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

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

2 15 พ.ย. - 14 ธ.ค. 64  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 878,000.00                              1 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

3 15 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 878,000.00                              1 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

4 15 ม.ค.- 14 ก.พ. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 878,000.00                              1 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

5 15 ก.พ. - 14 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 878,000.00                              1 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

6 15 มี.ค. - 14 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 878,000.00                              2 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านบทเพลงสรรเสริญฯ ในโรง
ภาพยนตร์เครือเอส เอฟ

7 15 เ.ม.ย. - 14 พ.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 863,000.00                              2 ส.ค. 65 พณ.พ.1-133/2564

สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32) 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 1,127,975.00                           2 ส.ค. 65 พณ.พ.1-365/2564

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 1 มิ.ย. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 195,168.00                              2 ส.ค. 65 พณ.พ.1-34/2565

สนับสนุนนิตยสาร International Banker งวดเดียว  - ส่ิงพิมพ์ บริษัท Finance Publishing 462,600.00                              3 ส.ค. 65 สอ.สบ.40/2565

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 7-8 9 , 16 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 215,284.00                              3 ส.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ษกัด 202,230.00                              4 ส.ค. 65 พณ.พ.1-49/2565

วิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ 3 -  วิทยุ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 597,060.00                              4 ส.ค. 65 พณ.พ.1-257/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 1-15 ส.ค. 65



วางส่ือโฆษณาภายนอกรถประจ าทาง (ครีม-แดง) 4 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 428,695.50                              4 ส.ค. 65 พณ.พ.1-145/2564

รายการ กระจกหกด้าน 1 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                              4 ส.ค. 65 พณ.พ. 1-83/2565

รายการ หมุนตามโลก 6 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 165,000.00                              4 ส.ค. 65 พณ.พ.1-239/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 544,630.00                              5 ส.ค. 65 พณ.พ.1-372/2564

วางส่ือฯ TOP NEWS TV ช่อง 77 1 21 พ.ค. - 20 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 626,300.00                              5 ส.ค. 65 พณ.พ.1-66/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางกองทัพบก ช่อง 5 1 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 100,000.00                              5 ส.ค. 65 พณ.พ.1-362/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 10 , 11 , 12 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 200,000.00                              8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

รายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 6 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

รายการ Smart Energy 2 มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 160,000.00                              8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-329/2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 6 , 7 , 8 , 9 1 , 2 , 7 , 23 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 698,496.00                              8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-327/2564

วิทยุ FM 106.5 MHz GREEN WAVE 3 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 292,157.00                              8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-308/2564

วิทยุ FM 106.5 MHz GREEN WAVE 4 , 5 เม.ย. - พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 618,538.00                              8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-308/2564

นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 6 คร้ังท่ี 3  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 24,610.00                               8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565



ผลิตวางส่ือโทรทัศน์ในรายการ ข่าวเด่นท่ัวไทย 1 มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 160,000.00                              9 ส.ค. 65 พณ.พ.1-258/2564

วางส่ือทางวารสารการเงินการธนาคาร 1 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               9 ส.ค. 65 พณ.พ.1-71/2565

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 9 - 13 2 , 9 , 16 , 23 , 30 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 228,570.00                              9 ส.ค. 65 พณ.พ.1-323/2564

วิทยุ สวพ.FM 91 MHz และ สถานีวิทยุต่างหวัด 8 สถานี 4 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 260,000.00                              9 ส.ค. 65 พณ.ณ.1-326/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 7 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 68,480.00                               11 ส.ค. 65 พณ.พ.1-77/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทาง ช่องวัน 31 1 เม.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 514,125.00                              11 ส.ค. 65 พณ.พ.1-373/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 236,470.00                              1 ส.ค. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

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

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 พ.ค. 65  Website บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 83,460.00                               2 ส.ค. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                               2 ส.ค. 65 พณ.ต.1-52/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

2 พ.ค. 65  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               4 ส.ค. 65 พณ.ต.1-38/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

2 มิ.ย. 65  Website บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               4 ส.ค. 65 พณ.ต.1-41/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

13 มิ.ย. 65 (งวดสุดท้าย)  Social Media บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 98,440.00                               4 ส.ค. 65 พณ.ต.1-51/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.livinginsider.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Website บริษัท ลิฟว่ิง อินไซเดอร์ จ ากัด 26,215.00                               4 ส.ค. 65 สอ.ดบ.54/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com 
โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 มิ.ย. 65  Website บริษัท สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด 20,000.00                               4 ส.ค. 65 พณ.ต.1-51/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Website บริษัท ส านึกดี จ ากัด 10,000.00                               5 ส.ค. 65 พณ.ต.1-68/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

12 เม.ย. 65  Website บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 78,163.50                               8 ส.ค. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย.-ก.ค.65  Social Media บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 50,400.00                               8 ส.ค. 65 พณ.ต.1-76/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Website บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                               10 ส.ค. 65 สอ.300/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนลงโฆษณาใน นิตยสารต ารวจมหาชน เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสารต ารวจมหาชน 30,000.00                               4 ส.ค. 65  -

จัดหาพ้ืนท่ีออกบูธงานMoney Expo หาดใหญ่ คร้ังท่ี 12  -  - ผู้จัดงาน 
EXHIBITION

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด                              716,231.25 5 ส.ค. 65  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติ

1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 5,885.00 8/2/2022 กท.อส.305/2565

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาเกาะโพธ์ิ
1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอาร์ม ดีไซน์ 13,000.00 8/4/2022  -

จ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมท้ังผลิตและวางส่ือ
ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ของLINE Official Accountส าหรับโครงการGSB NOW 

4  - ส่ือดิจิทัล บริษัท มาโช โมช่ัน จ ากัด 740,240.00 8/4/2022 พณ.พ 1-76/2564



จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินเขตกระบ่ี
1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นายพีรยุทธ เทพขจร (ร้านเทพดีไซน์.มีเดีย) 9,400.00 8/11/2022  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาเตาปูน
1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 19,260.00 8/11/2022  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านหน้าสาขากงไกรลาศ 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็มโฆษณา (ส านักงานใหญ่) 52,554.80 8/8/2022 QT2022030016

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผา 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านศรทิพย์ อาร์ต โดยนางทิพย์สุรินทร์ ปะทิ 4,500.00 8/11/2022
ใบส่ังจ้างเลขท่ี นน.ท.
 449/2565 ลว. 5 

ส.ค. 2565

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาก าแพงเพชร
1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก. 5ช มีเดีย 15,000.00 8/13/2022  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาเยาวราช 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 23,112.00 8/2/2022 2565/051

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขายะลา 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็ม.ยู.ไวนิล (นายอัมรันต์ อูมาร์) 50,048.00 8/10/2022  -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขานิคม
อุตสาหกรรม 304

1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเดียร์ ดีไซร์ โดย นายชุ่ม เกเย็น 10,800.00 8/15/2022  -


