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

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 4 - 5 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 91,428.00                               3 พ.ค. 65 พณ.พ 1-323/2564

โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินเช่ือบุคคล 7 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี(ประเทศไทย) จ ากัด 50,000.00                               3 พ.ค. 65 พณ.พ. 1-177/2564

วางส่ือ Green life plus 3 มี.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 65,000.00                               3 พ.ค. 65 สอ.สบเฉพาะท่ี33/64

ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 3 ธ.ค. 64  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 269,640.00                             5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-206/2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 2 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 174,624.00                             5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-327/2564

วิทยุ จส.100 FM 100 MHz 1 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 180,460.00                             5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-325/2564

วิทยุ จส.100 FM 100 MHz 2 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 199,795.00                             5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-325/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 3 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 107,642.00                             6 พ.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 1 16 - 30 เม.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               6 พ.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

วิทยุ FM 90.0 MHz ลูกทุ่งรักไทย 2 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 149,265.00                             9 พ.ค. 65 พณ.พ.1-256/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 2 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             9 พ.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ 4 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               9 พ.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

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



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

รายการ คนหลังข่าว 11 มี.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                             10 พ.ค. 65 พณ.พ.1-39/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 1 , 2 9 มี.ค.65 , 16 มี.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 100,000.00                             11 พ.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 3 1 เม.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 400,000.00                             11 พ.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 4 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               11 พ.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุ FM 95.5 MHz (HitZ) 1 , 2 ม.ค. - ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 445,920.00                             11 พ.ค. 65 พณ.พ.1-280/2564

รายการ กระจกหกด้าน 3 มี.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                             12 พ.ค. 65 พณ.พ.1-254/2564

รายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 3 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               12 พ.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 3 มี.ค. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               13 พ.ค. 65 พณ.พ.1-245/2564

วางส่ือ Green life plus 4 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 15,000.00                               13 พ.ค. 65 สอ.สบเฉพาะท่ี 33/64

วิทยุ Cool Fahrenheit FM 93 MHz 5 ก.พ. 65  วิทยุ บริษัท คูลลิซ่ึม จ ากัด 535,000.00                             13 พ.ค. 65 พณ.พ.1-170/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

10 มี.ค. 65  Social Media บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 75,970.00                               3 พ.ค. 65 พณ.ต.1-51/2564



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

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

12 มี.ค. 65  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               5 พ.ค. 65 พณ.ต.1-29/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100

25 ก.พ. -  มี.ค. 65  Social Media บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 33,600.00                               5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-44/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ของ Beartai

2 มี.ค. 65  Social Media บริษัท โชว์ไร้ขีด จ ากัด 32,100.00                               5 พ.ค. 65 พณ.พ.1-347/63

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91

14 ก.พ. -  มี.ค. 65  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนซันส์ จ ากัด 81,855.00                               6 พ.ค. 65 พณ.พ.1-320/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน แฟนเพจอนุวัต จัดให้

1 มี.ค. 65  Social Media บริษัท หฤษตา 195 จ ากัด 50,000.00                               9 พ.ค. 65 พณ.พ.1-232/2564

ซ้ือสิทธ์ิการใช้ระบบ Line Official Account GSB Society เพ่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

10 มี.ค. 65  Social Media 
บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ ากัด สาขา
กรุ๊ปเอ็ม

586,688.04                              11 พ.ค. 65 พณ.พ.02-25/2564

งานจ้างท า Template Website เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมส่ือสาร
การตลาดดิจิทัล โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 มี.ค. 65  Website บริษัท พรีดิกทิฟ จ ากัด 1,100,000.00                           11 พ.ค. 65 พณ.พ.1-333/2564

จัดจ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือ Online ของ เร่ืองเด่นออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

1 มี.ค. 65  Social Media บริษัท เซิร์ซ (ไลฟ์) จ ากัด 60,000.00                               11 พ.ค. 65 พณ.พ. 1-330/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนา “Nation Dinner Talk : 
Thailand Future อนาคตประเทศไทย 2022”

งวดเดียว - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 100,000.00                              3 พ.ค.65 -



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

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีท่ี 20 ส านักข่าว
บางกอกทูเดย์

งวดเดียว - ส่ือดิจิทัล บริษัท โฟร์ไนน์ จ ากัด 32,100.00                               11 พ.ค. 65 -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดท าหนังสือ “วันนักข่าว 2565” งวดเดียว - ส่ือส่ิงพิมพ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 45,000.00                               12 พ.ค. 65 -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดท าหนังสือฉบับพิเศษ ครบรอบ 240 ปี
 แห่งการสถาปนากรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของไทย

งวดเดียว - ส่ือส่ิงพิมพ์ ส านักพิมพ์ กู้ด มีเดีย 20,000.00                               13 พ.ค. 65 -



จ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการรวมท้ังผลิตและวางส่ือ
ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ของ LINE Official Accountส าหรับโครงการ GSB NOW
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 - ส่ือดิจิทัล บริษัทมาโช โมช่ัน จ ากัด 3,701,200.00 6 พ.ค. 65 พณ.พ1-76/2564


