
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง จํานวนเงิน/มูลคาทรัพยสินที่จาย วันที่จาย / สงมอบทรัพยสิน

การแขงขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT 2020 สื่ออื่นๆ บริษัท ไทยไฟท จํากัด 850,000.00                              2 พ.ย. 64

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 104,325.00                              2 พ.ย. 64

รายการ กระจกหกดาน  โทรทัศน บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส จํากัด 350,000.00                              2 พ.ย. 64

รายการคนเปลี่ยนโลก  และรายการเชานี้ประเทศไทย  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 610,000.00                              2 พ.ย. 64

รายการ เจาะประเด็นขาวค่ํา  โทรทัศน บริษัท สานฟา จํากัด 880,000.00                              2 พ.ย. 64

รายการ บันทึกทองเที่ยว  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น จํากัด 265,360.00                              3 พ.ย. 64

รายการ บันทึกทองเที่ยว  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น จํากัด 265,360.00                              3 พ.ย. 64

รายการ หมุนตามโลก  โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด 140,000.00                              3 พ.ย. 64

วิทยุเครือขายกองทัพบก  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00                              3 พ.ย. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 พ.ย. 2564



วิทยุรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 74,900.00                               3 พ.ย. 64

รายการขาวเดน ทั่วไทย  โทรทัศน บริษัท ท็อปนิวส ดิจิตัล มีเดีย จํากัด 240,000.00                              3 พ.ย. 64

สถานีโทรทัศนชอง Nation 22  โทรทัศน บรษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 128,800.00                              4 พ.ย. 64

วิทยุรายการ คนหลังขาว  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 304,950.00                              4 พ.ย. 64

หนังสือพิมพไทยรัฐ  สิ่งพิมพ บริษัท วัชรพล จํากัด 68,480.00                               4 พ.ย. 64

นิตยสาร Money Life  สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 32,500.00                               4 พ.ย. 64

นิตยสาร Green Life Plus  สิ่งพิมพ บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด 110,000.00                              4 พ.ย. 64

รายการเรื่องเลาเชานี้และเรื่องเลาเสารอาทิตย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00                              11 พ.ย. 64

รายการเรื่องเลาเชานี้และเรื่องเลาเสารอาทิตย  โทรทัศน บรษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00                              4 พ.ย. 64

วิทยุ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz  วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 250,000.00                              4 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณษาบนจอ LED (บานพระอาทิตย)  สื่อนอกบาน บริษัท บานพระอาทิตย จํากัด 200,000.00                              8 พ.ย. 64



วิทยุรายการเก็บขาวมาเลา  วิทยุ บริษัท เบรนทรี จํากัด 80,000.00                               9 พ.ย. 64

หนังสือพิมพ อปท.นิวส  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 41,666.00                               12 พ.ย. 64

ปายบริเวณถนนพหลโยธิน หนาธนาคารออมสิน  สื่อนอกบาน บริษัท แทนคุณ บิลบอรด จํากัด 49,755.00                               12 พ.ย. 64

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา  วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 35,000.00                               12 พ.ย. 64

นิตยสาร Money Life  สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 45,000.00                               12 พ.ย. 64

วิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00                               12 พ.ย. 64

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 65,227.20                               12 พ.ย. 64

นิตยสารดอกเบี้ย  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 24,610.00                               12 พ.ย. 64

รายการ คุยยกบาน  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 420,000.00                              15 พ.ย. 64

วิทยุรายการ ซันเดยทอลก  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา 20,000.00                               15 พ.ย. 64

ซื้อสิทธิ์การใชระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ
สื่อดิจิทัล

บริษัท ดับบลิวพีพ(ีประเทศไทย)จํากัด สาขา

กรุปเอ็ม
586,688.04                              2 พ.ย. 64



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Post Today  Social Network บริษัท บางกอกโพสต จํากัด (มหาชน) 21,400.00                               2 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Website และ Facebook

 MGR Online
 Website บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 38,520.00                               3 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Website และ Facebook

 MGR Online
 Website บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 38,520.00                               3 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 65,484.00                               3 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Post Today  Social Network บริษัท บางกอกโพสต จํากัด (มหาชน) 21,400.00                               3 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ  Social Network บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 4,280.00                                 4 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ 

OOKBEE
 Social Media บริษัท อุคบี ยู จํากัด 62,416.67                               9 พ.ย. 64

จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผานชองทาง Digital Channel- สื่อดิจิทัล
บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

สาขาบีพีเอ็น
155,364.00                              9 พ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาทางรูปแบบ Banner ทางเว็บไซตขาว  Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 100,000.00                              15 พ.ย. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงาน Virtual Seminar “จับคู กูเงิน คลายทุกข 

SMEs”
สื่อดิจิทัล บจก.ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย 100,000.00                              1 พ.ย. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 5 สํานักขาวมิติหุน สื่อดิจิทัล บจก.เดอะ มิลเลี่ยน ลิงค 32,100.00                               2 พ.ย. 64



ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 4 ป สํานักขาว Clicknews.link สื่อดิจิทัล บจก.คลิกนิวส 30,000.00                               8 พ.ย. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรม GO Green CSR Day 2021 ปกหมุด

รักษทะเลไทย
สื่อสิ่งพิมพ บจก.พราว คอรเปอเรชั่น 53,500.00                               9 พ.ย. 64

จางรถแหประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร 4 ผลิตภัณฑที่ธนาคาร

ตองการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงสินเชื่อของประชาชนฐานราก และ

บุคคลทั่วไป 1. สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ 2. สินเชื่อเคหะ 3. ทรัพยNPA 

4.MYMO

สื่ออื่นๆ นายวรวิทย วิเศษอักษร (กากามีเดีย) 32,000.00 8 พ.ย. 64

รถแหโฆษณาประชาสัมพันธ  สินเชื่อจํานําทะเบียนรถมอเตอรไซค เวลา 

08.30-16.30 น. ตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2564
สื่ออื่นๆ รถแหนครศรี โดย นายเอกชัย แกวสุขศรี 16,700.00 9 พ.ย. 64

จางทําและติดตั้งปายโฆษณาผลิตภัณฑธนาคารออมสิน (MYMO) 

บริเวณมุมบนอาคารสํานักงานภาค 15 สื่อสิ่งพิมพ รานสมารทปริ้นท 20,000.00 9 พ.ย. 64

โฆษณาประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร ทางวิทยุเวลา 

08.08/17.08 น. ตั้งเเตวันที่ 13 - 31 ตุลาคม 2564 วิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ 2,054.40 11 พ.ย. 64


	1-15 พ.ย. 64

