รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือน พฤษภาคม 2563
ประเภทสื่อมวลชน

คูสัญญา / ผูรับจาง

รายการ คุยขาวสิบโมง
รายการ เก็บขาวมาเลา
รายการ HappyLifeกับคุณหรีด
รายการ พักบางอะไรบาง
ชวงขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก
Network 127สถานีทั่วประเทศ
รายการ ม.ปลายสายเกง ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี
ชอง32
วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)

โทรทัศน
วิทยุ
โทรทัศน
โทรทัศน

บริษัท เครสท มีเดีย จํากัด
บริษัท เบรน ทรี จํากัด
บริษัท 110 วิภา จํากัด
บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด

วิทยุ

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด

โทรทัศน

บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด

รายการ ปนฝนปนยิ้ม
หนังสือพิมพสยามรัฐรายวัน
รายการหมุนตามโลก
รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย...สบาย
หลังขาว ทางสถานี FM92.5MHz
รายการ Update Thailand
รายการ Smart Energy
รายการ คุยขาวสิบโมง
รายการ คนหลังขาว
รายการ รอยอาชีพ พลิกฝน
รายการ ถอดรหัสขาวทางสถานี FM102MHz
รายการ ออมสินเพิ่มสุข
หนังสือพิมพบางกอกโพสต
บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train แอรพอรตเรลลิงก
หนังสือพิมพ อปท.นิวส

โทรทัศน
สิ่งพิมพ
โทรทัศน

บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด
บริษัท สยามรัฐ จํากัด
บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด

วิทยุ

บริษัท โปร แมสคอม จํากัด

โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
สิ่งพิมพ
สื่อนอกบาน
สิ่งพิมพ

บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด
บริษัท มีเดียฮารท จํากัด
บริษัท เครสท มีเดีย จํากัด
บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด
บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด
บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด
บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)
บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด
บริษัท อทป.นิวส จํากัด

โครงการ / กิจกรรม

วิทยุ

จํานวนเงิน/มูลคาทรัพยสิน
ที่จาย
250,000.00
100,000.00
224,700.00
10,700.00
577,800.00

วันที่จาย / สงมอบ
ทรัพยสิน
8 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63
4 พ.ค. 63

952,380.94

5 พ.ค. 63

150,000.00

8 พ.ค. 63

34,775.00
44,512.00
145,000.00
145,000.00

8 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63

323,080.00
160,000.00
250,000.00
321,000.00
800,000.00
32,100.00
550,000.00
132,508.80
428,000.00
50,000.00

13 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63

หนังสือพิมพเดลินิวส
รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รายการบันทึกทองเที่ยว
วิทยุขาวจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุ
ตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 10 สถานี
วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)
วิทยุคลื่นความคิด FM 95.5 MHz
หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ
รายการกระจกหกดาน
วิทยุรายการ รูออมรูลงทุน
รายการ กอนบายคลายเครียด
รายการ สนามขาว 7 สี
วิทยุ รายการ Business Line & Life
วารสารการเงินธนาคาร
วารสารการเงินธนาคาร
รายการลูกทุงตัวจริง
นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน และ หนังสือพิมพดอกเบี้ย
ธุรกิจรายสัปดาห
วันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 107 ป ทางหนังสือพิมพ
เดลินิวส
รายการ Club Friday Show
รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร -อาทิตย
วิทยุรายการ คนขาว-มองขาว

สิ่งพิมพ
โทรทัศน
สิ่งพิมพ
โทรทัศน
วิทยุ
วิทยุ
วิทยุ
สิ่งพิมพ
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
โทรทัศน

บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด
บริษัท ฟอรวัน จํากัด
บริษัท วัชรพล จํากัด
บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น
จํากัด
บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด
บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด
บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด
บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส
จํากัด
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด
บริษัท โคเมดี้ ไลน จํากัด
บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด
บริษํท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด
บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด

สิ่งพิมพ

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

สิ่งพิมพ

บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด

โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ

บริษัท เชนจ2561 จํากัด
บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด
บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด

229,194.00
829,250.00
282,480.00
299,600.00

28 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63

260,000.00

21 พ.ค. 63

300,000.00

22 พ.ค. 63

300,000.00
51,360.00
411,950.00

11 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63

25,680.00
750,000.00
941,600.00
15,000.00
40,125.00
40,125.00
299,600.00

12 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63
15 พ.ค. 63

67,410.00

13 พ.ค. 63

1,926,000.00

13 พ.ค. 63

321,000.00
983,330.00
116,630.00

13 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63
19 พ.ค. 63

รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก
ปาย Light Box ในสนามบินภูมิภาค
โทรทัศนชอง GMM Chanel (GMM 25)
จัดจางผลิตและวางสื่อสกูปความยาว 3 นาที เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธนโยบาย "ประชารัฐสรางไทย" ทางโทรทัศน
รายการกีฬาทั่วทิศ "วอรมอัพ" ทางสถานี วิทยุ FM 90.5
MHz
จัดทําและวางสื่อทาง Mini Book GSB Street Food
Out of home media
ุ
ภาพลักษณธนาคารทาง Social Media สําหรับผลิตภัณฑ
บัตรธนาคารออมสิน
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.peopleunitynews.com.
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS
100
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
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ.
91
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.aec10news.com

โทรทัศน
สื่อนอกบาน
โทรทัศน
โทรทัศน

บริษัท มาจอยกัน จํากัด
บริษัท ไลเกอร แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

วิทยุ

หางหุนสวนจํากัด เทรดิชั่นนอล ทีม

สิ่งพิมพ
สื่อนอกบาน

บริษัท บอสฟอรัส จํากัด
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

Social Media

บริษัท เอดีเอ ดิจิตัล (ประเทศไทย) จํากัด

Social Media

บริษัท มโน 999 จํากัด

Social Media

บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด

Social Network

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน
เนคท จํากัด

Social Network

บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด

Social Network

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

Social Network

บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด

Social Media

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด

Social Network

บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด

160,500.00
734,377.38
350,000.00
360,000.00

19 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63

25,000.00

13 พ.ค. 63

500,000.00
50,867.80

14 พ.ค. 63
25 พ.ค. 63

4,051,908.10

28 เม.ย. 63

50,000.00

19 พ.ค. 63

30,800.00

27 พ.ค. 63

21,400.00

15 พ.ค. 63

21,400.00

18 พ.ค. 63

32,100.00

11 พ.ค. 63

42,800.00

18 พ.ค. 63

65,484.00

12 พ.ค. 63

85,600.00

13 พ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ
Kapook
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media สําหรับ
ผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
รายการ Gopa (Gopa fanpage, Gopa Channel)
จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณภัทรภร อุชิจิมา โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณพอวิสูตร ศิริไพรวัน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
คาใชจายรวมทําบุญ คุณภัทรภร อุชิจิมา ผูสื่อขาวสาย
เศรษฐกิจ สํานักขาวไทยแลนดสตอรี่

Social Media

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด

Social Media

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท
จํากัด

Social Network

บริษัท แอ็คแซส เซ็นเตอร

คาใชจายรวมทําบุญคุณพอวิสูตร ศิริไพรวัน

สื่อดิจิทัล

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 42 นิตยสารหมอชาวบาน
สนับสนุนการจัดทําภาพบัยตุลอฮฺ พรอมนาฬิกาเพื่อดูเวลา
ละหมาด

สื่อสิ่งพิมพ

คุณภัทรภร อุชิจิมา ผูสื่อขาวสาย
เศรษฐกิจ สํานักขาวไทยแลนดสตอรี่
คุณพิมพรภัส ศิริไพรวัน บรรณาธิการ
บริหาร สํานักขาวอีไฟแนนซไทย
คุณภัทรภร อุชิจิมา ผูสื่อขาวสาย
เศรษฐกิจ สํานักขาวไทยแลนดสตอรี่
คุณพิมพรภัส ศิริไพรวัน บรรณาธิการ
บริหาร สํานักขาวอีไฟแนนซไทย
บริษัท สํานักพิมพหมอชาวบาน จํากัด

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท แคนดิด มีเดีย จํากัด

สื่อดิจิทัล
สื่อดิจิทัล
สื่อดิจิทัล

จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณพอธวัช ศิริเกตุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

วิทยุโทรทัศน

คาใชจายรวมทําบุญคุณพอธวัช ศิริเกตุ

วิทยุโทรทัศน

คาใชจายรวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลายวัน
สถาปนากรมประชาสัมพันธ
สนับสนุน “โครงการบานพิพิธภัณฑ”
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 /
การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.594

คุณนลินี ศิริเกตุ ผูชวยบรรณาธิการ
ขาวแฟลชนิวส สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3
คุณนลินี ศิริเกตุ ผูชวยบรรณาธิการ
ขาวแฟลชนิวส สถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3

353,405.72

19 พ.ค. 63

52,041.33

5 พ.ค. 63

50,000.00

22 พ.ค. 63

1,500.00

3 พ.ค.63

2,000.00

5 พ.ค.63

3,000.00

8 พ.ค.63

5,000.00

8 พ.ค.63

15,000.00

15 พ.ค.63

50,000.00

15 พ.ค.63

1,500.00

18 พ.ค.63

5,000.00

19 พ.ค.63
19 พ.ค.63
25 พ.ค.63
8 พ.ค. 63

วิทยุกระจายเสียง

กรมประชาสัมพันธ

สื่ออื่นๆ

มูลนิธิจํานง รังสิกุล

10,000.00
20,000.00

สิ่งพิมพ

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

29,750.00

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 /
การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.595

สิ่งพิมพ

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

29,750.00

26 พ.ค. 63

