
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง
 จํานวนเงิน/มูลคา

ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ

ทรัพยสิน

เครือแนวหนา ครั้งที่ 2 ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2563 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 195,168.00 9 ก.ค. 63

รายการพักบางอะไรบาง โทรทัศน บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด 107,000.00 10 ก.ค. 63

วิทยุ FM 98.0 (EDS Everyday Station) เดือน เม.ย.63 วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด 300,000.00 9 ก.ค. 63

ปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร 27 สถานีทั่ว

ประเทศ  (วางสื่อครั้งที่ 2)
Out Of Home บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด 1,352,052.00 15 ก.ค. 63

รายการออมสินเพิ่มสุข โทรทัศน บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด 440,000.00 13 ก.ค. 63

รายการลูกทุงตัวจริง โทรทัศน
บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
299,600.00 14 ก.ค. 63

รายการรูออม รูลงทุน วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 25,680.00 13 ก.ค. 63

วิทยุรายการ เก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลัง

ขาว ทางสถานี FM 92.5 MHz
วิทยุ บริษัท โปรแมสคอม จํากัด 145,000.00 8 ก.ค. 63

สถานีวิทยุขาวจราจร สวพ. FM 91 MHz และสถานีวิทยุ

ตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 10 สถานี
วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00 10 ก.ค. 63

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือน กรกฏาคม 2563



สถานีวิทยุคลื่นความคิด FM 95.5 MHz วิทยุ บริษัท บีอีซ-ีเทโร เรดิโอ จํากัด 300,000.00 8 ก.ค. 63

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด( Bฺus Side) งวดที่ 2 ในสวน

ของการวางสื่อ งวดที่ 1
Out Of Home บริษัท ที.พี. มีเดีย จํากัด 1,360,000.00 10 ก.ค. 63

วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จํากัด 100,000.00 10 ก.ค. 63

รายการหมุนตามโลก โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด 192,600.00 9 ก.ค. 63

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00 9 ก.ค. 63

วิทยุรายการ คนขาว มองขาว วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด 116,630.00 15 ก.ค. 63

รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก โทรทัศน บริษัท มาจอยกัน จํากัด 321,000.00 15 ก.ค. 63

วารสารการเงินธนาคาร ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3 สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด 40,125.00 13 ก.ค. 63

นิตยสาร Money Life ประจําเดือนมิถุนายน 2563 สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 45,000.00 13 ก.ค. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00 13 ก.ค. 63



วิทยุ รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 60,000.00 13 ก.ค. 63

รายการ เมืองไทย 18 น. โทรทัศน บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 100,000.00 10 ก.ค. 63

รายการ คนหลังขาว โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 321,000.00 17 ก.ค. 63

รายการ กระจกหกดาน วิทยุ
บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส 

จํากัด
411,950.00 17 ก.ค. 63

รายการ Smart Energy โทรทัศน บริษัท มีเดียฮารท จํากัด 160,000.00 17 ก.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 2 นาทีรายการ 

นานาสาระกับธนาคารออมสิน
โทรทัศน บริษัท ฟอรวัน จํากัด 663,400.00 17 ก.ค. 63

ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 60 วินาที ใน

รายการสนามขาว 7 สี
โทรทัศน บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด 1,177,000.00 17 ก.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีเชิงขาวทางโทรทัศนในรายการ เจาะ

ประเด็นขาวคํ่า
โทรทัศน บริษัท โกล มีเดีย จํากัด 1,391,000.00 17 ก.ค. 63

รายการ ปนฝนปนยิ้ม โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 173,875.00 15 ก.ค. 63

นิตยสาร StockReview และวิทยุรายการ Business Line & Life สิ่งพิมพและวิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด 40,000.00 13 ก.ค. 63



วิทยุรายการ ถอดรหัสขาวทางสถานี FM 102 MHz วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 32,100.00 17 ก.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสกูปความยาว 3 นาที เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

นโยบาย "ประชารัฐสรางไทย
โทรทัศน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
720,000.00 16 ก.ค. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) วิทยุ บริษํท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,050,000.00 7 ก.ค. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,050,000.00 7 ก.ค. 63

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจรายสัปดาห ฉบับวันที่ 13 - 19 

กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 3
สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 67,410.00 21 ก.ค. 63

จางผลิตและวางสื่อสกูปความยาว1นาทีทางโทรทัศนในรายการ 

MMM Magazine on Air
โทรทัศน บริษัท สกายพูล จํากัด 200,000.00 17 ก.ค. 63

วิทยุ คลื่นความคิด FM96.5 MHz วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 267,500.00 23 ก.ค. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station) วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด 300,000.00 21 ก.ค. 63

รายการ Update Thailand โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 323,080.00 22 ก.ค. 63

ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก Network 127

สถานีทั่วประเทศ
วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00 23 ก.ค. 63



รายการ ออมสินเพิ่มสุข โทรทัศน บริษัท ทรีโอ ริช จํากัด 440,000.00 23 ก.ค. 63

หนังสือพิมพ อปท.นิวส สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 50,000.00 23 ก.ค. 63

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด *(งวดที่ 1 สวนของการผลิต) Out Of Home บริษัท ที.พี. มีเดีย จํากัด 640,000.00 1 ก.ค. 63

วิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง5 รายการบันทึกทองเที่ยว โทรทัศน
บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น 

จํากัด
374,500.00 2 ก.ค. 63

รายการ รอยอาชีพ พลิกฝน โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 800,000.00 2 ก.ค. 63

รายการ ม.ปลายสายเกง โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 952,380.96 2 ก.ค. 63

รายการ HappyLife กับคุณหรีด โทรทัศน บริษัท 110 วิภา จํากัด 224,700.00 7 ก.ค. 63

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถรักพลังงานรัก

เศรษฐกิจ
วิทยุ นายวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ 35,000.00 1 ก.ค. 63

หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ ประจําเดือนมิถุนายน 2563 สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด 51,360.00 3 ก.ค. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 428,800.00 2 ก.ค. 63



นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ฉบับเดือนเมษายน 2563 ครั้ง

ที่ 1
สิ่งพิมพ บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิช จํากัด 30,000.00 1 ก.ค. 63

ปายบิลบอรด งวดที่ 4ในสวนของการวางสื่อประจําเดือน มิถุนายน

 2563 ครั้งที่ 3
Out Of Home บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด 295,000.00 8 ก.ค. 63

เครื่องจําหนายตั๋วอัติโนมัติ ณ โรงภาพยนตรเครือ เอส เอฟ *(งวด

ที่ 6 งวดสุดทาย)
โรงภาพยนตร

บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)
1,650,000.00 9 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.peopleunitynews.com.
Social Media บริษัท มโน 999 จํากัด 50,000.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.businesshighlightonline.com
Social Network หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 50,000.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.businesshighlightonline.com
Social Network หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 50,000.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.businesshighlightonline.com
Social Network หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 50,000.00                      13 ก.ค. 63

ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB 

Society Line Official Account
Social Media บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 599,788.50                    15 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line 

Today
Social Media บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 642,000.00                    21 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100 Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 11,200.00                      20 ก.ค. 63



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
Social Network

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน

เนคท จํากัด
21,400.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.banmuang.co.th
Social Network บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด 21,400.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Web 

moneyandbanking.co.th
Social Network บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 32,100.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.Thaipublica.org
Social Network บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 42,800.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ 

Nation Group
Social Media

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด

(มหาชน)
288,900.00                    1 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ 

Nation Group
Social Media

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด

(มหาชน)
160,500.00                    13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91 Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 10,914.00                      10 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Application We TV และ 

Podcast
Social Media บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด 739,543.11                    22 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.aec10news.com
Social Network บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 85,600.00                      13 ก.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 432,738.58                    20 ก.ค. 63



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media สําหรับ

ผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
Social Media

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท 

จํากัด
210,994.15                    14 ก.ค. 63

บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผาน Social

 Media GSB Society
Social Media บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 189,000.00                    23 ก.ค. 63

จัดซื้อพวงหรีดงานฌาปนกิจคุณพอธรรมนูญ กิตติสัมพันธ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
สื่อดิจิทัล

คุณกษมาพร กิตติสัมพันธ ผูสื่อขาว

สํานักขาวอินโฟเควสท
2,000.00                       8 ก.ค.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 17 นิตยสารคอหุน Investor 

Guide - Power Time
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท เพาเวอร ไทม มีเดีย 37,450.00                      14 ก.ค.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 23 ป สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ สื่อสิ่งพิมพ มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ 100,000.00                    20 ก.ค.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 13 นิตยสาร Stock Review สื่อสิ่งพิมพ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด 50,000.00                      20 ก.ค.63

คาใชจายรวมทําบุญคุณพอธรรมนูญ กิตติสัมพันธ สื่อดิจิทัล
คุณกษมาพร กิตติสัมพันธ ผูสื่อขาว

สํานักขาวอินโฟเควสท
5,000.00                       13 ก.ค.63

ขออนุมัติคาใชจายรับรองสื่อมวลชนรวมงานแถลงขาวเปด

วิสัยทัศนผูอํานวยการธนาคารออมสินคนที่ 17
สื่ออื่น ๆ 

สื่อมวลชนทุกแขวงสายเศรษฐกิจ

ประจํากระทรวงการคลัง
360,756.00                    22 ก.ค.63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา

 GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.597
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 9 ก.ค. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา

 GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.598
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 9 ก.ค. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / การจัดทํา

 GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.599
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 23 ก.ค. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบ

แทรกหนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.599
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 18,225.00 17 ก.ค. 63
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