รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือนตุลาคม 2563
โครงการ / กิจกรรม

ประเภทสื่อมวลชน

คูสัญญา / ผูรับจาง

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด (Bus
ฺ Side) *งวดที่ 5 สวนของการ
วางสื่อเดือนกันยายน 2563 เดือนที่ 4
รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย
วางสื่อบนปายบิลบอรด *งวดที่ 7 งวดสุดทาย
รายการ เกษตรอินทรีย วิถีทองเที่ยว *งวดที่ 3 งวดสุดทาย
นิตยสาร StockReview และวิทยุรายการ Business Line & Life
วิทยุคลื่นความคิด FM 95.5 MHz *งวดที่ 6 งวดสุดทาย

Out of home

บริษัท ที.พี. มีเดีย จํากัด

โทรทัศน
Out of home
โทรทัศน
สิ่งพิมพและวิทยุ
วิทยุ

บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด
บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด
บริษัท พีพีซี มัลติมีเดีย จํากัด
บริษํท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด
บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)(สัญญาใหม ก.ย. - พ.ย. 63)

วิทยุ

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563
รายการ ม.ปลายสายเกง สถานีโทรทัศน ไทยรัฐทีวี ชอง 32
วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน , เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว
ทางสถานี FM 92.5 MHz
วิทยุ คลื่น จส.100 สถานี FM 100 MHz
วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) ประจําวันที่ 25 ก.ค. - 24 ส.ค. 63
วารสารการเงินธนาคาร *ฉบับเดือนตุลาคม 2563
วิทยุ รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 7 ลง Banner ผานเว็บไซตหนังสือพิมพแนว
หนา 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2563
รายการ Club Friday Show
รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
รายการ ศัพทสอนรวย
รายการ คนขาว - มองขาว
รายการ ปนฝนปนยิ้ม
วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจ
(สัญญาใหม ส.ค. - ต.ค. 63)
รายการ UPDATE THAILAND (สัญญาใหม 29 ส.ค. - 29 พ.ย. 63 )

สิ่งพิมพ
โทรทัศน

จํานวนเงิน/มูลคา
ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ
ทรัพยสิน

1,360,000.00

7 ต.ค. 63

983,330.00
295,000.00
120,000.00
40,000.00
300,000.00

9 ต.ค. 63
5 ต.ค. 63
22 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63

38,520.00

8 ต.ค. 63

บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช จํากัด
บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด

30,000.00
714,285.72

19 ต.ค. 63
10 ต.ค. 63

โทรทัศน

บริษัท โปร แมสคอม จํากัด

145,000.00

5 ต.ค. 63

วิทยุ
วิทยุ
สิ่งพิมพ
วิทยุ

บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด
บริษัท อัพ ลิงค จํากัด

297,000.00
1,050,000.00
40,125.00
60,000.00

14 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63

สิ่งพิมพ

บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด

21,400.00

24 ก.ย. 63

โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ
โทรทัศน

บริษัท เชนจ2561 จํากัด
บริษัท มาจอยกัน จํากัด
บริษัท ที.วี.อาลาคารต จํากัด
บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด
บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด

321,000.00
273,920.00
267,500.00
116,630.00
139,100.00

14 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
1 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63

35,000.00

24 ก.ย. 63

280,000.00

14 ต.ค. 63

วิทยุ
โทรทัศน

บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด

นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ
บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด

ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 60 วินาที รายการ
สนามขาว 7 สี

โทรทัศน

บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด

706,200.00

7 ต.ค. 63

150,000.00

7 ต.ค. 63

535,000.00
843,160.00
321,000.00

21 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63

333,332.00

8 ต.ค. 63

1,000,000.00

5 ต.ค. 63

374,500.00

2 ต.ค. 63

5,500,000.00

5 ต.ค. 63

32,100.00
90,000.00

22 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63

100,000.00

8 ต.ค. 63

26,750.00
100,000.00
25,680.00
32,100.00
1,000,000.00

9 ต.ค. 63
12 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63
12 ต.ค. 63

600,000.00

22 ต.ค. 63

บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด

600,000.00
428,000.00

19 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63

บริษัท ฟอรวัน จํากัด

497,550.00

27 ต.ค. 63

98,000.00

22 ต.ค. 63

วิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)
รายการ เปรี้ยวปาก
รายการ คนหลังขาว
รายการ ซุปตารพาฟน ทางสถานีโทรทัศนชอง GMM 25 *งวดที่ 2 งวด
สุดทาย
วางสื่อโทรทัศนในการแขงขันชกมวยไทยโลก Thai Fight 2020
โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รายการ บันทึกทองเที่ยว
*
งวดที่ 6 งวดสุดทาย

วิทยุ
โทรทัศน
โทรทัศน

บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด
บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด
บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด

โทรทัศน

บริษัท อาวเวอรกลาส จํากัด

โทรทัศน

The Voice Kids 2020 *งวดที่ 1 - 3 สุดทาย

โทรทัศน

วิทยุรายการ รูออม รูลงทุน *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
หนังสือพิมพขาวสด

วิทยุ
สิ่งพิมพ

บริษัท ไทย ไฟท จํากัด
บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น
จํากัด
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนดบรอด
คาสติ้ง จํากัด
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด
บริษัท ขาวสด จํากัด

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) *งวดที่ 7 งวดสุดทาย

วิทยุ FM 90.0 MHz ลูกทุงรักไทย (สัญญาใหม ก.ย. - พ.ย. 63)
นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน ฉบับเดือน กันยายน 2563
วิทยุ FM 97.0 MHz เก็บขาวมาเลา (สัญญาใหม ก.ย. - พ.ย. 63)
วิทยุรายการ รูออม รูลงทุน FM 90.5 MHz (สัญญาใหม ก.ย. - พ.ย. 63)
วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว (สัญญาใหม ก.ย. - พ.ย. 63)
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก *(งวดที่ 3 - 6 งวดสุดทาย)
โทรทัศนและสื่อSocial Media - Pack SME (สัญญา ก.ย. 63 - ม.ค. 64)
รายการ รอยอาชีพ พลิกฝน (สัญญาใหม 5 ก.ย. - 7 พ.ย. 63)
วางสื่อบริเวณขบวนรถไฟฟา City Train แอรพอรต เรล ลิงก
ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 2 นาที รายการ นานา
สาระกับธนาคารออมสิน (สัญญาใหม 10 ก.ย. - 26 พ.ย. 63)
วิทยุรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ (สัญญาใหม ก.ย. 63 - ก.พ. 64)

วิทยุ

โทรทัศน

วิทยุ
สิ่งพิมพ
วิทยุ
วิทยุ
วิทยุ
วิทยุ

บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด
บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด
บริษัท เบรนทรี จํากัด
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด
บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก

โทรทัศน/ สื่อดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด
โทรทัศน
Out of home
โทรทัศน
วิทยุ

บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด

นิตยสาร SME Startup (สัญญาใหม ก.ย. 63 - ก.พ. 64)
คาจางผลิตมิวสิควีดีโอ ภาพลักษณธนาคารออมสินประกอบเพลง ชีวิตคน
ไทยตองดีเหมือนเดิม
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media
www.pineapplenewsagency.com
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.banmuang.co.th
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Web
moneyandbanking.co.th
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.Thaipublica.org
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ Nation
Group
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media บน Thip TH ทริปไทย
แลนด แฟนเพจ
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Application We TV และ Podcast
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.aec10news.com
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.businesshighlightonline.com
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.peopleunitynews.com.
ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบ Motion Graphic
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ One 31
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ One 31
ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB Society
Line Official Account

สิ่งพิมพ

บริษํท เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส
จํากัด

60,000.00

19 ต.ค. 63

มิวสิควีดีโอ

บริษัท ดีไซน คิท จํากัด

428,000.00

15 ก.ย. 63

Website

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน
เนคท จํากัด

21,400.00

8 ต.ค. 63

Website

บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด

21,400.00

14 ต.ค. 63

Website

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

32,100.00

21 ต.ค 63

Website

บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

42,800.00

28 ต.ค. 63

179,760.00

12 ต.ค. 63

68,460.00

14 ต.ค. 63

60,027.00
289,435.00

12 ต.ค. 63
21 ต.ค 63

85,600.00

22 ต.ค. 63

Social Media
Facebook
Social Media
Application
Website

บริษัท ทริปทีเอช จํากัด
บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด
บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด

Social Network
Social Media

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด

323,292.86
8,400.00

22 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63

Website

หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง

50,000.00

16 ต.ค. 63

Website

บริษัท มโน 999 จํากัด

50,000.00

16 ต.ค. 63

บริษัท โมชั่นเฮาส จํากัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด
บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด

213,789.00
96,300.00
168,525.00

22 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63
21 ต.ค 63

บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

799,718.00

12 ต.ค. 63

ผลิตสื่อ Online
Social Network
Social Network
GSB Society Line
Official Account

รวมทําบุญงานศพบิดาคุณอนุชา นาคฤทธิ์ ผูอํานวยการสวนผลิตรายการ
ภาคภาษาอังกฤษ สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ
คาใชจายรับรองสื่อมวลชนรวมงานแถลงขาวการออกและเสนอขาย
พันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของการเคหะแหงชาติ
หนวยงานธนาคารออมสิน
สนับสนุนลงโฆษณาในวารสารฉบับพิเศษ การจัดประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563
สนับสนุนการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาธุรกิจ SME จังหวัดชายแดนไทย-ลาว
สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 25 นิตยสาร CHAIRMAN REVIEW
สนับสนุนงานสัมมนา “SMEs New Normal” ไปตอแบบไหน...ถึงจะรอด

สื่ออื่นๆ

5,000.00

1 ต.ค.63

สื่อสิ่งพิมพ

สื่อมวลชนทุกแขวงสายเศรษฐกิจ
ประจํากระทรวงการคลัง

77,359.50

1 ต.ค.63

สื่อสิ่งพิมพ

สมาคมหนังสือพิมพสวนภูมิภาคแหงประ

35,000.00

6 ต.ค.63

สื่ออื่นๆ
สื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ

สภาธุรกิจไทย-ลาว
บริษัท เสรีวรรณ โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
คุณพิชาภา ศักดิ์มังกร หัวหนากอง
บรรณาธิการนิตยสารดอกเบี้ย
บริษัท มารเก็ตเธียร จํากัด
คุณพิชาภา ศักดิ์มังกร หัวหนากอง
บรรณาธิการนิตยสารดอกเบี้ย
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น
วารสารขาวปราบรามและสัมพันธ
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คาใชจายรวมทําบุญ คุณแมทับทิม ศักดิ์มังกร

สื่อสิ่งพิมพ

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 21 นิตยสาร Marketeer

สื่อสิ่งพิมพ

คาใชจายรวมทําบุญ คุณแมทับทิม ศักดิ์มังกร

สื่อสิ่งพิมพ

สนับสนุนกิจกรรม 20th Anniversary Nation Exclusive Talk
สนับสนุนวาระครบรอบ 13 ป วารสารขาวปราบปรามและสัมพันธ
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา GSB
Magazine ประจําป 2563 ฉ.604
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา GSB
Magazine ประจําป 2563 ฉ.605
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบแทรก
หนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.604
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หนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.605

สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ
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