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

วางส่ือโฆษณาบนจอ LED (บ้านพระอาทิตย์) 9 พ.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             1 ก.ค. 65 พณ.พ.1-152/2564

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

2 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-14/2565

วางส่ือโฆษณาภายนอกรถประจ าทาง (ครีม-แดง) 2 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 428,695.50                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-145/2564

วิทยุ สวพ.FM 91 MHzและสถานีวิทยุต่างหวัด 8 สถานี 3 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 260,000.00                             4 ก.ค. 65 พณ.ณ.1-326/2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3 , 4 ,5  -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 523,872.00                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-327/2564

วางส่ือโฆษณาส าหรับ พระผงพระรูปเหมือนพระสังฆราชฯ 3 มี.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ยูนีค มีเดีย จ ากัด 980,565.84                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-352/2564

วางส่ือโฆษณาทางวิทยุเครือข่ายกองทัพบก ฯ งวดท่ี 1 1 17 มี.ค. - 16 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 597,060.00                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-257/2564

รายการ คุยยกบ้าน 4 , 5 มี.ค. 65 , เม.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด 840,000.00                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-235/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
4 , 5 , 6 , 7  

8 , 9
11 , 18 , 19 , 25 , 26 , 

30 พ.ค. 65
 ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 300,000.00                             4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

 รายการ The List อัศจรรย์ความรู้ 10 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                             5 ก.ค. 65 พณ.พ.1-161/2564

รายการ หมุนตามโลก 5 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 132,000.00                             5 ก.ค. 65 พณ.พ.1-239/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 6 มิ.ย. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               6 ก.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

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



หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 3 มี.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 821,760.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-279/2564

รายการ กระจกหกด้าน 5 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-254/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 721,310.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-369/2564

ส่ือในเครือ Green life Plus 2 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 30,000.00                               7 ก.ค. 65 พณ.ต.1-47/2565

างส่ือฯหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ง. 1 1 (คร้ังท่ี 1 - 6)
25 , 26 , 30 31 พ.ค. 65 

และ 2 , 9 มิ.ย. 65
 ส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 308,160.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-311/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 4 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32) 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 705,325.00                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-365/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 1,033,122.50                           8 ก.ค. 65 พณ.พ.1-363/2564

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 6-8 12 , 19 , 26 พ.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 137,142.00                             8 ก.ค. 65 พณ.พ1-323/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD ง.1 เม.ย.65 1 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 354,170.00                             8 ก.ค. 65 พณ.พ.1-372/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD ง.2 พ.ค.65 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 509,320.00                             8 ก.ค. 65 พณ.พ.1-372/2564

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 4 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                               11 ก.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564



วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 5-6 เม.ย. - พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 60,000.00                               11 ก.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564

นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 5 คร้ังท่ี 4  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 65,227.20                               12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565

วางส่ือโฆษณาทางวิทยุเครือข่ายกองทัพบก ฯ งวดท่ี 1 2 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 577,800.00                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-257/2564

วางส่ือโฆษณาภายนอกรถประจ าทาง (ครีม-แดง) 3 พ.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 428,695.50                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-145/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 พ.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บจก.วัชรพล 404,460.00                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-49/2565

วิทยุต่างจังหวัด 72 สถานี 3 มี.ค. 65  วิทยุ บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 290,000.00                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-313/2564

วิทยุต่างจังหวัด 72 สถานี 4 เม.ย. 65  วิทยุ บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 290,000.00                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-313/2564

วิทยุต่างจังหวัด 72 สถานี 5 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 290,000.00                             12 ก.ค. 65 พณ.พ.1-313/2564

วิทยุรายการเร่ืองเล่าของป๋าเปรม 3 มิ.ย.65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือน โอ เอ. 30,000.00                               12 ก.ค. 65 สอ.สบ.13/2565

ผลิตเพลงสรรเสริญพระบารมี โรงภาพยนต์เครือเมเจอร์ 1 งวดเดียว  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 2,000,000.00                           14 ก.ค. 65 พณ.พ.1-355/2564

เผยแพร่ภาพลักษณ์ผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมี
งวดท่ี 8 เดือน

ท่ี 6
14 มี.ค. - 13 เม.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด(มหาชน) 1,616,666.50                           15 ก.ค. 65 พณ.พ.1-242/2563



หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 3 28 มิ.ย. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 125,000.00                             15 ก.ค. 65 พณ.ต.1-218/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 4 - 6 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 322,926.00                             15 ก.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

ผลิตและวางส่ือฯทางช่อง อมรินทร์ ทีวี เมย.65 ง.1 1 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 429,605.00                             15 ก.ค. 65 พณ.พ.1-361/2564

รายการทุบโต๊ะข่าว 1 1 คร้ัง  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 267,500.00                             15 ก.ค. 65 พณ.ต.1-184/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

1 พ.ค. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                               1 ก.ค. 65



สอ.ดบ.37/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91

16 พ.ค. 65  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนซันส์ จ ากัด 98,226.00                               4 ก.ค. 65 พณ.พ.1-320/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

1 พ.ค. 65  Website บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               4 ก.ค. 65 พณ.ต.1-20/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 เม.ย. 65  Social Media บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 26,750.00                               5 ก.ค. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 พ.ค. 65  Social Media บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 90,950.00                               5 ก.ค. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 84,367.00                               5 ก.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

1 เม.ย. 65  Social Media บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 7,918.00                                 5 ก.ค. 65 สอ.ดบ.39/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

2 พ.ค. 65  Social Media บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 36,808.00                               5 ก.ค. 65 สอ.ดบ.39/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

2 พ.ค. 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                               6 ก.ค. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

3 พ.ค. 65  Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 236,666.67                             7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-357/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91

17 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนซันส์ จ ากัด 27,285.00                               7 ก.ค. 65 พณ.พ.1-320/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

มิ.ย. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                               12 ก.ค. 65



สอ.ดบ.37/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

2 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                               12 ก.ค. 65 พณ.ต.1-55/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

2 มิ.ย. 65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               12 ก.ค. 65 พณ.ต.1-24/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.MoneyLifeNEWS.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Website บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 20,000.00                               15 ก.ค. 65 สอ.ดบ.50/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ.ย. 65  Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                 15 ก.ค. 65 สอ.ดบ.40/2565

สนับสนุนวาระครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน งวดเดียว  - ส่ือสิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 47,187                                   5 ก.ค. 65  -



สนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 11 ส านักข่าวเอซีนิวส์ งวดเดียว  - ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 30,000                                   15 ก.ค. 65  -

จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารพร้อมติดต้ัง
1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านสมาร์ทปร้ินท์ 48,700.00 1 ก.ค. 65 อภ.15(ธ)428/2565

ซ่อมแซมจุดประชาสัมพันธ์ (จุดเช็คอิน) ณ วัดปากน้ าโจ้โล้  
จ.ฉะเชิงเทรา 1  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอเดีย ดีโซน์ 20,000.00 6 ก.ค. 65  -

จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์และรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
มหกรรมทางการเงินหาดใหญ่  คร้ังท่ี 12 (Money Expo Hatyai 
2022)

1 ส่ือส่ิงพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
(ส านักงานใหญ่)

46,994.40 6 ก.ค. 65

จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ 
คร้ังท่ี 12 ผ่านจอ LED 1 ส่ือดิจิทัล

ศูนย์กิจการนานาชาติและส่ือสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

8,000.00 6 ก.ค. 65

จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ 
คร้ังท่ี 12 ผ่านจอ LED 1 ส่ือดิจิทัล เทศบาลนครสงขลา 8,000.00 6 ก.ค. 65


