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

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทาง ช่องวัน 31 6 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 1,183,062.50                           17 พ.ย. 65 พณ.พ.1-373/2564

หมุนตามโลก 4 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 132,000.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-95/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation 22 10 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 400,000.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-140/2564

วางส่ือฯ TOP NEWS TV ช่อง 77 4 21 ส.ค. - 20 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 626,300.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-66/2565

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (3HD) รายการธนาคารเพ่ือสังคม 2 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 600,000.00                             21 พ.ย. 65 พณ.พ.1-162/2565

ผลิตและวางส่ือโทรทัศน์ "The List" อัศจรรย์ความรู้ 3 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                             22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-117/2565

รายการ Club Friday 2 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เช้นจ์2561 จ ากัด 420,000.00                             22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-132/2565

โฆษณาทางละครส้ันเร่ือง นิรยภพ 1 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ 1,250,000.00                           22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-151/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 5 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 385,200.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-367/2564

เร่ืองเล่าเช้าน้ี และ เร่ืองเล่า-เสาร์อาทิตย์ 9 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-349/2564

รายการ ข่าวเด่นท่ัวไทย 3 ส.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 320,000.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-258/2564

รายการคนหลังข่าว 6 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                             28 พ.ย. 65 พณ.พ.1-58/2565

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 16-30 พ.ย. 65



รายการ กระจกหกด้าน 4 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                             30 พ.ย. 65 พณ.พ. 1-83/2565

วิทยุต่างจังหวัดท่ัวประเทศ 73 สถานี 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 400,000.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-154/2565

เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 10 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               21 พ.ย. 65 พณ.พ.1-241/2564

วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน 9 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               21 พ.ย. 65 พณ.ต.1-252/2564

สถานีวิทยุชุมชน 3 ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 14,980.00                               21 พ.ย. 65 สอ.173/2565

สถานีวิทยุชุมชน 4 - 5 ก.ย. - ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 14,980.00                               21 พ.ย. 65 สอ.173/2565

วิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ 6 17 ส.ค. - 16 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 520,020.00                             21 พ.ย. 65 พณ.พ.1-257/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 10 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุ FM 106.5 MHz GREEN WAVE 6 - 8 มิ.ย. - ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 1,779,579.00                           23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-308/2564

วิทยุรายการ คนข่าว - มองข่าว 1 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เรดิคอล คอนเซปต์ จ ากัด 50,000.00                               24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-164/2565

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

7 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-14/2565

วิทยุรายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 11 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                               25 พ.ย. 65 พณ.ต.1-219/2564



สถานี Zaabnews FM 90.0 MHz 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เอ็มวาย อินเตอร์เนช่ันแนล 1965 จ ากัด 100,000.00                             25 พ.ย. 65 พณ.พ.1-135/2565

วิทยุ Cool FM 93.0 MHz 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท คูลลิซ่ึม จ ากัด 588,500.00                             25 พ.ย. 65 พณ.พ.1-147/2565

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 11 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               28 พ.ย. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุคล่ืน จส.100 FM 100 MHz 2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 359,458.00                             29 พ.ย. 65 พณ.พ.1-156/2565

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 248,000.00                             30 พ.ย. 65 พณ.พ.1-149/2565

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 5 คร้ังท่ี 19 - 24  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 616,320.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-279/2564

วารสารการเงินการธนาคาร 4 ก.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-71/2565

นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 11 ต.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 65,227.20                               22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-5/2565

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 15 -  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 174,624.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-327/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 14 -  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 107,642.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-312/2564

นิตยสาร Gourmet & Cuisine 5 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 44,993.50                               24 พ.ย. 65 พณ.ต.1-287/2564

นิตยสาร Market Plus 5 ต.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ ากัด 40,000.00                               24 พ.ย. 65 พณ.ต.1-306/2564



นิตยสาร Market Plus 6 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ ากัด 40,000.00                               24 พ.ย. 65 พณ.ต.1-306/2564

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 6 คร้ังท่ี 25  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 102,720.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-279/2564

นิตยสาร Stock Review 7 คร้ังท่ี 6  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 25,000.00                               25 พ.ย. 65 พณ.ต.1-37/2565

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 21 - 22 -  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 100,000.00                             28 พ.ย. 65 พณ.พ.1-240/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดท าหนังสือฉบับพิเศษ “ธนาคารเพ่ือ
ประชาชน”

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 300,000                                 18 พ.ย. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงบประมาณจัดท าหนังสือครบรอบ 11 ปี 
สมาคมผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ สมาคมผู้ส่ือข่าวต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศไทย) 30,000                                   22 พ.ย. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนา Thailand Economic Outlook
 2023

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 500,000                                 24 พ.ย. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุน “กิจกรรม กอล์ฟ แนวหน้า คร้ังท่ี 12”  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 50,000                                   24 พ.ย. 65

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ 1 Screen Ad. ส่ืออ่ืนๆ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 1,533,333.33                           16 พ.ย. 65 พณ.พ.1-121/2565

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ (วางส่ือ) 2 21 ก.ย. - 20 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 353,100.00                             18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-150/2565

ป้ายจอ LED กลางซอยทองหล่อ 13 2 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                               22 พ.ย. 65 พณ.ต.1-124/2565

วางส่ือโฆษณาฯ บนจอ LED บ้านพระอาทิตย์ 1 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-131/2565



จัดหาพ้ืนท่ีแขวนแบนเนอร์เหนือบูธมหกรรมการเงินและห้องเก็บ
ของ งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร้ังท่ี 17

ส่ืออ่ืนๆ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 25,680                                   24 พ.ย. 65

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ส านึกดี จ ากัด 10,000.00                               17 พ.ย. 65 พณ.ต.1-68/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                               17 พ.ย. 65 สอ.300/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

2 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 81,855.00                               18 พ.ย. 65 พณ.พ.1-113/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                               18 พ.ย. 65 พณ.ต.1-19/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                               21 พ.ย. 65 พณ.ต.1-52/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

6  ก.ย. - ต.ค.65 ส่ือดิจิทัล



บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด
21,400.00                               21 พ.ย. 65 พณ.ต.1-24/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               21 พ.ย. 65 พณ.ต.1-38/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               21 พ.ย. 65 พณ.ต.1-41/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
แอปพลิเคชัน JOOX และ WeTV โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 451,850.00                             22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-364/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

6 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 552,200.00                             22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-338/2564



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

7 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล



บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด
310,166.67                             22 พ.ย. 65 พณ.พ.1-357/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

3 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 21,400.00                               22 พ.ย. 65 พณ.ต.1-86/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือดิจิทัลบน เปร้ียวปาก Facebook fanpage
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 182,435.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-340/2654

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือดิจิทัลบน เปร้ียวปาก Facebook fanpage
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 416,230.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-340/2654

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ Workpointtoday โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 127,330.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-78/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ Workpointtoday โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 149,800.00                             23 พ.ย. 65 พณ.พ.1-78/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com 
โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด 20,000.00                               24 พ.ย. 65 พณ.ต.1-51/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

6 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               24 พ.ย. 65 พณ.ต.1-41/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

3 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด 207,608.89                             24 พ.ย. 65 พณ.พ.1-358/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

9 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                               25 พ.ย. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ ของ SMART SME และช้ีช่องรวย โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 82,500.00                               25 พ.ย. 65 พณ.พ.1-134/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

4 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 38,520.00                               25 พ.ย. 65 พณ.ต.1-86/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com 
โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด 20,000.00                               25 พ.ย. 65 พณ.ต.1-51/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของเครือเนช่ัน โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

4 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จ ากัด (มหาชน) 60,000.00                               25 พ.ย. 65 พณ.พ.1-94/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 66,340.00                               28 พ.ย. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

6 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 24,610.00                               28 พ.ย. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างเพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์ช่องทาง 
Social Media ของธนาคารออมสิน ผ่านเคร่ืองมือจับข้อมูลโซเชียล
มีเดีย Zanroo Listening

1 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด 127,600.00                             28 พ.ย. 65 พณ.พ.1-155/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือ Social Media ของ อีเจ๊ียบเลียบด่วน Fanpage 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล



บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จ ากัด
282,747.48                             29 พ.ย. 65 พณ.พ.1-112/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. - พ.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 75,600.00                               29 พ.ย. 65 พณ.ต.1-76/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. - ต.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 58,800.00                               29 พ.ย. 65 พณ.ต.1-76/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

5 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                               29 พ.ย. 65 พณ.ต.1-36/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                               29 พ.ย. 65 พณ.ต.1-36/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของ Capitalread.co

1 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ทุนดี จ ากัด 30,000.00                               30 พ.ย. 65 พณ.พ.1-114/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 5 ปี ส านักข่าว 
Clicknews.link

ส่ือดิจิทัล บริษัท คลิกนิวส์ จ ากัด 30,000                                   28 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา อุรุพงษ์

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 26,941.12 16 พ.ย. 65

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสิน
สาขาทุ่งช้าง

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอแอมบีเอ็น 8,150.00 16 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองแขม ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 16,852.50 17 พ.ย. 65




จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสาทร 

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 22,327.26 17 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา พระราม 2 
ซอย 64 

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 37,075.50 18 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพรก  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน จินดีไซน์ 1,800.00 21 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อวิน

ส่ือส่ิงพิมพ์ P&B SIGN SHOP and Creation 14,500.00 22 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ชาติตระการ ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านห้องภาพแสงศิลป์ 4,560.00 22 พ.ย. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานิคมพัฒนา
ระยอง

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านP&B Sign Shop and Creation 43,350.00 18 พ.ย. 65 รย.นพ.580/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา อุทัย ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 39,857.50 16 พ.ย. 65 VI65110004

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสาธุประดิษฐ์  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินต้ิง จ ากัด 26,215.00 23 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ลานสกา ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านน้องโอ๋ ช่างศิลป์ 2,400.00 24 พ.ย. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านควอลิต้ี กราฟฟิก ดีไซน์ 13,375.00 24 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุกิจของธนาคาร  
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปราสาท ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเย็นใจปร้ินท์ต้ิง 18,000.00 23 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเดอะไนน์ 
พระราม 9 

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 6,712.11 28 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา กุยบุรี/เขา
ย้อย/บ้านโป่ง/ปากท่อ/โพธ์ิแจ้

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดีไซน์ ป้ายสวย จ ากัด 68,400.00 17 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ชะอ า

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดีไซน์ ป้ายสวย จ ากัด 168,000.00 17 พ.ย. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สมุทรสงคราม

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดีไซน์ ป้ายสวย จ ากัด 38,130.00 17 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานของธนาคารออมสินสาขาตลาดโรง
เกลือ

ส่ือส่ิงพิมพ์ พิมพ์นิยม พรินต้ิง เฮาส์ 7,800.00 29 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพนมสารคาม ส่ือส่ิงพิมพ์ ไอเดีย ดีไซน์ 8,900.00 29 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองแขม ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 7,704.00 29 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางระก า

ส่ือส่ิงพิมพ์ ศูนย์พิมพ์ป้าย บีพีดีไซน์ 4,964.80 28 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานจอม
เกล้า

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ที ดีไซน์ 4,550.00 29 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพนมทวน 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์ 2 23,000.00 30 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตรอน ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอัพทูยู789ดีไซน์ 2,400.00 28 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางคล้า

ส่ือส่ิงพิมพ์ ไอเดีย ดีไซน์ 5,640.00 30 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้าอาคาร
ส านักงานธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 167,500.00 29 พ.ย. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าสาขาอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาไทรน้อย  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ซี.เอส.ดีไซน์ปร้ิน 8,900.00 30 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร    
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาส่ีแยก
กบินทร์บุรี 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเพ่ือนกันไวนิล การพิมพ์ 19,000.00 30 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสบตุ๋ย  ส่ือส่ิงพิมพ์ นางทิพวัลย์  จันทร์แย้ม 4,154.00 28 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาแม่สาย ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ไพร์มปร้ิน จ ากัด 27,499.00 30 พ.ย. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเคียนซา  ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็มพร้ินต้ิง 16,100.00 30 พ.ย. 65


