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โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินเช่ือบุคคล 6 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี(ประเทศไทย) จ ากัด 180,341.01                             1 เม.ย. 65 พณ.พ. 1-177/2564

รายการ เช้าน้ีประเทศไทย 2 ม.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด 450,000.00                             4 เม.ย. 65 พณ.พ.1-213/2564

รายการ ปันฝันปันย้ิม 12 ม.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ปันฝัน 2013 จ ากัด 34,775.00                               4 เม.ย. 65 พณ.พ.1-354/2563

ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 1 ต.ค. 64  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 132,680.00                             5 เม.ย. 65 พณ.พ.1-206/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 6 ก.พ. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 606,690.00                             7 เม.ย. 65 พณ.พ.1-77/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี 4 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด(มหาชน) 150,000.00                             7 เม.ย. 65 พณ.พ.1-242/2563

วารสารการเงินธนาคาร 9 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               7 เม.ย. 65 พณ.พ.1-45/2564

วางส่ือ Green life plus 2 ก.พ. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 40,000.00                               7 เม.ย. 65 สอ.สบเฉพาะท่ี33/64

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 4 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               7 เม.ย. 65 พณ.ต.1-216/2564

ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 พ.ย. 64  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 269,640.00                             8 เม.ย. 65 พณ.พ.1-206/2564

ข่าวข้นคนข่าว 2 - 4 พ.ย.64 - ม.ค.65 โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 449,400.00                             8 เม.ย. 65 พณ.พ.1-220/2563

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 1-15 เม.ย. 65
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ซ้ือสิทธ์ิการใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพ่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

9 ก.พ. 65  Social Media 
บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุ๊ปเอ็ม

586,688.04                              1 เม.ย. 65 พณ.พ.02-25/2564

จ้างด าเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทาง
ช่องทาง Online โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1-2 ก.พ. 65  Social Media บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 659,370.04                               5 เม.ย. 65 พณ.พ.1-209/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

10 ม.ค.-ก.พ. 65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               7 เม.ย. 65 พณ.ต.1-35/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

11 ก.พ.-มี.ค. 65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               7 เม.ย. 65 พณ.ต.1-35/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ The Journalist Club

9 ก.พ. 65  Website บริษัท เจเอ็นซี คลับ จ ากัด 18,992.50                               7 เม.ย. 65 พณ.ต.1-50/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

10 ก.พ. 65  Website บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 64,253.50                               8 เม.ย. 65 พณ.พ.1-49/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 33 ปี ส านักข่าว INN งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท ส านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จ ากัด 35,000.00                               5 เม.ย. 65


