
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง
 จํานวนเงิน/มูลคา

ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ

ทรัพยสิน

รายการหมุนตามโลก โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด                    192,600.00 10 ม.ิย. 63

รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย

...สบายหลังขาว ทางสถานี FM92.5MHz
วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จํากัด                    145,000.00 5 ม.ิย. 63

รายการ Smart Energy โทรทัศน บริษัท มีเดียฮารท จํากัด                    200,000.00 10 ม.ิย. 63

รายการ คนหลังขาว โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด                    321,000.00 10 ม.ิย. 63

รายการ เก็บขาวมาเลา วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จํากัด                    100,000.00 11 ม.ิย. 63

รายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถรัก

พลังงานรักเศรษฐกิจ
วิทยุ นายวรายุภัสร อัสดรธีรยุทธ                      35,000.00 1 ม.ิย. 63

รายการ เจาะประเด็นขาวคํ่า โทรทัศน บริษัท โกล มีเดีย จํากัด                  1,112,800.00 10 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง 5 รายการคนเปลี่ยนโลก และ เชานี้

ประเทศไทย เดือนกุมพาพันธ
โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                    557,000.00 5 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง 5 รายการคุยยกบาน และ คนเปลี่ยน

โลก เดือนมีนาคม
โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                  1,017,500.00 5 ม.ิย. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ(เซียนเศรษฐกิจ) วิทยุ บริษัท พ.ีเอ. พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด                      38,520.00 10 ม.ิย. 63

ปายบิลบอรด Out Of Home บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด                    295,000.00 5 ม.ิย. 63

ปายโฆษณาตลาดหัวหิน Out Of Home
คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปตอล โดย

นายเมธี โชคสุชาติ
                     50,000.00 1 ม.ิย. 63

ปายโฆษณาตลาดหัวหิน Out Of Home
คณะบุคคล เคเอสเจ แคปปตอล โดย

นายเมธี โชคสุชาติ
                     50,000.00 1 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station) วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด                    300,000.00 1 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station) วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด                    300,000.00 1 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station) วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด                    300,000.00 1 ม.ิย. 63

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือน มิถุนายน 2563



นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน และ หนังสือพิมพ

ดอกเบี้ยธุรกิจรายสัปดาห
สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                      26,750.00 10 ม.ิย. 63

นิตยสาร Money Life สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด                      45,000.00 1 ม.ิย. 63

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด                    983,330.00 10 ม.ิย. 63

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค จํากัด                      60,000.00 10 ม.ิย. 63

ภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia Out Of Home

บริษัท ทรี แดนซ พับชิลลิ่ง จํากัด 

(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทรี 

แดนซ จํากัด)

                   100,000.00 3 ม.ิย. 63

โทรทัศน ชอง PPTV HD โทรทัศน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาส

ติ้ง จํากัด
                   220,000.00 5 ม.ิย. 63

โทรทัศน ชอง PPTV HD โทรทัศน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาส

ติ้ง จํากัด
                   220,000.00 5 ม.ิย. 63

สถานีโทรทัศนชอง MONO 29 โทรทัศน บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด                  1,200,000.00 10 ม.ิย. 63

นิตยสาร Gourmet & Cuisine / นิตยสาร 

Tamago / Tamago Online
สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด                      69,550.00 10 ม.ิย. 63

จางผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศน 

ความยาว 2 นาที รายการออมสินปนสุข สูสังคม *

(งวดที่ 4 งวดสุดทาย)

โทรทัศน บริษัท ทรีนิตี้พลัส จํากัด                  1,284,000.00 9 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง 5 รายการคุยยกบาน และ เชานี้

ประเทศไทย เดือนมีนาคม
โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 1,050,000.00                 12 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง 5 รายการคนเปลี่ยนโลก เดือน

เมษายน
โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                    214,000.00 12 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง GMM Chanel (GMM 25) โทรทัศน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จํากัด                    350,000.00 11 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อสกูปความยาว1นาทีทางโทรทัศน

ในรายการ MMM Magazine on Air
โทรทัศน บริษัท สกายพูล จํากัด                    250,000.00 12 ม.ิย. 63

รายการ HappyLifeกับคุณหรีด โทรทัศน บริษัท 110 วิภา จํากัด                    280,875.00 12 ม.ิย. 63



หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ สิ่งพิมพ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
                   134,606.00 12 ม.ิย. 63

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ สิ่งพิมพ
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
                   134,606.00 12 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                    500,000.00 11 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                    500,000.00 11 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                    500,000.00 11 ม.ิย. 63

รายการ ศัพทสอนรวย *(งวดที่ 3 งวดสุดทาย) โทรทัศน บริษัท ท.ีวี.อาลาคารต จํากัด                      26,750.00 11 ม.ิย. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)                    450,200.00 9 ม.ิย. 63

รายการกอนบายคลายเครียด โทรทัศน บริษัท โคเมดี้ ไลน จํากัด                  1,200,000.00 16 ม.ิย. 63

รายการ รูออมรูลงทุน วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด                      32,100.00 15 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 

2 นาที รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน
โทรทัศน บริษัท ฟอรวัน จํากัด                    663,400.00 17 ม.ิย. 63

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก วิทยุ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก                    500,000.00 11 ม.ิย. 63

โทรทัศน ชองไทยรัฐทีวี ชอง 32 *(งวดที่ 9 งวด

สุดทาย)
โทรทัศน บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด                    164,780.00 15 เม.ย. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)                    407,400.00 19 ม.ิย. 63

รายการ เปรี้ยวปาก โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด                  1,053,950.00 17 ม.ิย. 63

สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "เรื่องงาย

ใกลตัว"
โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)                  1,155,000.00 14 พ.ค. 63

รายการ The Voice Senior 2020 งวดที่ 1 โทรทัศน
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาส

ติ้ง จํากัด
                 4,500,000.00 11 ม.ิย. 63

วิทยุคลื่นความคิด FM 95.5 MHz วิทยุ บริษัท บีอีซี - เทโร เรดิโอ จํากัด                    267,500.00 22 ม.ิย. 63

รายการ ทองเที่ยวไทย 1 ในโลก โทรทัศน บริษัท มาจอยกัน จํากัด                    401,250.00 18 ม.ิย. 63

รายการ Saving Bank Around ASEAN  *(งวดที่

 4 งวดสุดทาย)
โทรทัศน

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
                   363,800.00 23 ม.ิย. 63

ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว

 60 วินาที ในรายการสนามขาว 7 สี
โทรทัศน บริษัท ไวส วิสดอม จํากัด                    941,600.00 18 ม.ิย. 63



รายการกระจกหกดาน โทรทัศน
บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส 

จํากัด
                   411,950.00 18 ม.ิย. 63

วิทยุ รายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด                      98,000.00 17 ม.ิย. 63

จัดจางผลิตและวางสื่อสกูปความยาว 3 นาที เพื่อ

โฆษณาประชาสัมพันธนโยบาย "ประชารัฐสราง

ไทย" ทางโทรทัศน

โทรทัศน
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)
                   720,000.00 19 ม.ิย. 63

หนังสือพิมพ อปท.นิวส สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด                      50,000.00 19 ม.ิย. 63

สนับสนุนโครงการฟุตบอลทีมชาติไทยและการ

แขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ และการแขงขันฟุตบอล

ไทยแลนด แชมปเปยน คัพ (ดําเนินการแขงขัน

ภายใตชื่อ ออมสิน ไทยแลนด แชมปเปยน คัพ) 

ประจําป 2563

สนับสนุน บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)                16,777,836.00 11 ม.ิย. 63

รายการ Update Thailand โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด                    403,850.00 24 ม.ิย. 63

สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                    300,000.00 17 ม.ิย. 63

สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                    300,000.00 17 ม.ิย. 63

รายการลูกทุงตัวจริง โทรทัศน
บริษัท เอ็กซเพรส เอ็นเตอรเทนเมนท 

จํากัด
                   347,500.00 22 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อบนปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสาร 27 สถานีทั่วประเทศ
Out Of Home บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด                    453,680.00 8 ม.ิย. 63

รายการศัพทสอนรวย โทรทัศน บริษัท ท.ีวี.อาลาคารต จํากัด                    240,750.00 19 ม.ิย. 63

รายการคุยยกบาน และรายการเชานี้ประเทศไทย โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                  1,200,000.00 25 ม.ิย. 63

รายการคนเปลี่ยนโลก โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                    214,000.00 5 ม.ิย. 63

รายการ คุยขาวสิบโมง โทรทัศน บริษัท เครสท มีเดีย จํากัด                    250,000.00 29 ม.ิย. 63

รายการ คนขาว มองขาว วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด                    116,630.00 29 ม.ิย. 63

รายการ ศัพทสอนรวย โทรทัศน บริษัท ท.ีวี.อาลาคารต จํากัด                    240,750.00 29 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93) วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด                    535,000.00 29 ม.ิย. 63



นิตยสาร Gourmet & Cuisine ประจําเดือน

ตุลาคม 2562 *(งวดเดียว)
สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด                    340,000.00 23 ม.ิย. 63

Out of home media งวดที่ 14 ในสวนของสื่อ

โฆษณษาบนทางเทา Fonebooth *(คาวางสื่อ

งวดที่ 11  เปนงวดสุดทาย)

Out Of Home บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)                    209,720.00 23 ม.ิย. 63

ขาวตนชั่วโมงทางสถานีวิทยุ เครือขายกองทัพบก 

Network 127 สถานีทั่วประเทศ
วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด                    577,800.00 25 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อบนปายสื่อโฆษณาภาย ในบริเวณ

สถานีขนสงผูโดยสาร 27 สถานีทั่วประเทศ
Out Of Home บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด                  1,352,052.00 24 ม.ิย. 63

บริษัท เรฟโซน จํากัด สําหรับนองมิยาและนองโร

เตอร
สนับสนุน บริษัท เรฟโซน จํากัด                    500,000.00 15 ม.ิย. 63

สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "เรื่องงาย

ใกลตัว"
โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)                  1,210,000.00 12 ม.ิย. 63

รายการสุดหลาฟาเขียว ชุดมรดกโลก โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด                      80,000.00 26 ม.ิย. 63

สนับสนุนรายการ INSIGHT NOW ทางสถานีวิทยุ

จุฬาฯ FM 101.5 *(ครั้งที่ 4 สุดทาย)
วิทยุ

สมาคมนิสิตเกาเอ็มบีเอ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

                   120,000.00 23 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social 

Network www.peopleunitynews.com.
Social Media บริษัท มโน 999 จํากัด 50,000.00                     9 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line 

TV และ Line Today
Social Media บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 123,050.00                    25 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

ของ JS 100
Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 22,400.00                     23 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
Social Network

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท

 จํากัด
21,400.00                     08 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.banmuang.co.th
Social Network บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด 21,400.00                     15 ม.ิย. 63



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media

 Web moneyandbanking.co.th
Social Network บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 32,100.00                     10 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.Thaipublica.org
Social Network บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 42,800.00                     09 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media

ของสวพ. 91
Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 70,941.00                     8 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media

ของสวพ. 91
Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 70,941.00                     10 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social 

Network www.aec10news.com
Social Network บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 85,600.00                     12 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social 

Network ของ Kapook
Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 353,405.72                    24 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

สําหรับผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
Social Media

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท 

จํากัด
86,081.50                     2 ม.ิย. 63

จางวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ รูปแบบ Sticker

 Line
Social Media บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จํากัด 4,975,500.00                 2 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social 

Network  รายการ Gopa (Gopa fanpage, 

Gopa Channel)

Social Network บริษัท แอ็คแซส เซ็นเตอร 50,000.00                     22 ม.ิย. 63

บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อ

ประชาสัมพันธผาน Social Media GSB Society
Social Media บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 189,000.00                    22 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคารทาง Social Media สําหรับ

ผลิตภัณฑบัตรธนาคารออมสิน

Social Media บริษัท เอดีเอ ดิจิตัล (ประเทศไทย) จํากัด 284,887.50                    12 ม.ิย. 63

คาใชจายรวมแสดงความยินดีในโอกาสวันคลาย

วันสถาปนาเนชั่นทีวี
วิทยุโทรทัศน เนชั่นทีวี 10,000.00                     2 ม.ิย.63



ขออนุมัติคาใชจายจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธ

กับสื่อมวลชนวารสารการเงินธนาคาร
สื่อสิ่งพิมพ วารสารการเงินธนาคาร 18,860.27                     9 ม.ิย.63

สนับสนุนการจัดทําหนังสือฉบับพิเศษ ครบรอบ 

238 ป แหงการสถาปนากรุงเทพฯเปนเมืองหลวง

ของไทย

สื่อสิ่งพิมพ
หางหุนสวนสามัญ สํานักพิมพ กูด มีเดีย

 จํากัด
20,000.00                     9 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 32 ป นิตยสารธุรกิจ

กาวหนา
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท แอดวานซแสตนดารดกรุป จํากัด 25,000.00                     11 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 12 นิตยสาร 

BLUE CHIP
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท บลูชิพ คอรปอเรชั่น จํากัด 25,000.00                     11 ม.ิย.63

สนับสนุนการจัดงานมอบรางวัล “Thailand Top

 Company Awards 2020”
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท เออารไอพี จํากัด (มหาชน) 1,500,000.00                 11 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 44 หนังสือพิมพ

ประชาชาติธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 46,010.00                     12 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 17 ป กาวสูปที่ 18 

เว็บไซตบานเมืองออนไลน
สื่อดิจิทัล บริษัท นวกิจบานเมือง จํากัด 32,100.00                     17 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 13 ป นิตยสารตํารวจ

มหาชน
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสารตํารวจมหาชน 30,000.00                     23 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 8 ป กาวสูปที่ 9 

หนังสือพิมพ BIZ Today
สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด เสนทางทองถิ่น 35,000.00                     25 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 13 ป นิตยสารโรงพัก

สัมพันธ
สื่อสิ่งพิมพ นิตยสารโรงพักสัมพันธ 20,000.00                     26 ม.ิย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 70 ป หนังสือพิมพ

สยามรัฐ รายวัน
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 35,000.00                     29 ม.ิย.63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 

2562 / การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 

2563 ฉ.596

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 12 ม.ิย. 63



สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 

2563 / จัดพิมพใบแทรกหนาพิเศษใน GSB 

Magazine ป 2563 ฉ.596

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 35,450.00 4 ม.ิย. 63
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