
โครงการ / กิจกรรม งวดที่ / ครั้งที่ เดือน ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง จํานวนเงิน/มูลคาทรัพยสินที่จาย วันที่จาย / สงมอบทรัพยสิน

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารในเครือแนว

หนา
7 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 411,736.00                         1 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน 360 องศา
1 21 ม.ค. 65 , 1 ก.พ. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 205,440.00                         1 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพเดลินิวส
1 28 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 174,624.00                         1 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางโทรทัศน

ในรายการ คุยยกบาน
1 ธ.ค. 64 โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 420,000.00                         1 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนธุรกิจสินเชื่อบุคคล
2 ธ.ค. 64  โทรทัศน บริษัท ดับบลิวพีพ(ีประเทศไทย) จํากัด 1,022,401.06                       2 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนธุรกิจสินเชื่อบุคคล
3 ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท ดับบลิวพีพ(ีประเทศไทย) จํากัด 7,412,268.74                       2 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนธุรกิจสินเชื่อบุคคล
4 ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท ดับบลิวพีพ(ีประเทศไทย) จํากัด 681,134.82                         2 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง 

นิตยสาร Stock Review และวิทยุรายการ Busness Line & Life
6 ก.พ. 65 สิ่งพิมพ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ  จํากัด 38,420.00                           2 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ 

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
11 ธ.ค. 64  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 58,850.00                           3 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน 360 องศา
6 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 107,000.00                         3 มี.ค. 65

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 มี.ค. 65



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางสถานี

วิทยุเครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ
4 17 พ.ย. - 16 ธ.ค. 64  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00                         3 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
1 27 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 45,714.00                           3 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณธนาคารทางคลื่นวิทยุ จส.100

 FM 100 MHz
6  ม.ค. 65 วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 290,000.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณธนาคารวางสื่อโฆษณาบนจอ 

LED (บานพระอาทิตย)
4 ธ.ค. 64  สื่อนอกบาน บริษัท บานพระอาทิตย จํากัด 200,000.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณธนาคารวางสื่อโฆษณาบนจอ 

LED (บานพระอาทิตย)
5  ม.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท บานพระอาทิตย จํากัด 200,000.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางโทรทัศน

ในรายการ Club Friday Show
6 ธ.ค. 64  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 300,000.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

สถานีโทรทัศน รายการ คนหลังขาว
8 ธ.ค. 64  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 304,950.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ
8 ธ.ค. 64  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 74,900.00                           4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง5 ในรายการ บันทึกทองเที่ยว
8  ม.ค. 65 โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น จํากัด 331,700.00                         4 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางโทรทัศน

ในการแขงขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT 2020
7 - สื่ออื่นๆ บริษัท ไทยไฟท จํากัด 850,000.00                         7 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ 

รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว ทาง

สถานี FM92.5MHz

11  ม.ค. 65 วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00                         7 มี.ค. 65



วางสื่อโฆษณาสําหรับ พระผงพระรูปเหมือนพระสังฆราชฯ 1  ม.ค. 65 โทรทัศน บริษัท ยูนีค มีเดีย จํากัด 2,450,799.30                       10 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ ถอดรหัสขาวทางสถานี FM102MHz
2  ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 32,100.00                           11 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ รูออม รูลงทุน
11 ธ.ค. 64  วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 25,680.00                           11 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

สถานีโทรทัศน รายการ คนหลังขาว
9  ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 304,950.00                         15 มี.ค. 65

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

โทรทัศนในรายการ กระจกหกดาน
1  ม.ค. 65 โทรทัศน บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส จํากัด 350,000.00                         15 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ 

รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว ทาง

สถานี FM92.5MHz

12  ก.พ. 65 วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00                         15 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางสถานี

วิทยุชุมชน
1 11 พ.ย. 64 - 1 ม.ค. 65 วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 22,470.00                           15 มี.ค. 65

จัดจางบริหารจัดการ ผลิตคอนเทนต และสงเสริมการประชาสัมพันธ 

Facebook Fanpage ออมสินหวงใย สงกําลังใจใหสังคม
งวดเดียว ก.พ. 65  Social Network บริษัท เอดีเค ไทย จํากัด 986,540.00                          1 มี.ค. 65

จางผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

โครงการสรางงานสรางอาชีพ สําหรับสื่อออนไลน
งวดเดียว ก.พ. 65  Social Network บริษัท เคชชัพ ไอเอ็มซี จํากัด 2,200,027.00                       3 มี.ค. 65

จางสรางสรรค ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคาร
9 ม.ค. 65  สื่อดิจิทัล นายนรินทร เสาธง 45,000.00                           3 มี.ค. 65

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย ของ NATION GROUP
6 ก.พ. 65  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 48,000.00                           3 มี.ค. 65



จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ผานชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
5 พ.ย. 64 สื่อดิจิทัล

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

 สาขาบีพีเอ็น
275,525.00                          3 มี.ค. 65

จางผลิต Contentจางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคารผานชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
6 ธ.ค. 64 สื่อดิจิทัล

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

 สาขาบีพีเอ็น
313,189.00                          3 มี.ค. 65

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทางรูปแบบ

สื่อโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91
12 ก.พ. 65  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 16,371.00                           4 มี.ค. 65

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ JS100
24 ก.พ. 65  Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 8,400.00                             4 มี.ค. 65

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

 ตามโครงการสงเสริมการสรางอาชีพ/สรางรายไดแกประชาชน ผาน

สื่ออนไลน Smart SME และ ชี้ชองรวย

8 ม.ค. 65  Social Media บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 35,000.00                           4 มี.ค. 65

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

 ผานสื่อออนไลน Website และ Facebook MGR Online
9 ม.ค. 65  Social Media บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 78,163.00                           10 มี.ค. 65

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

 ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ขาวสด
12 ก.พ. 65  Social Media บริษัท ขาวสด จํากัด 128,400.00                          11 มี.ค. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 30 ป นิตยสารนักธุรกิจ งวดเดียว สื่อสิ่งพิมพ บริษัท แอดวานซแสตนดารดกรุป จํากัด 30,000.00                           9 มี.ค. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนกอลฟการกุศล ชิงถวยเกียรติยศ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง
งวดเดียว สื่อดิจิทัล บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 50,000.00                           10 มี.ค. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 32 ป หนังสือพิมพสยามเศรษฐกิจ งวดเดียว สื่อสิ่งพิมพ บริษัท สยามเศรษฐกิจ จํากัด 35,000.00                           11 มี.ค. 65


	1-15 มี.ค. 65

