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

วิทยุรายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 5 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                              17 พ.ค. 65 พณ.ต.1-219/2564

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอร์ค 5 เม.ย. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                              17 พ.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

วางส่ือรายการเร่ืองเล่าเช้าน้ีและเร่ืองเล่า-เสาร์ 2 มี.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                            17 พ.ค. 65 พณ.พ.1-349/2564

วิทยุรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ 1 มี.ค.65  วิทยุ บริษัท สว่างดี มีเดีย จ ากัด 74,900.00                              17 พ.ค. 65 พณ.พ.1-286/2564

รายการ หมุนตามโลก 3 มี.ค.65  โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 140,000.00                            17 พ.ค. 65 พณ.พ.1-239/2564

วางส่ือโฆษณาโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่ือออฟไลน์ 3 มี.ค.65 โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 4,866,788.00                          17 พ.ค. 65 พณ.พ.1-295/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 4 เม.ย. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                              19 พ.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

วิทยุรายการเร่ืองเล่าของป๋าเปรม 1 เม.ย. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือน โอ เอ. 30,000.00                              19 พ.ค. 65 สอ.สบ.13/2565

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 5 มี.ค.65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                              24 พ.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน 3 มี.ค. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                              24 พ.ค. 65 พณ.ต.1-252/2564

รายการ The List อัศจรรย์ความรู้ 9 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                            24 พ.ค. 65 พณ.พ.1-161/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 16-31 พ.ค. 65



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

วางส่ือบนป้ายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ13 8 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                              24 พ.ค. 65 พณ.ต.1-138/2564

วารสารการเงินธนาคาร 10 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                              24 พ.ค. 65 พณ.พ.1-45/2564

วิทยุ FM 90.0 MHz ลูกทุ่งรักไทย 3 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 298,530.00                            25 พ.ค. 65 พณ.พ.1-256/2564

รายการ บันทึกท่องเท่ียว 10 ม.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 66,340.00                              25 พ.ค. 65 พณ.พ.1-59/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ 5 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                              25 พ.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

รายการ Club Friday Show 3 มี.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท เช้นจ์ 2561 จ ากัด 420,000.00                            26 พ.ค. 65 พณ.พ.1-368/2564

วางส่ือโฆษณาส าหรับ พระผงพระรูปเหมือนพระสังฆราชฯ 2 ก.พ. 65 โทรทัศน์ บริษัท ยูนีค มีเดีย จ ากัด 1,563,180.86                          27 พ.ค. 65 พณ.พ.1-352/2564

รายการ คนหลังข่าว 12 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                            30 พ.ค. 65 พณ.พ.1-39/2564

วิทยุรายการ เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย...สบายหลัง
ข่าว ทางสถานี FM 92.5 MHz

1 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                            30 พ.ค. 65 พณ.พ.1-14/2565



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

เผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี 6 พ.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด(มหาชน) 1,616,666.70                          30 พ.ค. 65 พณ.พ.1-242/2563

เผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี 5 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด(มหาชน) 1,616,666.70                          30 พ.ค. 65 พณ.พ.1-242/2563

วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

1 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 337,020.00                            31 พ.ค. 65 พณ.พ. 1-337/2564

วิทยุ จส.100 FM 100 MHz 3 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 278,760.00                            31 พ.ค. 65 พณ.พ.1-325/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

1 เม.ย. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                            20 พ.ค. 65 พณ.พ.1-102/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

3 เม.ย. 65  Website บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                              20 พ.ค. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้แก่
ประชาชน ผ่านส่ืออนไลน์ Smart SME และ ช้ีช่องรวย โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

10 มี.ค. 65  Social Media บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 825,000.00                            20 พ.ค. 65 พณ.พ.1-19/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ตามโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ/สร้างรายได้แก่
ประชาชน ผ่านส่ืออนไลน์ Smart SME และ ช้ีช่องรวย โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

11 เม.ย. 65  Social Media บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 490,000.00                            20 พ.ค. 65 พณ.พ.1-19/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

12 เม.ย. 65 (สุดท้าย)  Social Media บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                              23 พ.ค. 65 พณ.ต.1-14/2564



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

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Salehere

4 มี.ค. 65  Social Media บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 52,430.00                              24 พ.ค. 65 พณ.ต.1-346/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

1 เม.ย. 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                              24 พ.ค. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.ceothailand.net

12 (สุดท้าย) เม.ย. 65  Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                24 พ.ค. 65 สอ.ดบ. 18/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

11 มี.ค. 65  Website บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 143,540.50                            25 พ.ค. 65 พณ.พ.1-49/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของ NATION GROUP

8 มี.ค. 65  Social Media บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 87,000.00                              25 พ.ค. 65 พณ.พ.1-139/2563

จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และภาพลักษณ์ธนาคาร

12 (สุดท้าย) เม.ย. 65  ส่ือดิจิทัล นายนรินทร์ เสาธง 45,000.00                              26 พ.ค. 65 พณ.พ.1-48/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

2 เม.ย. 65  Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 294,766.67                            27 พ.ค. 65 พณ.พ.1-357/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

11 เม.ย. 65  Social Media บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 27,285.00                              27 พ.ค. 65 สอ.ดบ. 24/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

1 มี.ค. 65  Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 294,766.67                            27 พ.ค. 65 พณ.พ.1-357/2564



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

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 เม.ย. 65  Social Media บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 7,811.00                                30 พ.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

11 เม.ย. 65  Social Media บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 93,090.00                              30 พ.ค. 65 พณ.ต.1-24/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100

 งวดท่ี 26 
งวดสุดท้าย

มี.ค. - เม. ย.65  Social Media บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 30,800.00                              31 พ.ค. 65 พณ.พ.1-44/2563

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 31 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 32 
หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ข่าวสด จ ากัด 35,000                                  24 พ.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 14 เว็บไซต์ข่าว 
www.bluechipthai.com

 งวดเดียว  - ส่ือดิจิทัล บริษัท บลูชิพ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 25,000                                  24 พ.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการแรลล่ีกิจกรรมเพ่ือสังคม
“เส้นทางเศรษฐีสัญจร กรุงเทพฯ - เขาใหญ่ : เรียนรู้และแบ่งปัน 
คร้ังท่ี 6”

 งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 100,000                                27 พ.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนา
กรมประชาสัมพันธ์ ปีท่ี 89

 งวดเดียว  -  วิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ 10,000                                  31 พ.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ ก้าวสู่ปีท่ี 19 หนังสือพิมพ์
รายวันทันหุ้น

 งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ทันหุ้น จ ากัด 35,000                                  31 พ.ค. 65  -



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

จ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์สินเช่ือเคหะ First Life และสินเช่ือ GSB 
SMEs เต็มสุข เต็มสิบ ติดต้ังบริเวณริมร้ัวด้านหน้าส านักงาน
ธนาคารออมสินภาค 13

1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเดียร์ ดีไซน์ 3,760.00 23 พ.ค. 65  -

ซ่อมแซมจุด Check In ณ วัดพุทธาวาสภูสิงห์ 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านโชคทวีดีไซน์ 5,000.00 23 พ.ค. 65  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาสหัสขันธ์


1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านโชคทวีดีไซน์ 6,000.00 23 พ.ค. 65  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาถีนานนท์ 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ส.รวมศิลป์ 55,212.00 23 พ.ค. 65  -

ผลิตแขวนแบนเนอร์/พ้ืนท่ีห้องเก็บของมหกรรมฯกรุงเทพ คร้ังท่ี 22
ผู้จัดงาน 

EXHIBITION
บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 90,950                                  27 พ.ค. 65


