน ดิจิทัล คอนเทนท์ จ ำกัด 283,657.00                             23 พ.ย. 63 พณ.พ.1-135/2563

สนับสนุนงำน “Dinner Talk : Restart Thailand 2021” วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 100,000.00                             24 ธ.ค. 63 10160062

จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดำเบิล จ ำกัด 50,000.00                              27 ต.ค. 63 พณ.พ.1-31/2653

จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดำเบิล จ ำกัด 50,000.00                              4 ธ.ค. 63 พณ.พ.1-31/2653

สนับสนุนกิจกรรมGOGreenRallyคำรำวำนบุญรวมพลังไทยช่วยไทยใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม2020

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พรำว คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 300,000.00                             29 ธ.ค. 63 PR/IN01-071

จัดหำพ้ืนท่ีออกบูธงำน Thailand Smart money ประจ ำปี 2563 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินต้ิง เฮ้ำส์ จ ำกัด 1,444,500.00                          6 ม.ค. 64 พณ.พ.1-245/2563

จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร 
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ/สร้ำงรำยได้แก่ประชำชน ผ่ำนส่ืออน
ไลน์ Smart SME และ ช้ีช่องรวย  โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 420,000.00                             24 ส.ค. 65 พณ.พ.1-19/2564

จ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร 
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพ/สร้ำงรำยได้แก่ประชำชน ผ่ำนส่ืออน
ไลน์ Smart SME และ ช้ีช่องรวย  โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 215,000.00                             14 ก.ย. 65 พณ.พ.1-19/2564

สนับสนุนวำระครบรอบก้ำวสู่ปีท่ี 44 หนังสือพิมพ์มติชน ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) 35,000.00                              29 ธ.ค. 63 MA/521516

สนับสนุนงำนสัมมนำประชำชำติธุรกิจ ทำงเลือก ทำงรอด ฝ่ำวิกฤต “หน้ี” ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มติชน จ ำกัด (มหำชน) 100,000.00                             29 ธ.ค. 63 PA/161943



จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงรูปแบบ
 LINE TV และ LINE Today โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท มำโช โมช่ัน จ ำกัด 564,960.00                             19 พ.ย. 63 พณ.พ.1-138/2563

จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสินสำขำวังน้ ำเย็น ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ล้ำนแชมป์อิงค์เจ็ท จ ำกัด ส ำนักงำนใหญ่ 26,750.00                              12 ก.ค. 64 -

สนับสนุนงำน Dinner Talk “ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจไทยปี 2564” ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ำกัด 500,000.00                             29 ธ.ค. 63 1032002150

จ้ำงวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร ทำงรูปแบบ
 Social Network ของ ONE31 โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท วัน สำมสิบเอ็ด จ ำกัด 216,675.00                             4 ธ.ค. 63 พณ.พ.1-127/2563

สนับสนุนกำรจัดงำน Siamrath Online Award 2020 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สยำมรัฐ จ ำกัด 100,000.00                             28 ธ.ค. 63 AD631200400

จัดจ้ำงผลิตและวำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำร
 ทำงรูปแบบ Social Network ของ OOKBEE โดยวิธีพิเศษเพ่ือกำรพำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท อุ๊คบี ยู จ ำกัด 1,180,566.67                          14 ต.ค. 63 พณ.พ.1-91/2563

วำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำรทำงรูปแบบส่ือ
ดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท เอก-วรำ พับลิค รีเรชันส์ จ ำกัด 8,000.00                                14 ธ.ค. 63 -

วำงส่ือโฆษณำประชำสัมพันธ์ธุรกิจและภำพลักษณ์ธนำคำรทำงรูปแบบส่ือ
ดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตกลงรำคำเพ่ือกำร
พำณิชย์

ส่ือดิจิทัล บริษัท เอก-วรำ พับลิค รีเรชันส์ จ ำกัด 8,000.00                                8 ม.ค. 64 -

จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสินสำขำถนนก่ิงแก้ว-สุวรรณ
ภูมิ

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮำส์ จ ำกัด 21,400.00                              19 ส.ค. 64 -

จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสินสำขำครบุรี ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้ำน กิตติรักษ์  อิงค์เจ็ท 19,500.00                              12 ก.ค. 64 -

จัดท ำและติดต้ังป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ด้ำนหน้ำสำขำภูเวียง ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้ำนเจ๊ต สต๊ิกเกอร์ เทคโนโลยี 7,820.00                                13 ก.ย. 64
ขก.ภ.260/2564 ลว.13 

กันยำยน 2564



จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสิน สำขำแม่ฮ่องสอน ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้ำนป๊ึดดีไซน์ 8,500.00                                28 มิ.ย. 64 -

จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสิน สำขำแม่ฮ่องสอน (หน่วย
ให้บริกำรขุนยวม)

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้ำนโฟกัสคัลเลอร์แลป 14,000.00                              25 มิ.ย. 64 -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวำระครบรอบ 18 ปี ก้ำวสู่ปีท่ี 19 เว็บไซต์บ้ำนเมือง
ออนไลน์

ส่ือดิจิทัล เว็บไซต์บ้ำนเมืองออนไลน์ 32,100.00                              19 พ.ค. 64 สอ.ป. 102/2564

สนับสนุนกำรจัดท ำสูจิบัตร และนิทรรศกำร พิธีมอบรำงวัลปฏิทินดีเด่น
รำงวัล “สุริยศศิธร” คร้ังท่ี 40 ประจ ำปี 2563

ส่ือส่ิงพิมพ์ สมำคมนักประชำสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 20,000.00                              28 ธ.ค. 63 892

สนับสนุนวำระครบรอบ 79 ปี สมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์

ส่ือส่ิงพิมพ์
สมำคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

35,000.00                              28 ธ.ค. 63 010/2563

ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีร่วมท ำข่ำวโครงกำร ออมสิน
เพ่ือสมุย : SAMUI Model อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี

ส่ืออ่ืน ๆ
ส่ือมวลชนทุกแขวงสำยเศรษฐกิจประจ ำ
กระทรวงกำรคลัง

324,542.00                             4 ธ.ค. 63 อส.20 เลขท่ี 0493840

ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยรับรองส่ือมวลชนลงพ้ืนท่ีร่วมท ำข่ำวโครงกำร ออมสิน
เพ่ือสมุย : SAMUI Model อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี

ส่ืออ่ืน ๆ
ส่ือมวลชนทุกแขวงสำยเศรษฐกิจประจ ำ
กระทรวงกำรคลัง

251,212.52                             7 ธ.ค. 63 อส.20 เลขท่ี 0493840

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวำระครบรอบ 30 ปี ก้ำวสู่ปีท่ี 31 หนังสือพิมพ์ข่ำว
สด

ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่ำวสด 35,000.00                              21 พ.ค. 64 สอ.ป. 106/2564

ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับส่ือมวลชนประจ ำกระทรวงกำรคลัง ส่ืออ่ืน ๆ

หนังสือพิมพ์ข่ำวสด หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ สถำนี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ และวอยซ์
ออนไลน์

10,348.18                              15 ธ.ค. 63 อส.20 เลขท่ี 0947716



จัดท ำป้ำยโฆษณำประชำสัมพันธ์ธนำคำรออมสินสำขำห้ำแยกโนนไฮ ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส่องโลกสวย สตูดิโอ & กรำฟิก 5,450.00                                25 ส.ค. 64 ชน.หน 134/2564


