รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือนสิงหาคม 2563
จํานวนเงิน/มูลคา
ทรัพยสินที่จาย
226,497.60
300,000.00
98,000.00

วันที่จาย / สงมอบ
ทรัพยสิน
13/8/63
14/8/63
13/8/63

โครงการ / กิจกรรม

ประเภทสื่อมวลชน

คูสัญญา / ผูรับจาง

หนังสือพิมพบางกอกโพสต *งวดที่ 3 งวดสุดทาย
วิทยุคลื่นความคิด FM95.5MHz
วิทยุรายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ *งวดที่ 4 งวดสุดทาย
จางผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารออมสินผานบทเพลงสรรเส
ริฐพระบารมี และเผยแพรภาพยนตรโฆษณาธนาคารออมสินทางโรง
ภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ปงบประมาณ 2562
จางผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 2 นาที
รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน
รายการ เจาะประเด็นขาวคํ่า
จางผลิตและวางสื่อสกูปความยาว 3 นาที เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธนโยบาย "ประชารัฐสรางไทยทางโทรทัศน *งวดที่ 4
งวดสุดทาย
รายการกอนบายคลายเครียด
วิทยุรายการ รูออมรูลงทุน
นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ฉบับ พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2

สิ่งพิมพ
วิทยุ
วิทยุ

บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จํากัด
บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด

โรงภาพยนตร

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด
(มหาชน)

200,000.00

14/8/63

โทรทัศน

บริษัท ฟอรวัน จํากัด

829,250.00

1/8/63

โทรทัศน

บริษัท โกล มีเดีย จํากัด

1,112,800.00

11/8/63

โทรทัศน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

360,000.00

13/8/63

บริษัท โคเมดี้ ไลน จํากัด
บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด
บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช จํากัด
บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส
จํากัด
บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด
บริษัท พีพีซี มัลติมีเดีย จํากัด
คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปตอล โดย
นายเมธี โชคสุชาติ
คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปตอล โดย
นายเมธี โชคสุชาติ

750,000.00
25,680.00
30,000.00

18/8/63
18/8/63
18/8/63

411,950.00

18/8/63

321,000.00
160,000.00

18/8/63
13/8/63

50,000.00

14/8/63

50,000.00

14/8/63

วิทยุ

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด

577,800.00

17/8/63

วิทยุ

บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด

300,000.00

17/8/63

โทรทัศน
วิทยุ
สิ่งพิมพ

รายการ กระจกหกดาน

โทรทัศน

รายการ คนหลังขาว
รายการ เกษตรอินทรีย วิถีทองเที่ยว

โทรทัศน
โทรทัศน

ปายโฆษณาตลาดหัวหิน ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งที่ 4

Out Of Home

ปายโฆษณาตลาดหัวหิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 5

Out Of Home

ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก Network 127
สถานีทั่วประเทศ
วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS)

รายการ ออมสินเพิ่มสุข
วิทยุคลื่นความคิด FM 96.5 MHz

โทรทัศน
วิทยุ

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)

วิทยุ

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 4 ลง Banner ผานเว็บไซต
รายการ Smart Energy
รายการ HappyLife กับคุณหรีด *งวดที่ 7 งวดสุดทาย
สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 5 หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 12
สิงหาคม 2563
หนังสือพิมพ อปท.นิวส ครั้งที่ 7
รายการเชานี้ประเทศไทย งวดที่ 5
รายการคุยยกบาน *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
วิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี
นิตยสาร SME Startup ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 *ฉบับที่ 3 ครั้ง
สุดทาย
หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ ประจําเดือนสิงหาคม 2563 *ครั้งที่ 6
ครั้งสุดทาย
วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว FM102 *งวดที่6 งวดสุดทาย
จางผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 60 วินาที ใน
รายการสนามขาว 7 สี
รายการ ปนฝนปนยิ้ม
จางผลิตและวางสื่อโทางโทรทัศน รายการ เปรี้ยวปาก
หนังสือพิมพ ขาวสด
สนับสนุนภาพยนตรเรื่อง พจมานสวางคาตา *เบิกจายจายงวดเดียว
(ยกเลิก 140,000 บาท)
วารสารการเงินธนาคารฉบับสัมภาษณพิเศษผูบริหาร *เบิกจาย
จายงวดเดียว
สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "เรื่องงายใกลตัว"
สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เรื่องงายใกลตัว *งวดที่ 6
งวดสุดทาย

550,000.00
267,500.00

18/8/63
18/8/63

300,000.00

17/8/63

สิ่งพิมพ
โทรทัศน
โทรทัศน

บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด
บริษัท มีเดียฮารท จํากัด
บริษัท 110 วิภา จํากัด

21,400.00
160,000.00
112,350.00

20/8/63
20/8/63
20/8/63

สิ่งพิมพ

บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด

195,168.00

20/8/63

สิ่งพิมพ
โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ

บริษัท อปท.นิวส จํากัด
บริษัท สื่อสายรุง จํากัด
บริษัท สื่อสายรุง จํากัด
บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด
บริษัท เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส
จํากัด

50,000.00
450,000.00
300,000.00
300,000.00

21/8/63
19/8/63
19/8/63
21/8/63

60,000.00

19/8/63

บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด

51,360.00

20/8/63

บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด

32,100.00

20/8/63

สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
วิทยุ
โทรทัศน

บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด

941,600.00

20/8/63

โทรทัศน
โทรทัศน
สิ่งพิมพ

บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด
บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด
บริษัท ขาวสด จํากัด

104,325.00
843,160.00
90,000.00

18/8/63
25/8/63
24/8/63

สนับสนุน

บริษัท เอ็ม เทอรตี้ ไนน จํากัด

1,860,000.00

10/7/63

สิ่งพิมพ

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

350,000.00

26/8/63

สนับสนุน

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

1,265,000.00

17/7/63

สนับสนุน

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

1,045,000.00

17/8/63

จางผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ
ธนาคารทางภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia *(งวดที่12 งวด
สุดทาย)

Out Of Home

100,000.00

5/8/63

300,000.00

30/7/63

224,700.00

3/8/63

60,000.00

3/8/63

80,000.00
750,000.00
300,000.00
250,000.00
116,630.00

31/7/63
29/7/63
3/8/63
5/8/63
7/8/63

บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด

1,352,052.00

6/8/63

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)

1,050,000.00

7/8/63

Out Of Home

บริษัท ที.พี.มีเดีย จํากัด

1,360,000.00

6/8/63

สิ่งพิมพ

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

26,750.00

7/8/63

สิ่งพิมพ

บริษัท แนวหนา จํากัด

32,000.00

7/8/63

สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ

บริษัท วัชรพล จํากัด
บริษัท บูรพาทัศน 1999 จํากัด
บริษัท บิสซิเนทไลนแอนดไลฟ จํากัด
บริษัท แมสคอมพลัส จํากัด

564,960.00
51,360.00
40,000.00
45,000.00

4/8/63
4/8/63
5/8/63
5/8/63

โทรทัศน

บริษัท สกายพูล จํากัด

200,000.00

10/8/63

โทรทัศน
วิทยุ
วิทยุ

บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด
บริษัท อัพลิงค จํากัด
บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด

240,750.00
60,000.00
38,520.00

10/8/63
10/8/63
10/8/63

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)

วิทยุ

รายการ HappyLife กับ คุณหรีด

โทรทัศน

นิตยสาร SME Startup ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563

สิ่งพิมพ

รายการ สุดหลาฟาเขียวชุดมรดกโลก
รายการ กอนบายคลายเครียด
สถานีวิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station)
รายการ คุยขาวสิบโมง
วิทยุรายการ คนขาว-มองขาว
ปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 27 สถานีทั่ว
ประเทศ (งวดที่ 4 วางสื่อครั้งที่ 3)
วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)
บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด (Bus
ฺ Side) (สวนของการวาง
สื่อเดือนกรกฎาคม 2563 งวดที่ 2)
นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 63
สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 3 หนังสือพิมพแนวหนาขนาดเอียร เดือน
กรกฎาคม 2563
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 5
นิตยสาร stock review และวิทยุรายการ Business Line & Life
นิตยสาร Money Life
จางผลิตและวางสื่อสกูปความยาว1นาทีทางโทรทัศนในรายการ
MMM Magazine on Air
รายการ หมุนตามโลก
วิทยุ รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)

โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ
วิทยุ
วิทยุ
Out Of Home
วิทยุ

บริษัท ทรี แดนซ จํากัด
บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น
เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท 110 วิภา จํากัด
บริษัท เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส
จํากัด
บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด
บริษัท โคเมดี้ไลน จํากัด
บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด
บริษัท เครสท มีเดีย จํากัด
บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด

รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก
รายการ พักบางอะไรบาง
รายการ Update Thailand
วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา *งวดที่ 6 งวดสุดทาย
รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย

โทรทัศน
โทรทัศน
โทรทัศน
วิทยุ
โทรทัศน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

สิ่งพิมพ

วิทยุขาวจราจร สวพ .FM91 MHz และสถานีวิทยุตางจังหวัดทั่ว
ภูมิภาคจํานวน 10 สถานี
บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผาน Social
Media GSB Society
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 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

วิทยุ

บริษัท มาจอยกัน จํากัด
บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท โกลเดน บรอดคาท จํากัด
บริษัท เบรน ทรี จํากัด
บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)

434,420.00
107,000.00
323,080.00
100,000.00
983,330.00

10/8/63
14/8/63
13/8/63
14/8/63
11/8/63

245,051.40

13/8/63

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด

260,000.00

13/8/63

209,000.00

26 ส.ค. 63

21,400.00

11 ส.ค. 63

Social Media GSB
บริษัท โมโนเน็กซ จํากัด (มหาชน)
Society
บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน
Website
เนคท จํากัด
Website

บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด

21,400.00

13 ส.ค. 63

Website

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

32,100.00

13 ส.ค. 63

Website

บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด

42,800.00

13 ส.ค. 63

294,250.00

11 ส.ค. 63

179,760.00

11 ส.ค. 63

1,552,098.00

18 ส.ค. 63

85,600.00

19 ส.ค. 63

Social Media

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด
(มหาชน)
บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด

Application

บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด

Social Media

Website

บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด

Social Network
Social Media

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด
บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด

382,295.72
16,800.00

20 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63

Website

หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง

50,000.00

13 ส.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network
www.peopleunitynews.com.
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line
Today
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line
Today
ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB
Society Line Official Account
จัดซื้อกระเชาผลไมดอกไม ในโอกาสเขาพบพลอากาศโทภักดี แสงชู
โต ผูชวยราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 9 สํานักขาวเอซีนิวส
นับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ
สนับสนุนการจัดทําหนังสือพิเศษเรื่อง “การฟนฟูเศรษฐกิจไทย
ภายใตบริบท แหงการปฏิรูปสูอนาคต พ.ศ.2558-2563”
สนับสนุนวาระครบรอบ 1 ป กาวสูปที่ 2 สํานักขาวออนไลน นิวส
คอนเน็คท
นับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 20
สนับสนุนการจัดแขงขันกอลฟการกุศล BOSS Invitational 2020
คาใชจายรวมแสดงความยินดีในโอกาสกาวสูปที่ 5 นิตยสาร
Bangkok Wealth & Biz
สนับสนุนและรวมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวโวกาส
พระชนมพรรษา 88 พรรษา
ขออนุมัติเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
ประจําป 2563
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา
GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.600

Website

บริษัท มโน 999 จํากัด

Line TV+ Line
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
Today
Line TV+ Line
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
Today
GSB Society Line
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด
Official Account
พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผูชวยราช
สื่ออื่นๆ
เลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
บริษัท แบรนดาเบิล จํากัด
สื่อดิจิทัล
สื่อสิ่งพิมพ
สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ
สื่อสิ่งพิมพ

หางหุนสวนจํากัด หนังสือพิมพไฮไลทการ

สื่อดิจิทัล

บริษัท นิวส ออนไลน คอนเน็คท จํากัด

50,000.00

13 ส.ค. 63

123,050.00

5 ส.ค. 63

1,835,050.00

28 ส.ค. 63

799,718.00

14 ส.ค. 63

3,000.00

4 ส.ค.63

50,000.00
300,000.00

6 ส.ค.63
6 ส.ค.63

700,000.00

6 ส.ค.63

30,000.00

14 ส.ค.63

50,000.00

14 ส.ค.63

40,000.00

19 ส.ค.63

สื่อสิ่งพิมพ

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
บริษัท ริชชี่ บอสส จํากัด

สื่อสิ่งพิมพ

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz

10,000.00

24 ส.ค.63

สื่อสิ่งพิมพ

นิตยสารตํารวจชุมชนสัมพันธ

40,000.00

26 ส.ค.63

500,000.00

26 ส.ค.63

29,750.00

10 ส.ค. 63

สื่อวิทยุ/โทรทัศน

สื่ออื่นๆ
สิ่งพิมพ

บ.นางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จํากัด
บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา
GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.601
สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบ
แทรกหนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.600

สิ่งพิมพ
สิ่งพิมพ

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

29,750.00

19 ส.ค. 63

บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด

18,225.00

7 ส.ค. 63

32,343,590.72

