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

รายการ Update Thailand 6 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากัด 126,000.00                             1 พ.ย. 65 พณ.พ.1-20/2565

ผลิตและวางส่ือโทรทัศน์ "The List" อัศจรรย์ความรู้ 2 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                             3 พ.ย. 65 พณ.พ.1-117/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD 5 ส.ค.65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 1,079,630.00                           3 พ.ย. 65 พณ.พ.1-372/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD 6 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 774,680.00                             3 พ.ย. 65 พณ.พ.1-372/2564

สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32) 6 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 544,825.00                             7 พ.ย. 65 พณ.พ.1-365/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 6 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 718,045.00                             8 พ.ย. 65 พณ.พ.1-363/2564

รายการกัลยายล โครงการปันฝันปันย้ิม 4 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ปันฝัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 139,100.00                             8 พ.ย. 65 พณ.พ.1-69/2565

หมุนตามโลก 3 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 165,000.00                             9 พ.ย. 65 พณ.พ.1-95/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) 7 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 969,999.00                             9 พ.ย. 65 พณ.พ.1-359/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง อมรินทร์ ทีวี 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 1,916,434.20                           11 พ.ย. 65 พณ.พ.1-361/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง อมรินทร์ ทีวี 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 1,149,886.20                           11 พ.ย. 65 พณ.พ.1-361/2564

วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน 8 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 25,680.00                               1 พ.ย. 65 พณ.ต.1-252/2564

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



วิทยุรายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 10 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                               7 พ.ย. 65 พณ.ต.1-219/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 10 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               8 พ.ย. 65 พณ.ต.1-223/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ 10 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               8 พ.ย. 65 พณ.ต.1-221/2564

วิทยุคล่ืน จส.100 FM 100 MHz 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 331,601.00                             8 พ.ย. 65 พณ.พ.1-156/2565

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 10 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                               8 พ.ย. 65 พณ.ต.1-178/2564

วิทยุรายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ 7 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท สว่างดี มีเดีย จ ากัด 74,900.00                               10 พ.ย. 65 พณ.พ.1-286/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 9 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               10 พ.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอร์ค 11 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                               14 พ.ย. 65 พณ.ต.1-214/2564

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 6 คร้ังท่ี 19 - 21  ส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 154,080.00                             1 พ.ย. 65 พณ.พ.1-311/2564

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz 1 ส.ค.65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท แบ็งคอก เวลท์ แอนด์ บิซ จ ากัด 30,000.00                               1 พ.ย. 65 สอ.สบ.22/2565

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 4 ก.ย. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 97,584.00                               2 พ.ย. 65 พณ.พ.1-34/2565

นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 10 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 24,610.00                               4 พ.ย. 65 พณ.พ.1-5/2565



หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 7 16-31 ต.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               10 พ.ย. 65 พณ.ต.1-13/2565

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 17-20 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 182,856.00                             10 พ.ย. 65 พณ.พ.1-323/2564

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz 2 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท แบ็งคอก เวลท์ แอนด์ บิซ จ ากัด 30,000.00                               11 พ.ย. 65 สอ.สบ.22/2565

นิตยสาร Business+
คร้ังท่ี 3 / งวด

ท่ี 5
ต.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 43,656.00                               14 พ.ย. 65 พณ.ต.1-335/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงาน “Thai Journalists Association 67th
 Anniversary” Talk

งวดเดียว ส่ิงพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 50,000                                   3 พ.ย. 65

งานสืบสานใจ หัตถศิลป์ไทย สู่สากล 1 -  ส่ืออ่ืน ๆ บริษัท สุขุมวิทซิต้ีมอลล์ จ ากัด 1,000,000.00                           4 พ.ย. 65 พณ.พ.1-120/2565

จัดหาพ้ืนท่ีออกบูธงานMoney Expo อุดรธานีคร้ังท่ี 9 ส่ืออ่ืน ๆ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 763,980                                 9 พ.ย. 65

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
ละครส้ัน ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหน่ึง” โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

3 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 195,000.00                             8 พ.ย. 65 พณ.พ.1-80/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

6 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 26,750.00                               8 พ.ย. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

6 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                               11 พ.ย. 65 สอ.ดบ.จ.71/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.MoneyLifeNEWS.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

5 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 20,000.00                               14 พ.ย. 65 สอ.ดบ.50/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                 14 พ.ย. 65 สอ.ดบ.40/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

6 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                               14 พ.ย. 65 พณ.ต.1-55/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

1 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             15 พ.ย. 65 พณ.ต.1-170/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร  
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสามกอง ส่ิงพิมพ์ บริษัท อันดามัน ไซน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 7,381.40 1 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ลูกแก ส่ิงพิมพ์ บริษัท โลโก้ ดีไซน์ จ ากัด(ส านักงานใหญ่ 24,652.80 2 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาน่าน

ส่ิงพิมพ์ ร้าน ไอ แอม บี เอ็น 11,172.00 2 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปะทิว ส่ิงพิมพ์ สปีด สต๊ิกเกอร์ โดย คุณอภินันท์ จันทเกิด 22,000.00 1 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ท่าม่วง ส่ิงพิมพ์ ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์ 2 20,000.00 1 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะพรอมา
นาด

ส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 16,435.74 1 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดภาค 
6 จ านวน 2 สาขา

ส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 28,890.00 2 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดภาค 
6 จ านวน 5 สาขา

ส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 83,139.00 2 พ.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามาบอ ามฤต

ส่ิงพิมพ์ อักษรศิลป์โฆษณา ชุมพร (ส านักงานใหญ่) 11,235.00 7 พ.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา คลองแงะ ส่ิงพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
(ส านักงานใหญ่)

12,840.00 9 พ.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา หนองมน

ส่ิงพิมพ์ ร้านสมาร์ทปร้ินท์ 9,000.00 9 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลองจ่ัน

ส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 20,116.00 9 พ.ย. 65
กท.คจ.พิเศษ 
130/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเขมราฐ  ส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 36,848.00 7 พ.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสุราษฎร์ธานี

ส่ิงพิมพ์
บริษัท ทริปเป้ินทรีเอ็ดเวอร์ไทร์ซ่ิง จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)

10,700.00 12 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปากน้ าชุมพร  ส่ิงพิมพ์ อักษรศิลป์ โฆษณา สาขาชุมพร 9,362.50 15 พ.ย. 65 BL2022110010



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เขาค้อ

ส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 13,910.00 14 พ.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางขัน ส่ิงพิมพ์ บริษัท ไอ คอม อาร์ท จ ากัด 31,729.78 15 พ.ย. 65 AP 6507/129

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา 
ลาดหลุมแก้ว

ส่ิงพิมพ์ ร้านป้าย ทีดี อิงค์เจท 11,000.00 15 พ.ย. 65 -


