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

วิทยุ FM 106.5 MHz Greenwave  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 900,000.00                            16 ธ.ค. 64

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ  สิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 300,000.00                            16 ธ.ค. 64

วิทยุ FM 103.5. MHz (FM ONE)  วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 300,000.00                            16 ธ.ค. 64

วิทยุขาวจราจร สวพ.FM 91 และวิทยุตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 8 

สถานี
 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00                            16 ธ.ค. 64

รายการคนเปลี่ยนโลก และรายการเชานี้ประเทศไทย  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 610,000.00                            16 ธ.ค. 64

ผลิตและวางสื่อทางสถานีโทรทัศนชอง 7 HD  โทรทัศน บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 1,410,700.00                          17 ธ.ค. 64

รายการรอยอาชีพพลิกฝน  โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 850,000.00                            20 ธ.ค. 64

วิทยุ FM 106.5 MHz Greenwave  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 300,000.00                            20 ธ.ค. 64

ผลิตและวางสื่อรายการขาวเดนทั่วไทย  โทรทัศน บริษัท ท็อปนิวส ดิจิตัล มีเดีย จํากัด 800,000.00                            20 ธ.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 16-31 ธ.ค. 2564



ผลิตและวางสื่อ รายการ The List  โทรทัศน บริษัท ลั้นลา รีครีเอชั่น จํากัด 300,000.00                            21 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณษาบนจอ LED (บานพระอาทิตย)  สื่อนอกบาน บริษัท บานพระอาทิตย จํากัด 200,000.00                            21 ธ.ค. 64

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงขาว  วิทยุ บริษัท นิวสรูม 2020 จํากัด 30,000.00                              22 ธ.ค. 64

รายการ Club Friday Show  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 300,000.00                            23 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจทางสถานีโทรทัศน Pack Social Bank  โทรทัศน บริษัท ทริปเปล ไนน พลัส จํากัด 1,420,157.50                          24 ธ.ค. 64

วิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00                              27 ธ.ค. 64

หนังสือพิมพไทยรัฐ  สิ่งพิมพ บริษัท วัชรพล จํากัด 68,480.00                              27 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91  Online บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 87,312.00                              16 ธ.ค. 64

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ The 

Standard
 Online บริษัท เดอะสแตนดารด จํากัด 257,870.00                             17 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาสรางอาชีพ ผานสื่ออนไลน Smart SME และ ชี้ชองรวย 

โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย
 Online บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 60,000.00                              20 ธ.ค. 64



จางสรางสรรค ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคาร
 Online นายนรินทร เสาธง 45,000.00                              20 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ 

OOKBEE
 Online บริษัท อุคบี ยู จํากัด 69,550.00                              21 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ 

OOKBEE
 Online บริษัท อุคบี ยู จํากัด 32,100.00                              21 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ บิ๊กเกรียน  Online บจก.ไออารแอนดพีอาร ฮับ 11,877.00                              22 ธ.ค. 64

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

สาขาบีพีเอ็น
462,507.50                             22 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาทางรูปแบบ Banner ทางเว็บไซตขาว  Online หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 100,000.00                             24 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100  Online บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 44,800.00                              24 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง www.ceothailand.net  Online บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 8,000.00                                24 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ ปนโปร  Online บริษัท ปนโปรโมชั่น จํากัด 66,340.00                              27 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 14 นิตยสาร Money Life สื่อสิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 30,000.00                              14 ธ.ค. 64



ขออนุมัติเงินสนับสนุน “กิจกรรม กอลฟ แนวหนา ครั้งที่ 11” สื่อสิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 50,000.00                              17 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 24 ป สภาการสื่อมวลชนแหงชาติ สื่อสิ่งพิมพ มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ 100,000.00                             20 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 8 เว็บไซตขาว 

www.worldbusiness-th.com
สื่อดิจิทัล บริษัท ไมลองไมรู จํากัด 30,000.00                              23 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 45 หนังสือพิมพมติชน สื่อสิ่งพิมพ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 35,000.00                              30 ธ.ค. 64

พท.แขวนแบนเนอร พท.หองเก็บของมหกรรมฯหาดใหญ

เชาพื้นที่หองเก็บ

ของและแขวนแบน

เนอร

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 13,910.00                              27 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาชลบุรี
สื่อสิ่งพิมพ รานโรจนศิลป2 8,300.00 16 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบางละมุง สื่อสิ่งพิมพ ราน วสุนันท ปริ้นท 8,208.00 17 ธ.ค. 64

ซอมแซมจุดประชาสัมพันธ (จุดเช็คอิน) ใหแกธนาคารออมสินเขตชลบุรี 

2 สังกัดธนาคารออมสินภาค 15
สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด กาญจนประภาส สํานักงานใหญ 17,120.00 17 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม

บางพลี
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท แอดเวอรไทรซิ่งเฮาส จํากัด 23,410.53 20 ธ.ค. 64



ทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาซีคอน บางแค สื่อสิ่งพิมพ บริษัท บิ๊กบูม จํากัด 12,251.50 21 ธ.ค. 64

จัดทําปายประชาสัมพันธดานหนาสาขา
สื่อสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ 22,470.00 21 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาแกลง
สื่อสิ่งพิมพ รานวุฒิกร ดีไซน แอนด ปริ้นท 15,065.00 23 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขานิคมฯอมตะนคร สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด กาญจนประภาส 33,437.50 23 ธ.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาหนองตม สื่อสิ่งพิมพ ราน วังทองอิงคเจ็ท 9,000.00 24 ธ.ค. 64

พท.แขวนแบนเนอร พท.หองเก็บของมหกรรมฯหาดใหญ

เชาพื้นที่หองเก็บ

ของและแขวนแบน

เนอร

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 13,910.00                              27 ธ.ค. 64
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