รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือน เมษายน 2563
โครงการ / กิจกรรม

จํานวนเงิน/มูลคา
ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ
ทรัพยสิน

ประเภทสื่อมวลชน

คูสัญญา / ผูรับจาง

รายการ Update Thailand

โทรทัศน

บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด

363,465.00

24 เม.ย. 63

รายการ HappyLifeกับคุณหรีด

โทรทัศน

บริษัท 110 วิภา จํากัด

224,700.00

22 เม.ย. 63

รายการออมสินเพิ่มสุข

โทรทัศน

บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด

440,000.00

21 เม.ย. 63

สื่อนอกบาน

บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด

428,000.00

27 เม.ย. 63

สิ่งพิมพ

บริษัท อทป.นิวส จํากัด

50,000.00

23 เม.ย. 63

วิทยุ

บริษัท ควอลิตี้ พลัสเอเจนซี่ จํากัด

577,800.00

24 เม.ย. 63

โทรทัศน

บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น จํากัด

299,600.00

29 เม.ย. 63

วิทยุ

บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด

260,000.00

28 เม.ย. 63

รายการกอนบายคลายเครียด

โทรทัศน

บริษัท โคเมดี้ ไลน จํากัด

1,200,000.00

23 เม.ย. 63

รายการสนามขาว 7 สี

โทรทัศน

บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด

470,800.00

22 เม.ย. 63

ปายโฆษณาตลาดหัวหิน

Out Of Home

คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปตอล โดยนายเมธี
โชคสุชาติ

50,000.00

30 เม.ย. 63

โทรทัศน

บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด

80,000.00

29 เม.ย. 63

บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train แอรพอรตเรลลิงก
หนังสือพิมพ อปท.นิวส
ชวงขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก
Network 127สถานีทั่วประเทศ
วิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง5 ในรายการ"บันทึกทองเที่ยว"
วิทยุขาวจราจร สวพ .FM91 MHz และสถานีวิทยุ
ตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 10 สถานี

รายการสุดหลาฟาเขียวชุดมรดกโลก

รายการลูกทุงตัวจริง

โทรทัศน

บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

224,700.00

30 เม.ย. 63

วารสารการเงินธนาคารฉบับพิเศษ จํานวน 3 ฉบับ ไดแก
ธนาคารออมสิน 107 ป (เมษายน 2563) ฉบับสิงหาคม
2563 (รางวัล Money & Banking Award 2020)
และซัพพลีเมนทฉบับพิเศษทําเนียบบัตรเครดิต 2020

สิ่งพิมพ

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด

340,000.00

27 เม.ย. 63

รายการ Club Friday Show

โทรทัศน

บริษัท เชนจ2561 จํากัด

321,000.00

22 เม.ย. 63

โทรทัศนชอง GMM Channel (GMM 25)

โทรทัศน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด

350,000.00

27 เม.ย. 63

สื่อนอกบาน

บริษัท ทรี แดนซ พับชิลลิ่ง จํากัด (ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทรี แดนซ จํากัด)

100,000.00

29 เม.ย. 63

โทรทัศนดิจิตอลทีวี ชอง 8

โทรทัศน

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด

224,000.00

3 เม.ย. 63

โทรทัศนดิจิตอลทีวี ชอง 8

โทรทัศน

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด

203,500.00

3 เม.ย. 63

วิทยุในรายการ "เสาร-อาทิตย สะกิดขาว" ทางสถานีวิทยุ
FM 97.0 MHz

โทรทัศน

บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด

21,400.00

22 เม.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS
100

Social Media

บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด

84,000.00

24 เม.ย. 63

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ
ภาพลักษณธนาคารทาง Social Media สําหรับผลิตภัณฑ
บัตรธนาคารออมสิน

Social Media

บริษัท เอดีเอ ดิจิตัล (ประเทศไทย) จํากัด

505,660.60

28 เม.ย. 63

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน)

300,000.00

2 เม.ย. 63

วิทยุโทรทัศน

คุณณัฐพงศ ภัทรพงศ หัวหนากองขาว
เศรษฐกิจ ฝายขาวในประเทศ สํานักขาวไทย

2,000.00

13 เ.ย.63

ภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia

สนับสนุนกิจกรรม คมชัดลึกอวอรด ครั้งที่ 16
จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณแมซุยลวง แซเฮง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

สนับสนุนโครงการสื่อสารพิเศษ ถอดรหัสความสําเร็จออม
สินยุคใหม 3 DNA ธนาคารเพื่อความยั่งยืน
สนับสนุนวาระครบรอบ 22 ป นิตยสาร MBA
สนับสนุนเงินทุนการศึกษาบุตร-ธิดานักขาวชางภาพ
สื่อมวลชนฯ
จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณนาม เรืองวุฒิ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติคาใชจายจัดกิจกรรมสานสัมพันธแกสื่อมวลชน
สายเศรษฐกิจประจํากระทรวงการคลัง
สนับสนุนการจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และ
จัดพิมพหนังสือที่ระลึกครบรอบ 49 ป สมาคม
นักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย
สนับสนุนนิตยสาร BrandAge โครงการ “Thailand's
Most Admired Brand 2020”
สนับสนุนวาระครบรอบ 29 ป กาวสูปที่ 30 หนังสือพิมพ
ขาวสด
คาใชจายรวมทําบุญคุณนาม เรืองวุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด

200,000.00

20 เม.ย.63

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท สื่อดี จํากัด

40,000.00

20 เม.ย.63

สื่อสิ่งพิมพ

สมาคมชางภาพขาวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)

100,000.00

20 เม.ย.63

2,000.00

20 เ.ย.63

39,460.00

21 เม.ย.63

สื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพิมพ

คุณนาม เรืองวุฒิ บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ
สํานักขาวไทยแทบลอยด
สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจํา
กระทรวงการคลัง

สื่อสิ่งพิมพ

สมาคมนักหนังสือพิมพภูมิภาคแหงประเทศไทย

20,000.00

27 เม.ย. 63

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท ไทยคูน-แบรนดเอจ จํากัด

200,000.00

29 เม.ย. 63

สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท ขาวสด จํากัด

50,000.00

29 เม.ย. 63

สื่อดิจิทัล

คุณนาม เรืองวุฒิ บรรณาธิการขาวเศรษฐกิจ
สํานักขาวไทยแทบลอยด

5,000.00

30 เม.ย. 63

