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วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ซันเดย์ทอร์ค

4 มี.ค. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน ้าชา 20,000.00                               18 เม.ย. 65 พณ.ต.1-214/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รายการ เช้านี ประเทศไทย

3 ก.พ. 65  โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ้ากัด 450,000.00                             21 เม.ย. 65 พณ.พ.1-213/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
ภายนอกรถโดยสารประจ้าทางแบบธรรมดา (ครีม-แดง)

1 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ้ากัด 385,200.00                             22 เม.ย. 65 พณ.พ.1-145/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

3 มี.ค. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               22 เม.ย. 65 พณ.ต.1-223/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวาง
ส่ือรายการเร่ืองเล่าเช้านี และเร่ืองเล่า-เสาร์

1 ก.พ. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ้ากัด 983,330.00                             22 เม.ย. 65 พณ.พ.1-349/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รายการ คุยยกบ้าน

3 ก.พ. 65 โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ้ากัด 420,000.00                             26 เม.ย. 65 พณ.พ.1-235/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารโครงการ
 สร้างงาน สร้างอาชีพ ทางส่ือออฟไลน์

2 ก.พ. 65 โทรทัศน์ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) จ้ากัด 1,882,531.25                           26 เม.ย. 65 พณ.พ.1-295/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 
FM 103.5 MHz (FM ONE)

1 ก.พ. 65 วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ้ากัด 252,000.00                             26 เม.ย. 65 พณ.พ.1-336/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ รู้ออม รู้ลงทุน

1 ก.พ. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ้ากัด 25,680.00                               26 เม.ย. 65 พณ.ต.1-252/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
ทางโทรทัศน์ รายการ The List อัศจรรย์ความรู้

8 มี.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ลั นลา รีครีเอช่ัน จ้ากัด 300,000.00                             27 เม.ย. 65 พณ.พ.1-161/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน 
บนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน

2 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ้ากัด 63,130.00                               28 เม.ย. 65 พณ.พ.1-212/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ รู้ออม รู้ลงทุน

2 ก.พ. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ้ากัด 25,680.00                               29 เม.ย. 65 พณ.ต.1-252/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 16-30 เม.ย. 65
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วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ดอกเบี ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)

4 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ นท์ติ ง เฮ้าส์ จ้ากัด 38,520.00                               29 เม.ย. 65 พณ.ต.1-219/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้าย
โฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ13

7 มี.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ้ากัด 30,000.00                               29 เม.ย. 65 พณ.ต.1-138/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ดอกเบี ยธุรกิจ

8 มี.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ดอกเบี ย จ้ากัด 65,227.20                               29 เม.ย. 65 พณ.ต.1-42/2564

จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และภาพลักษณ์ธนาคาร

11 มี.ค. 65  ส่ือดิจิทัล นายนรินทร์ เสาธง 45,000.00                               21 เม.ย. 65 พณ.พ.1-48/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ของ Workpoint today

12 ก.พ. 65  Social Media บริษัท ไทย บรอดคาสติ ง จ้ากัด 449,400.00                              21 เม.ย. 65 พณ.พ.1-370/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ของ Workpoint today

11 ม.ค. 65  Social Media บริษัท ไทย บรอดคาสติ ง จ้ากัด 89,880.00                               21 เม.ย. 65 พณ.พ.1-370/2563

จัดจ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.พ. 65  Social Media บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ้ากัด 87,740.00                               21 เม.ย. 65 พณ.พ.378/2564

จัดจ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ช่องทาง Application Line โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 ก.พ. 65  Social Media บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ้ากัด 87,740.00                               21 เม.ย. 65 พณ.พ.378/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

11 มี.ค. 65  Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ้ากัด 8,000.00                                 22 เม.ย. 65 สอ.ดบ. 18/2564
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จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

2 มี.ค. 65  Website บริษัท พี.เอ. พริ นท์ติ ง เฮ้าส์ จ้ากัด 32,100.00                               22 เม.ย. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

11 (งวดสุดท้าย) มี.ค. 65  Social Media บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ้ากัด 67,731.00                               22 เม.ย. 65 พณ.ต.1-24/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

11 มี.ค. 65  Social Media บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ้ากัด 41,500.00                               22 เม.ย. 65 พณ.ต.1-14/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

12 มี.ค. 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จ้ากัด 36,500.00                               25 เม.ย. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

12 มี.ค. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                              26 เม.ย. 65 พณ.พ.1-102/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

12 มี.ค. 65  Website บริษัท ไทยพับลิก้า จ้ากัด 35,650.00                               27 เม.ย. 65 พณ.ต.1-15/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

11 ก.พ. 65  Website บริษัท ไทยพับลิก้า จ้ากัด 35,650.00                               27 เม.ย. 65 พณ.ต.1-15/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

10 ม.ค. 65  Website บริษัท ไทยพับลิก้า จ้ากัด 35,650.00                               27 เม.ย. 65 พณ.ต.1-15/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

12 (งวดสุดท้าย) มี.ค. 65  Website บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ้ากัด 18,190.00                               28 เม.ย. 65 พณ.ต.1-20/2564
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ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 58 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ้ากัด 35,000.00                               19 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนและร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสารต้ารวจสถานีประชาชน 30,000.00                               19 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบปีท่ี 14 ก้าวสู่ปีท่ี 15 นิตยสาร 
Stock Review

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ้ากัด 35,000.00                               20 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 9 หนังสือพิมพ์ Thai
 MLM News

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วัน สต๊อป ครีเอช่ัน จ้ากัด 30,000.00                               21 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 
“70 ปี อสมท คู่สังคมไทย”

งวดเดียว  -  วิทยุโทรทัศน์ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10,000.00                               22 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนและร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นิตยสารต้ารวจชุมชนสัมพันธ์ 20,000.00                               27 เม.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 4 ส้านักข่าวไทยแทบ
ลอยด์

งวดเดียว  - ส่ือดิจิทัล บริษัท โปรเจคท์ ที กรุ๊ป จ้ากัด 35,000.00                               27 เม.ย. 65  -


