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

รายการ Club Friday Show พ.ค. 65 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท เช้นจ์ 2561 จ ากัด 420,000.00                             18 ก.ค. 65 พณ.พ.1-368/2564

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) พ.ค. 65 พ.ค. 65 วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 324,000.00                             19 ก.ค. 65 พณ.พ.1-336/2564

รายการ Smart Energy พ.ค. 65 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 200,000.00                             19 ก.ค. 65 พณ.พ.1-329/2564

วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                               20 ก.ค. 65 พณ.พ.1-212/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง อมรินทร์ ทีวี พ.ค. 65 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 856,888.10                             20 ก.ค. 65 พณ.พ.1-361/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               21 ก.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอร์ค มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน  าชา 20,000.00                               21 ก.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ
ครั งท่ี 7 - 27 

มิ.ย.65 และครั งท่ี
 8 - 6 ก.ค. 65

ครั งท่ี 7 - 27 มิ.ย.65 และ
ครั งท่ี 8 - 6 ก.ค. 65

 ส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 102,720.00                             21 ก.ค. 65 พณ.พ.1-311/2564

สถานีวิทยุ 89.5 MHZ และ นิตยสาร Stock Review ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 มิ.ย. 65 ครั งท่ี 2 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 40,000.00                               21 ก.ค. 65 พณ.ต.1-37/2565

วิทยุ FM 95.5 MHz (HitZ) เม.ย. 65 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 338,520.00                             21 ก.ค. 65 พณ.พ.1-280/2564

วิทยุ FM 95.5 MHz (HitZ) พ.ค. 65 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 338,520.00                             21 ก.ค. 65 พณ.พ.1-280/2564

วางส่ือโฆษณาโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่ือออฟไลน์ พ.ค. 65 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 1,280,709.75                           21 ก.ค. 65 พณ.พ.1-295/2564

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



ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง 8 เม.ย. 65 เม.ย. 65 โทรทัศน์ บจก.อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน 814,500.00                             22 ก.ค. 65 พณ.พ.1-366/2564

วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน มิ.ย. 65 มิ.ย. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 25,680.00                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-252/2564

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ก.ค. 65 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 44,993.50                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-287/2564

ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต มี.ค. 65 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 269,640.00                             25 ก.ค. 65 พณ.พ.1-206/2564

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

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

วางส่ือโฆษณาโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่ือออฟไลน์ - - โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด 85,600.00                               25 ก.ค. 65 พณ.พ.1-295/2564

วิทยุ จส.100 FM 100 MHz มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 396,541.50                             25 ก.ค. 65 พณ.พ.1-325/2564

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

วิทยุรายการ เก็บเบี ยใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย...สบายหลัง
ข่าว ทางสถานี FM 92.5 MHz

มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             26 ก.ค. 65 พณ.พ.1-14/2565

วิทยุรายการ ดอกเบี ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ นท์ติ ง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                               26 ก.ค. 65 พณ.ต.1-219/2564

รายการ Update Thailand มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากัด 126,000.00                             26 ก.ค. 65 พณ.พ.1-20/2565



วางส่ือโฆษณษาบนจอ LED (บ้านพระอาทิตย์) มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             26 ก.ค. 65 พณ.พ.1-152/2564

 รายการ The List อัศจรรย์ความรู้ มิ.ย. 65 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ลั นลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                             27 ก.ค. 65 พณ.พ.1-161/2564

วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

พ.ค. 65 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 334,620.00                             27 ก.ค. 65 พณ.พ. 1-337/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

5 พ.ค. 65  Website บริษัท พี.เอ. พริ นท์ติ ง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                               18 ก.ค. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างผลิตและวางส่ือเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Media ส าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสินเช่ือ
ธุรกิจเอสเอ็มอี โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2-3 มิ.ย. 65  Website บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากัด 1,351,517.00                           19 ก.ค. 65 พณ.พ. 1-180/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

1 พ.ค. 65  Social Media บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด 79,390.79                               19 ก.ค. 65 พณ.พ.1-358/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให้

4  พ.ค. 65  Social Media 


บริษัท หฤษตา 195 จ ากัด

200,000.00                             20 ก.ค. 65 พณ.พ.1-232/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ในช่องทางลงทุนแมน Fanpage

3  พ.ค. 65  Social Media บริษัท แอลทีแมน จ ากัด 109,568.00                             20 ก.ค. 65 พณ.-พ.1-326/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Online ของ Wongnai และ LINE MAN โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1  พ.ค. 65  Social Media บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 203,300.00                             20 ก.ค. 65 พณ.พ.1-360/2564

ซื อสิทธ์ิการใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพ่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

12  พ.ค. 65  Social Media 
บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุ๊ปเอ็ม

586,688.04                             20 ก.ค. 65 พณ.พ.02-25/2564

จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และภาพลักษณ์ธนาคาร โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1  พ.ค. 65 content นายนรินทร์ เสาธง 72,000.00                               22 ก.ค. 65 พณ.พ.1-59/256



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

3(สุดท้าย) มิ.ย. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             22 ก.ค. 65



พณ.ต.1-21-2565

จัดจ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

4 มี.ค. 65  Social Media 


บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด

87,740.00                               22 ก.ค. 65 พณ.พ.378/2564

จัดจ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 เม.ย. 65  Social Media 


บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด

307,090.00                             22 ก.ค. 65 พณ.พ.378/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

3 มิ.ย. 65  Social Media 


บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด

31,244.00                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

10 มิ.ย. 65  Social Media 


บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด

28,087.00                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-57/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ The Journalist Club

12  พ.ค. 65  Website 


บริษัท เจเอ็นซี คลับ จ ากัด

46,117.00                               25 ก.ค. 65 พณ.ต.1-50/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

2 เม.ย. 65  Social Media บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 454,300.00                             26 ก.ค. 65 พณ.พ.1-338/2564

งานจ้างท า Template Website เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมส่ือสาร
การตลาดดิจิทัล โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3  พ.ค. 65  Website 


บริษัท พรีดิกทิฟ จ ากัด

1,605,000.00                           26 ก.ค. 65 พณ.พ.1-333/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ ปันโปร โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท ปันโปรโมช่ัน จ ากัด 132,680.00                             27 ก.ค. 65 พณ.ต.1-314/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.clubhoon.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2  พ.ค. 65  Website 


บริษัท สยามนิวส์ จ ากัด

45,002.39                               27 ก.ค. 65 สอ.ดบ.13/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.clubhoon.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 เม.ย. 65  Website 


บริษัท สยามนิวส์ จ ากัด

23,999.03                               27 ก.ค. 65 สอ.ดบ.13/2565



ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 19 ปี เว็บไซต์บ้านเมือง
ออนไลน์

งวดเดียว  - ส่ือดิจิทัล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 32,100                                   18 ก.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 15 ปี วารสารข่าวปราบปราม
และสัมพันธ์

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์
วารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์
โดย นางฉวีวรรณ สุพรรณพงศ์

20,000                                   22 ก.ค. 65  -

ผลิตพร้อมแขวนแบนเนอร์เหนือบูธธ.ออมสิน ห้องเก็บของ หาดใหญ่  -  - ผู้จัดงาน 
EXHIBITION

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด                                34,240.00 26 ก.ค. 65  -



จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขากุดข้าวปุ้น  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ก.เก่งโฆษณา 5,500.00 20 ก.ค. 65  -

งานซ่อมแซมโครงสร้างอลูมิเนียมและเปล่ียนป้ายไวนิลป้าย
บิลบอร์ดธนาคารออมสินกลางเวียง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปริ นติ ง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 71,048.00 20 ก.ค. 65  -


