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

วางส่ือโฆษณาโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่ือออฟไลน์ 4 เม.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 1,533,541.84                           1 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-295/2564

รายการ กระจกหกด้าน 4 เม.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                             1 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-254/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 3 พ.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             1 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-353/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 4 เม.ย. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               2 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) 2 มี.ค. 65 วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 252,000.00                             2 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-336/2564

วางส่ือโฆษณษาบนจอ LED (บ้านพระอาทิตย์) 7-8 มี.ค. - เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 400,000.00                             2 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-152/2564

รายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 4 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-241/2564

วิทยุ สวพ.FM 91 MHzและสถานีวิทยุต่างหวัด 8 สถานี 1-2 มี.ค. - เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 520,000.00                             6 มิ.ย. 65 พณ.ณ.1-326/2564

วางส่ือปชส.สถานีวิทยุ89.5MHZ งวด1 เม.ย.65 1 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 15,000.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-37/2565

วางส่ือฯทางโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี ง.1 เดือนธ.ค.64 1 ธ.ค. 64  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 335,980.00                             6 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-205/2564

วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน 3 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                               7 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-212/2564

วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

2 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 332,220.00                             7 มิ.ย. 65 พณ.พ. 1-337/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 1-15 มิ.ย. 65



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

วารสารการเงินธนาคาร 11 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 200,000.00                             7 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-45/2564

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 2 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               7 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-13/2565

ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 4 ม.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 269,640.00                             8 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-206/2564

วิทยุ Cool Fahrenheit FM 93 MHz 6 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท คูลลิซ่ึม จ ากัด 535,000.00                             8 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-170/2564

รายการ หมุนตามโลก 4 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 117,000.00                             9 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-239/2564

ผลิตภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในโรงภาพยนตร์ 1 -  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 2,000,000.00                           9 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-370/2564

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2 23 พ.ค. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 125,000.00                             9 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-218/2564

รายการ Club Friday Show 4 เม.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท เช้นจ์ 2561 จ ากัด 420,000.00                             9 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-368/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ 1 15 ต.ค. - 14 พ.ย. 64  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 844,000.00                             10 มิ.ย. 65 พณ.พ. 1-133/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 1 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 677,347.50                             14 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-363/2564

เครือแนวหน้า 9 มี.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 21,400.00                               14 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-56/2564



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

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให้

2 มี.ค. 65  Social Media บริษัท หฤษตา 195 จ ากัด 100,000.00                             1 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-232/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

12 มี.ค. 65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-35/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ของอีเจ๊ียบเลียบด่วน Fanpage

6 (งวดสุดท้าย) พ.ค. 65  Social Media บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จ ากัด 112,350.00                             6 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-361/2563

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ทางรูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91

15 เม.ย. 65  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนซันส์ จ ากัด 81,855.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-320/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

7 ม.ค. 65  Social Media บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 34,639.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-57/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

8 เม.ย. 65  Social Media บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 34,639.00                               6 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-57/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน TripTH ทริปไทยแลนด์
 แฟนเพจ โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

6 มี.ค. 65  Social Media บริษัท ทริปทีเอช จ ากัด 77,040.00                               7 มิ.ย. 65 พณ.พ.1-83/2563

ซ้ือสิทธ์ิการใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพ่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

11 เม.ย. 65  Social Media 
บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุ๊ปเอ็ม

586,688.04                             8 มิ.ย. 65 พณ.พ.02-25/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

1 เม.ย. 65  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               9 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-38/2565



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

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

1 พ.ค. 65  Social Media บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                               10 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-55/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

1  เม.ย.-พ.ค. 65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               13 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-24/2565

จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ส าหรับสินเช่ือธุรกิจ SMEs โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

งวดเดียว เม.ย. 65  Social Media บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากัด 199,555.00                             13 มิ.ย. 65 สอ.ดบ.7/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

4 พ.ค. 65  Website บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                               14 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

2 พ.ค. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             15 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-21-2565

จัดหาพ้ืนท่ีออกบูธงานMoney Expoกรุงเทพฯ คร้ังท่ี22  -  - ผู้จัดงาน 
EXHIBITION

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด                           8,025,000.00 6 มิ.ย. 65

จ้างผลิตและวางส่ือท่ีอิมแพ็คฯงานมหกรรมการเงิน  -  - สถานท่ีจัดงาน 
EXHIBITION

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท                              296,229.50 9 มิ.ย. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 15 ปี นิตยสารโรงพักสัมพันธ์ งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสารโรงพักสัมพันธ์  โดยนายญัตติชัย นวานุช 20,000                                   1 มิ.ย. 65  -

งานจ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมท้ังผลิตและวางส่ือ 
ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้าง
การรับรู้ของโครงการต่อสัญญา รวมท้ังผลิตและวางส่ือฯ LINE 
Official Account ส าหรับโครงการ GSB NOW

3  - ส่ือดิจิทัล บริษัทมาโช โมช่ัน จ ากัด 2,220,720.00 7 มิ.ย. 65 พณ.พ. 1-76/2564
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จ้างผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้GSB NOW
รูปแบบVDO Infographic

1  - ส่ือดิจิทัล บริษัท โมช่ันเฮ้าส์ จ ากัด 124,521.25 14 มิ.ย. 65 พณ.ต.1-227/2564

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทร
เจดีย์

1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮาส์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 16,050.00 14 มิ.ย. 65  -


