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

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพ อปท.นิวส
12 16 - 28 ก.พ. 65  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 41,666.00                                16 มี.ค. 65 พณ.ต.1-10/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ รูออม รูลงทุน
12 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 32,100.00                                16 มี.ค. 65 พณ.ต.1-330/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพบางกอกโพสต
1 16 ก.พ. 65 สิ่งพิมพ บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 125,000.00                               16 มี.ค. 65 พณ.ต.1-218/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา
1 - 2 ม.ค. - ก.พ. 65 วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 60,000.00                                17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

ผลิตและเผยแพรผานบทเพลงสรรเสริญฯ และเผยแพรภาพยนตร

โฆษณาธนาคารออมสิน โรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ
2 ม.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)                             1,616,666.70 17 มี.ค. 65 พณ.พ.1-242/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ
 4 - 6

20 ม.ค. 65 , 26 ม.ค. 65 , 

14 ก.พ. 65
 สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด 154,080.00                               17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-33/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ ซันเดยทอรค
3 ก.พ. 65  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา 20,000.00                                17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ เสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม
2 ธ.ค. 64  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด 21,400.00                                17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

นิตยสาร Stock Review และวิทยุรายการ Busness Line & Life
7 มี.ค. 65 สิ่งพิมพ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ  จํากัด 40,000.00                                17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-160/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศน รายการขาวเดนทั่วไทย
7 ธ.ค. 64  โทรทัศน บริษัท ท็อปนิวส ดิจิตัล มีเดีย จํากัด 240,000.00                               17 มี.ค. 65 พณ.พ.1-44/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ
9 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 74,900.00                                18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-339/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

เครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ
5 17 ธ.ค. 64 - 16 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด                                577,800.00 18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-164/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนชอง Nation 22
6 ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                                   7,000.00 18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-140/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน 360 องศา
2 ก.พ. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด                                102,720.00 18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-279/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศน ธุรกิจสินเชื่อบุคค
5 มี.ค. 65  โทรทัศน บริษัท ดับบลิวพีพี(ประเทศไทย) จํากัด                                403,100.00 18 มี.ค. 65 พณ.พ. 1-177/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางรายการ

 เรื่องเลาเชานี้และเรื่องเลาเสารอาทิตย
6 ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด                                983,330.00 21 มี.ค. 65 พณ.พ.1-151/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ 

FM 103.5 MHz (FM ONE )
6 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด                                300,000.00 22 มี.ค. 65 พณ.พ.1-144/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางสื่อใน

เครือแนวหนา
8 ก.พ. 65  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด                                 21,400.00 22 มี.ค. 65 พณ.พ.1-56/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
1 , 2 -  สิ่งพิมพ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                                215,284.00 22 มี.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ทาง สื่อทายรถทัวรโดยสารประจําทางสมบัติทัวร
1 มี.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จํากัด 449,400.00                               23 มี.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ ถอดรหัสขาว
3 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 32,100.00                                23 มี.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง วิทยุ 

Cool Fahrenheit FM 93 MHz
4 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด 535,000.00                               23 มี.ค. 65 พณ.พ.1-170/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารสื่อในเครือ

 Green life plus
1 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด 30,000.00                                23 มี.ค. 65 สอ.สบเฉพาะที่33/64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง 

หนังสือพิมพไทยรัฐ
5 ม.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท วัชรพล จํากัด 472,940.00                               23 มี.ค. 65 พณ.พ.1-77/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางรายการ

 กระจกหกดาน
2 ก.พ. 65 โทรทัศน บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส จํากัด 350,000.00                               24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-254/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางวิทยุ

รายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ
10 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 74,900.00                                24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-339/2563

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 16-31 ม.ีค. 65



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

หนังสือพิมพเดลินิวส
5 ม.ค. 65 สิ่งพิมพ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด 208,008.00                               24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-38/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนโครงการสรางงาน สรางอาชีพ
1 ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด                                144,985.00 24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-295/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร รายการ

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
1 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด                                 58,850.00 24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร รายการ

เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
2 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด                                 58,850.00 24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารรายการ 

คนหลังขาว
10 ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด                                304,950.00 24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-39/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารรายการ 

หมุนตามโลก
1 , 2 ม.ค. - ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด                                224,000.00 24 มี.ค. 65 พณ.พ.1-239/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารวิทยุ

รายการ เก็บขาวมาเลา
1 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จํากัด                                 80,000.00 25 มี.ค. 65 พณ.พ.1-245/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารวิทยุ

รายการ เก็บขาวมาเลา
2 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จํากัด                                 80,000.00 25 มี.ค. 65 พณ.พ.1-245/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
2 , 3 10,24 กพ.65  สิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด                                 91,428.00 25 มี.ค. 65 พณ.พ 1-323/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารรายการ 

Club Friday Show
1 ม.ค. 65  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด                                420,000.00 25 มี.ค. 65 พณ.พ.1-368/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร บนปาย

โฆษณาจอ LED กลางซอยทองหลอ13
5 ม.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง จํากัด                                 30,000.00 25 มี.ค. 65 พณ.ต.1-138/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร วิทยุ

รายการ เสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม
3 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด                                 21,400.00 28 มี.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร วิทยุ

รายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ )
2 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด                                 38,520.00 28 มี.ค. 65 พณ.ต.1-219/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร นิตยสาร 

Money Life
5 ธ.ค. 65 สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด                                 45,000.00 28 มี.ค. 65 สอ.336/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ
7 ฉบับ 21-27 ก.พ. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                                 65,227.20 28 มี.ค. 65 พณ.ต.1-42/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร รายการ 

Club Friday Show
2 ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด                                420,000.00 28 มี.ค. 65 พณ.พ.1-368/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร รายการ

คุยยกบาน
2 ม.ค. 65 โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                525,000.00 29 มี.ค. 65 พณ.พ.1-235/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร วิทยุ คลื่น

ความคิด FM 96.5 MHz
6 16 ม.ค. - 15 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)                                250,000.00 29 มี.ค. 65 พณ.พ.1-162/2564

ผลิตและเผยแพรผานบทเพลงสรรเสริญฯ และเผยแพรภาพยนตร

โฆษณาธนาคารออมสิน โรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ
3 ก.พ. 65  สื่อนอกบาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน)                             1,616,666.70 29 มี.ค. 65 พณ.พ.1-242/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร รายการ 

บันทึกทองเที่ยว
9 ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น จํากัด                                265,360.00 29 มี.ค. 65 พณ.พ.1-59/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร บนปาย

โฆษณาจอ LED กลางซอยทองหลอ13
6 ก.พ. 65  สื่อนอกบาน บริษัท อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง จํากัด                                 30,000.00 29 มี.ค. 65 พณ.ต.1-138/2564

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ทางโทรทัศน รายการ The List อัศจรรยความรู
7 ก.พ. 65  โทรทัศน บริษัท ลั้นลา รีครีเอชั่น จํากัด                                300,000.00 30 มี.ค. 65 พณ.พ.1-161/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร วิทยุ

เครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ
6 17 ม.ค. - 16 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด                                577,800.00 30 มี.ค. 65 พณ.พ.1-164/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร วิทยุ FM 

90.0 MHz ลูกทุงรักไทย
1 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด                                149,265.00 30 มี.ค. 65 พณ.พ.1-256/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารบนจอ LED

 (บานพระอาทิตย)
6  ม.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท บานพระอาทิตย จํากัด                                200,000.00 30 มี.ค. 65 พณ.พ.1-152/2564

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารบนปาย

บริเวณถนนพหลโยธิน หนาธนาคารออมสิน
2 -  สื่อนอกบาน บริษัท แทนคุณ บิลบอรด จํากัด                                 63,130.00 31 มี.ค. 65 พณ.พ.1-212/2564



ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ทางโทรทัศนในรายการ รอยอาชีพ พลิกฝน
3  พ.ย. 63 โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 600,000.00 19 ต.ค. 63 พณ.พ.1-207/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทางสถานี

วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง5 ในรายการ บันทึกทองเที่ยว
2  ต.ค. 63 โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น จํากัด 299,600.00 29 ต.ค. 63 พณ.พ.1-213/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารทาง

สถานีโทรทัศนชอง workpoint (ชอง23)
1  ต.ค. 63 โทรทัศน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 800,000.00                               9 ธ.ค. 63 พณ.พ.1-244/2563

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณและธุรกิจธนาคารออมสิน

ทางหนังสือพิมพสยามรัฐ  (ฉบับ ถวายพระพรพระราชินี )
-  ส.ค. 64  สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                 16 มิ.ย. 64 สอ.สบ.11/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคารในรูปแบบสื่อ Online ของ The Journalist Club
8 ก.พ. - 65  Website บริษัท เจเอ็นซี คลับ จํากัด 34,561.00                                 16 มี.ค. 65




พณ.ต.1-50/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบน เว็บไซต www.ceothailand.net
10 ก.พ. - 65  Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 8,000.00                                  17 มี.ค. 65 สอ.ดบ. 18/2564

างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบน เว็บไซต www.aec10news.com
10 ก.พ. - 65  Website บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 41,500.00                                 17 มี.ค. 65 พณ.ต.1-14/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย ของ NATION GROUP
7 ก.พ. - 65  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 36,000.00                                 18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-139/2563

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคาร ตามโครงการสงเสริมการสรางอาชีพ /สรางรายไดแก

ประชาชน ผานสื่ออนไลน Smart SME และ ชี้ชองรวย

9 ก.พ. - 65  Social Media บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 720,000.00                               18 มี.ค. 65



พณ.พ.1-19/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคารทางโทรทัศนผานชองทางสื่อประชาสัมพันธของ

สถานีโทรทัศนชอง 7 HD

งวดสุดทาย ม.ค. - 65  Social Media 



บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
2,068,310.00                             18 มี.ค. 65 พณ.พ.1-154/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Salehere
3 ธ.ค. - 654  Social Media 
บริษัท เซล เฮียร (ไทยแลนด) จํากัด 52,430.00                                 18 มี.ค. 65




พณ.ต.1-346/2563

ซื้อสิทธิ์การใชระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร
8 ม.ค. - 65  Social Media 

บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จํากัด สาขา

กรุปเอ็ม
586,688.04                               21 มี.ค. 65 พณ.พ.02-25/2564

จางสรางสรรค ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคาร
10 ก.พ. - 65  สื่อดิจิทัล นายนรินทร เสาธง 45,000.00                                 22 มี.ค. 65 พณ.พ.1-48/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบน เว็บไซต www.acnews.net
11 ก.พ. - 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จํากัด 36,500.00                                 23 มี.ค. 65 พณ.ต.1-17/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ใน

รูปแบบ Banner ทางเว็บไซตขาว
11 ก.พ. - 65  Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 100,000.00                               24 มี.ค. 65




พณ.พ.1-102/2563

จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ผานชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
7 ม.ค. - 65 สื่อดิจิทัล

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

สาขาบีพีเอ็น
225,449.00                               24 มี.ค. 65




พณ.พ.1-155/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

สื่อออนไลน www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการ

พาณิชย

1 มี.ค. - 65  Website 



บริษัท พี.เอ. พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด
32,100.00                                 24 มี.ค. 65




พณ.ต.1-2/2565

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อ Social Media ของอี

เจี๊ยบเลียบดวน Fanpage
5 มี.ค. - 65  Social Media บริษัท อาร เอ ดี เอ จํากัด 112,350.00                               25 มี.ค. 65 พณ.พ.1-361/2563

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคาร ทางเว็บไซตเดลินิวสและสื่อออนไลนในเครือเดลินิวส โดยวิธี

ตกลงราคาเพื่อการพาณิชย

10 ก.พ. - 65  Social Media 



บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
15,622.00                                 25 มี.ค. 65 พณ.ต.1-24/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต www.pineapplenewsagency.com
11 ก.พ. - 65  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท จํากัด 20,000.00                                 25 มี.ค. 65 พณ.ต.1-29/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต www.banmuang.co.th
11 ก.พ. - 65  Website บริษัท นวกิจบานเมือง จํากัด 18,190.00                                 25 มี.ค. 65 พณ.ต.1-20/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อออนไลน ของบิ๊กเกรียน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อ

การพาณิชย

10 ม.ค. - 65  Social Media บริษัท ไออารแอนดพีอาร ฮับ จํากัด 20,972.00                                 25 มี.ค. 65



สอ.ดบ. 24/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อ Social Media ของอี

เจี๊ยบเลียบดวน Fanpage
3,4 ม.ค.-ก.พ. 65  Social Media บริษัท อาร เอ ดี เอ จํากัด 224,700.00                               25 มี.ค. 65 พณ.พ.1-361/2563

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคารในรูปแบบสื่อ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ
9 ก.พ. - 65  Social Media บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 55,640.00                                 29 มี.ค. 65




พณ.ต.1-51/2564



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91
13 ก.พ.-มี.ค. 65  Social Media 




บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด
65,484.00                                 29 มี.ค. 65




พณ.พ.1-320/2563

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธและภาพลักษณธนาคารบน

ชองทาง Online ของ aomMONEY
1 เม.ย. - 65  Social Media 




บริษัท ไลค มี จํากัด
83,460.00                                 29 มี.ค. 65 พณ.ต.1-376/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ ปนโปร โดยวิธีตกลงราคา

เพื่อการพาณิชย

3 ก.พ. - 65  Social Media บริษัท ปนโปรโมชั่น จํากัด 66,340.00                                 29 มี.ค. 65 พณ.ต.1-314/2563

จางออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ เว็บไซตธนาคารออมสิน และ 

เว็บไซต CSR โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย
3 ม.ค. - 65  Website 




บริษัท พรีดิกทิฟ จํากัด
1,605,000.00                             30 มี.ค. 65




พณ.พ.03-111/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนเนื่องในวาระครบรอบ 17 ป สื่อ CEO 

THAILAND
งวดเดียว  - สื่อดิจิทัล บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส จํากัด 40,000.00                                 17 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนเงินทุนการศึกษาบุตร -ธิดาชางภาพขาว

สื่อมวลชนฯ
งวดเดียว  - สื่อสิ่งพิมพ สมาคมชางภาพขาวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) 100,000.00                               24 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 37 ป กาวสูปที่ 38 หนังสือพิมพ

สยามกีฬารายวัน
งวดเดียว  - สื่อสิ่งพิมพ บริษัท สยามสปอรตซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 30,000.00                                 25 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติคาใชจายรวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

สํานักขาวอีไฟแนนซ กาวสูปที่ 22
งวดเดียว  - สื่อดิจิทัล มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 10,000.00                                 28 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 1 ป กาวสูปที่ 2 เว็บไซต 

Splendor-biz.com
งวดเดียว  - สื่อดิจิทัล บริษัท เหลืองทอง พารวย คอรปอเรชั่น จํากัด 30,000.00                                 28 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 20 โพสตทูเดย งวดเดียว  - สื่อดิจิทัล บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) 35,000.00                                 29 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล รายการ “Siamrath

 Golf Day"
งวดเดียว  - สื่อสิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 50,000.00                                 30 มี.ค. 65  -

ขออนุมัติคาใชจายรวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวันสถาปนา

หนังสือพิมพเดลินิวส 

ครบรอบ 58 ป

งวดเดียว  - สื่อสิ่งพิมพ มูลนิธิแสง-ไซกี เหตระกูล 10,000.00                                 31 มี.ค. 65  -
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