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

นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน 1 เม.ย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 24,610.00                                  16 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-5/2565

เผยแพรภาพลักษณผานบทเพลงสรรเสริญพระบารมี 7 ม.ิย. 65  สื่อนอกบาน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) 1,616,666.70                              16 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-242/2563

รายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ 2 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 74,900.00                                  16 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-286/2564

รายการบันทึกทองเที่ยว 1 เม.ย. 65  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล สตูดิโอ แอนด โปรดักชั่น จํากัด 331,700.00                                16 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-18/2565

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) 3 เม.ย. 65 วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 252,000.00                                17 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-336/2564

เครือแนวหนา 10 เม.ย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 21,400.00                                  17 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-56/2564

สถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี (ชอง32) 1 เม.ย. 65  โทรทัศน บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 165,850.00                                17 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-365/2564

รายการ Update Thailand 1 เม.ย. 65  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 157,500.00                                21 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-20/2565

วิทยุรายการ รูออม รูลงทุน 4 เม.ย. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 25,680.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-252/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา 5 พ.ค. 65 วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 30,000.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-223/2564

วิทยุรายการ ซันเดยทอรค 6 พ.ค. 65  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา 20,000.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-214/2564

หนังสือพิมพสยามรัฐ 2 30 พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-259/2564

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 16-30 ม.ิย. 65



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

หนังสือพิมพสยามรัฐ 4 6 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-259/2564

หนังสือพิมพสยามรัฐ 3 31 พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                  21 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-259/2564

นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน 2 พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 65,227.20                                  21 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-5/2565

วิทยุรายการเรื่องเลาของปาเปรม 2 พ.ค. 65  วิทยุ หางหุนสวนจํากัด เพื่อน โอ เอ. 30,000.00                                  21 ม.ิย. 65 สอ.สบ.13/2565

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว 6 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 32,100.00                                  22 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุรายการ เสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม 6 พ.ค.65  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด 21,400.00                                  22 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-221/2564

หนังสือพิมพ อปท.นิวส 3 16 - 30 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 41,666.00                                  22 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-13/2565

วิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 5 พ.ค.65  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00                                  22 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-219/2564

สถานีวิทยุ 89.5 MHZ และ นิตยสาร Stock Review ครั้งที่ 1 2 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด 40,000.00                                  23 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-37/2565

หนังสือพิมพสยามรัฐ 5 15 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                  23 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-259/2564



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

วางสื่อบนปายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหลอ13 9 พ.ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง จํากัด 30,000.00                                  23 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-138/2564

รายการเรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลา-เสารอาทิตย 3 เม.ย. 65 โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00                                23 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-349/2564

สถานีโทรทัศนชอง Workpoint (ชอง 23) 1 เม.ย. 65 โทรทัศน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 750,000.00                                23 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-359/2564

สื่อในเครือ Green life Plus 1 พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด 200,000.00                                23 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-47/2565

นิตยสารบานและสวน 1 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) 58,499.04                                  23 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-334/2564

นิตยสาร Market Plus 1 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท ดับเบิ้ล ดี ครีเอชั่น จํากัด 40,000.00                                  24 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-306/2564

นิตยสาร Gourmet & Cuisine 1 ม.ิย. 65  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 44,993.50                                  27 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-287/2564

วิทยุ FM 95.5 MHz (HitZ) 3 ม.ีค. 65  วิทยุ บริษัท เทโร เรดิโอ จํากัด 222,960.00                                28 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-280/2564



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

สนับสนุนคอนเสิรต"กาลครั้งหา หนีกรุง" 1 บัตรคอนเสิรต  สื่อนอกบาน บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จํากัด 600,000.00                                29 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-67/2565

เครือแนวหนา 11 พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 21,400.00                                  29 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-56/2564

รายการ Update Thailand 2 พ.ค. 65  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 126,000.00                                29 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-20/2565

วางสื่อบนปายบริเวณถนนพหลโยธิน หนาธนาคารออมสิน 4 พ..ค. 65  สื่อนอกบาน บริษัท แทนคุณ บิลบอรด จํากัด 63,130.00                                  29 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-212/2564

วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา 5 พ.ค. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จํากัด 80,000.00                                  30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุ จส.100 FM 100 MHz 4 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 288,052.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-325/2564

คาประชาสัมพันธทางวิทยุตางจังหวัด 72 สถานี 1 ม.ค. 65  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด 290,000.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-313/2564

สถานีโทรทัศนชอง PPTV HD 1 เม.ย. 65  โทรทัศน บริษัท บางกอกมีเดียแอนดบรอดคาสติ้ง จํากัด 1,277,600.00                              30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-379/2564

คาประชาสัมพันธทางวิทยุตางจังหวัด 72 สถานี 2 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด 290,000.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-313/2564



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

สถานีโทรทัศนชอง 9 MCOT HD 1 เม.ย. 65  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 558,270.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-369/2564

วิทยุ FM 90.0 MHz ลูกทุงรักไทย 4 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด 298,530.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-256/2564

วิทยุ FM 106.5 MHz GREEN WAVE 1 , 2 ม.ค. - ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 674,152.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-308/2564

รายการ เชานี้ประเทศไทย 4 ม.ีค. 65  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 450,000.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-213/2564

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจรายสัปดาห ครั้งที่ 2 งวดที่ 3
ฉบับที่ 30 พ.ค. 65 และ ฉบับ

วันที่ 5 ม.ิย. 65
 สิ่งพิมพ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 65,227.20                                  30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-5/2565

รายการ คนหลังขาว 1 พ.ค. 65  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 304,950.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-58/2565

นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน ครั้งที่ 2 งวดที่ 4 ฉบับ พ.ค. 65  สิ่งพิมพ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 24,610.00                                  30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-5/2565

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand 5 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 58,850.00                                  30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-241/2564



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

ผลิตและวางสื่อสถานีขนสงผูโดยสารหมอชิต 5 ก.พ. 65  สื่อนอกบาน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จํากัด 269,640.00                                30 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-206/2564

จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารผาน

ชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
8 ก.พ. 65  Social Media 

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา

บีพีเอ็น
450,577.00                                16 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-155/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ขาวสด
2 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ขาวสด จํากัด 100,000.00                                17 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-22/2565

จัดจางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคารทางสื่อ Online ของ เรื่องเดนออนไลน โดยวิธีพิเศษเพื่อการ

พาณิชย

3 เม.ย. 65  Social Media บริษัท เซิรซ (ไลฟ) จํากัด 180,000.00                                17 ม.ิย. 65 พณ.พ. 1-330/2564

จัดจางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

ธนาคารทางสื่อ Online ของ เรื่องเดนออนไลน โดยวิธีพิเศษเพื่อการ

พาณิชย

2 ม.ีค. 65  Social Media บริษัท เซิรซ (ไลฟ) จํากัด 80,000.00                                  17 ม.ิย. 65 พณ.พ. 1-330/2564

จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารผาน

ชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
9 ม.ีค. 65  Social Media 

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา

บีพีเอ็น
348,713.00                                20 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-155/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ขาวสด
2 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ขาวสด จํากัด 149,800.00                                22 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-22/2565

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

ทางรูปแบบ Social Network ของ Post Today โดยวิธีพิเศษเพื่อการ

พาณิชย

1 เม.ย. 65  Social Media บริษัท บางกอกโพสต จํากัด (มหาชน) 107,000.00                                22 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-23/2565



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

จางผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคารผาน

ชองทาง Digital Channel ของธนาคารออมสิน
10 เม.ย. 65  Social Media 

บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด สาขา

บีพีเอ็น
412,485.00                                23 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-155/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร 

ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย
1 ม.ีค. 65  Social Media บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด 402,400.00                                23 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-338/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทางแอป

พลิเคชัน JOOX และ WeTV โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย
1 ม.ีค. 65  Social Media บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด 518,500.00                                23 ม.ิย. 65




พณ.พ.1-364/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย ของ NATION GROUP
9 เม.ย. 65  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 225,000.00                                24 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-139/2563

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให
3 เม.ย. 65  Social Media บริษัท หฤษตา 195 จํากัด 100,000.00                                24 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-232/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อออนไลน ของไทยรัฐออนไลน โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการ

พาณิชย

9 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 34,639.16                                  24 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-57/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อดิจิทัลบนเว็บไซต www.thaipublica.org
1 เม.ย. 65  Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 35,650.00                                  24 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-15/2564

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ในรูปแบบสื่อ Online ของ The Journalist Club
10 ม.ีค. 65  Website บริษัท เจเอ็นซี คลับ จํากัด 42,104.50                                  28 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-50/2564



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

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ในรูปแบบสื่อ Online ของ The Journalist Club
11 ม.ีค. 65  Website บริษัท เจเอ็นซี คลับ จํากัด 65,698.00                                  28 ม.ิย. 65 พณ.ต.1-50/2564

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ทาง

รูปแบบสื่อโซเซียลมีเดีย ของ NATION GROUP
10 พ.ค. 65  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 24,000.00                                  29 ม.ิย. 65 พณ.พ.1-139/2563

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร

ในรูปแบบสื่อ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ
12 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 98,440.00                                  30 ม.ิย. 65




พณ.ต.1-51/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนา ZERO CARBON วิกฤต – โอกาส

ธุรกิจไทยในเวทีโลก
งวดเดียว  - สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 100,000.00                                21 ม.ิย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดงานในโอกาสครบรอบ 22 ป เนชั่นทีวี 22 

Anniversary Nation TV  Dinner Talk “Thailand Big Change  

ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอยางไร”

งวดเดียว  -  วิทยุโทรทัศน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 200,000.00                                24 ม.ิย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดทําเสื้อ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย
งวดเดียว  - สื่อสิงพิมพ สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 30,000.00                                  27 ม.ิย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 50 ป สมาคมนักหนังสือพิมพ

ภูมิภาคแหงประเทศไทย
งวดเดียว  - สื่อสิงพิมพ สมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย 20,000.00                                  28 ม.ิย. 65  -

จางผลิตสื่อประชาสัมพันธสินเชื่อเพื่อคุณ  และสินเชื่อเคหะ First Life 

First Home ติดตั้งบริเวณริมถนนกุดั่น ดานหลังสาขาถนนจอมพล
ครั้งที่ 1  - สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 1,520.00 21 ม.ิย. 65  -
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