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

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD

7 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 2,236,300.00                           5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-372/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์รายการ คนหลังข่าว

7 พ.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                             6 ม.ค. 66 พณ.พ.1-58/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์รายการ หมุนตามโลก

5 พ.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 132,000.00                             6 ม.ค. 66 พณ.พ.1-95/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์รายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน

5 พ.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท มันดี โปรดักช่ัน จ ากัด 640,000.00                             6 ม.ค. 66 พณ.พ.1-250/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

7  ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 1,688,320.00                           9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-369/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์ รายการบันทึกท่องเท่ียว

8 พ.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์
บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

265,360.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-18/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32)

7 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 684,315.00                             12 ม.ค. 66 พณ.พ.1-365/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23)

8 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 1,198,333.00                           12 ม.ค. 66 พณ.พ.1-359/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางโทรทัศน์รายการ ข่าวเด่นท่ัวไทย

4 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 80,000.00                               12 ม.ค. 66 พณ.พ.1-258/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรมกอล์ฟการกุศล TOP News Charity
 Golf 2022 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

งวดเดียว  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 50,000.00                               12 ม.ค. 66

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 FM 103.5 MHz (FM ONE)

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 336,000.00                             3 ม.ค. 66 พณ.พ.1-149/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
คล่ืน จส.100 FM 100 MHz

3 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 329,002.50                             4 ม.ค. 66 พณ.พ.1-156/2565

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 1-15 ม.ค. 66



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ

8 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท สว่างดี มีเดีย จ ากัด 74,900.00                               9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-286/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ 73 สถานี

3 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 400,000.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-154/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 Cool FM 93.0 MHz

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท คูลลิซ่ึม จ ากัด 588,500.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-147/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
สถานีวิทยุ Zaabnews FM 90.0 MHz

3 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เอ็มวาย อินเตอร์เนช่ันแนล 1965 จ ากัด 100,000.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-135/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
คล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และวิทยุลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 544,220.00                             10 ม.ค. 66 พณ.พ.1-157/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 FM 94.0 MHz (EFM)

1 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ ากัด (มหาชน) 717,221.00                             10 ม.ค. 66 พณ.พ.1-158/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ลูกทุ่งรักไทย

3 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 298,530.00                             10 ม.ค. 66 พณ.พ.1-153/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ 
เครือข่ายกองทัพบก 127 สถานี

1 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 597,060.00                             11 ม.ค. 66 พณ.พ.1-173/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand

11 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               11 ม.ค. 66 พณ.พ.1-241/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
วารสารการเงินการธนาคาร

5 ต.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-71/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
วารสารการเงินการธนาคาร

6 พ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-71/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
วารสารการเงินการธนาคาร

7 ธ.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-71/2565



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

15 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 107,642.00                             6 ม.ค. 66 พณ.พ.1-312/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า

6 พ.ย. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 195,168.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-34/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 46 หนังสือพิมพ์มติชน งวดเดียว ส่ิงพิมพ์ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 35,000.00                               5 ม.ค. 66

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนต์เครือ เอส เอฟ 
ในรูปแบบภาพลักษณ์ของธนาคาร

4 15 ก.ย. - 14 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 895,000.50                             3 ม.ค. 66 พณ.พ.1-91/2565

สนับสนุนการจัดงาน “LA BOUM Vintage Beach Festival” 1 3 ธ.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท อาร์ พี เอ็ม มีเดีย จ ากัด 500,000.00                             4 ม.ค. 66 สอ.สบ.75/2565

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์บนกล่องไฟโฆษณา ณ สสว. 1 ก.พ. - พ.ย.65 ส่ืออ่ืนๆ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 10,000.00                               4 ม.ค. 66 สอ.สบ.3/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
ภายนอกรถโดยสารประจ าทางแบบธรรมดา (ครีม-แดง)

3 พ.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 385,200.00                             6 ม.ค. 66 พณ.พ.1-144/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับกิจกรรม เปร้ียวปาก 
Festival 2022

2 - 3 - ส่ืออ่ืนๆ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 568,315.52                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-81/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับกิจกรรม เปร้ียวปาก 
Festival 2022

4 - ส่ืออ่ืนๆ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 321,000.00                             9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-81/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน 
บนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน

10 พ.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                               9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-212/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธูรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้าย
โฆษณาจอ LED บ้านพระอาทิตย์

3 ธ.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             13 ม.ค. 66 พณ.พ.1-131/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

8 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               3 ม.ค. 66 พณ.ต.1-38/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

7 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล  บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               3 ม.ค. 66 พณ.ต.1-38/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

5 ส.ค. 65  ส่ือดิจิทัล  บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               3 ม.ค. 66 พณ.ต.1-38/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

9 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 375,366.67                             4 ม.ค. 66 พณ.พ.1-357/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

6 พ.ย. - ธ.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 75,600.00                               4 ม.ค. 66 พณ.ต.1-76/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

3 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 163,710.00                             5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-113/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

4 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ ซันส์ จ ากัด 130,968.00                             5 ม.ค. 66 พณ.พ.1-113/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

8 พ.ย. - ธ.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               5 ม.ค. 66 พณ.ต.1-24/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com 
โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

7 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด 20,000.00                               5 ม.ค. 66 พณ.ต.1-51/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

7 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               5 ม.ค. 66 พณ.ต.1-41/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

8 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                               6 ม.ค. 66 พณ.ต.1-19/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ ติดโปร โดยวิธี
ตกลงเพ่ือการพาณิชย์

1 - 2 ก.ย. - ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ติดโปร จ ากัด 69,550.00                               6 ม.ค. 66 พณ.ต.1-127/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Salehere โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 92,020.00                               9 ม.ค. 66 พณ.พ.1-90/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือดิจิทัลบน เปร้ียวปาก Facebook fanpage
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 399,110.00                             10 ม.ค. 66 พณ.พ.1-340/2654

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบ Social Network บน Facebook ของข่าวสด โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

1  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ข่าวสด จ ากัด 107,000.00                             10 ม.ค. 66 พณ.พ.1-181/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ส านึกดี จ ากัด 27,000.00                               11 ม.ค. 66 พณ.ต.1-68/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 สุดท้าย  ส่ือดิจิทัล บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                               12 ม.ค. 66 สอ.300/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของ WealthPlusToday โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

1 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากัด 37,400.00                               12 ม.ค. 66 พณ.ต.1-137/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของ WealthPlusToday โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

2 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เวลท์พลัส ทูเดย์ จ ากัด 53,400.00                               12 ม.ค. 66 พณ.ต.1-137/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ Workpointtoday โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 149,800.00                             12 ม.ค. 66 พณ.พ.1-78/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงาน SMEs Hero Fest by เส้นทางเศรษฐี
ออนไลน์ และ เทคโนโลยีชาวบ้าน

งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 100,000.00                             5 ม.ค. 66

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงาน Adman Award & Symposium 2022 งวดเดียว ส่ือดิจิทัล สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 100,000.00                             6 ม.ค. 66


