
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง
 จํานวนเงิน/มูลคา

ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ

ทรัพยสิน

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด ( Bฺus Side)  *งวดที่

 6 สวนของการวางสื่อเดือนตุลาคม 2563 เดือนที่ 5
 Out of home บริษัท ที.พี. มีเดีย จํากัด 1,360,000.00 11 พ.ย. 63

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด 983,330.00 11 พ.ย. 63

นิตยสาร StockReview และวิทยุรายการ Business Line

 & Life

 สิ่งพิมพและวิทยุ
บริษํท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด 25,000.00 10 พ.ย. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)  (สัญญาใหม

 ก.ย. - พ.ย. 63)
 วิทยุ บริษัท พี.เอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00 10 พ.ย. 63

วิทยุ คลื่น จส.100 สถานี FM 100 MHz  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 297,000.00 13 พ.ย. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave) ประจําวันที่ 25 

ส.ค. - 24 ก.ย. 63
 วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) 1,050,000.00 5 พ.ย. 63

วารสารการเงินธนาคาร *ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด 40,125.00 13 พ.ย. 63

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

รายการ Club Friday Show  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 321,000.00 16 พ.ย. 63

รายการ ศัพทสอนรวย  โทรทัศน บริษัท ที.ว.ีอาลาคารต จํากัด 321,000.00 11 พ.ย. 63

รายการ คนขาว - มองขาว  วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด 116,630.00 11 พ.ย. 63

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 139,100.00 3 พ.ย. 63

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถรัก

พลังงานรักเศรษฐกิจ  (สัญญาใหม ส.ค. - ต.ค. 63)
 วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 35,000.00 10 พ.ย. 63

รายการ UPDATE THAILAND (สัญญาใหม 29 ส.ค. - 29

 พ.ย. 63 )
 โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด 315,000.00 11 พ.ย. 63

วิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด 535,000.00 26 พ.ย. 63

รายการ เปรี้ยวปาก  โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 843,160.00 16 พ.ย. 63

รายการ คนหลังขาว  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 321,000.00 20 พ.ย. 63

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ รายสัปดาห ฉบับวันที่ 2 - 8 

พฤศจิกายน 2563
สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 67,410.00 11 พ.ย. 63

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563



วิทยุ FM 97.0 MHz เก็บขาวมาเลา  (สัญญาใหม ก.ย. - 

พ.ย. 63)
 วิทยุ บริษัท เบรนทรี จํากัด 100,000.00 10 พ.ย. 63

วิทยุรายการ รูออม รูลงทุน FM 90.5 MHz (สัญญาใหม 

ก.ย. - พ.ย. 63)
 วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 32,100.00 13 พ.ย. 63

โทรทัศนและสื่อSocial Media - Pack SME  (สัญญา ก.ย.

 63 - ม.ค. 64)
 โทรทัศน/     สื่อดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 600,000.00 19 พ.ย. 63

รายการ รอยอาชีพ พลิกฝน  (สัญญาใหม 5 ก.ย. - 7 พ.ย.

 63)
 โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 1,000,000.00 13 พ.ย. 63

วางสื่อบริเวณขบวนรถไฟฟา City Train แอรพอรต เรล 

ลิงก
 Out of home บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 428,000.00 26 พ.ย. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 2 นาที  

รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน  (สัญญาใหม 10 

ก.ย. - 26 พ.ย. 63)

 โทรทัศน บริษัท ฟอรวัน จํากัด 829,250.00 18 พ.ย. 63

วิทยุรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ  (สัญญาใหม ก.ย. 63

  - ก.พ. 64)
 วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 98,000.00 17 พ.ย. 63

วิทยุ FM 98.0 MHz (EDS Everyday Station)  วิทยุ บริษัท สตูดิโอ 888 จํากัด 300,000.00 5 พ.ย. 63

วิทยุ FM 91.5 MHz (Mono Fresh)  วิทยุ บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 400,000.00 30 ก.ค. 63

วิทยุขาวจราจร สวพ. FM 91 MHz และวิทยุตางจังหวัด

ทั่วภูมิภาคจํานวน 8 สถานี  (สัญญาใหม 15 ก.ย. 63 - 14

 มี.ค. 64 )

 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00 30 ต.ค. 63

วิทยุขาวจราจร สวพ. FM 91 MHz และวิทยุตางจังหวัด

ทั่วภูมิภาคจํานวน 8 สถานี  (สัญญาใหม 15 ก.ย. 63 - 14

 มี.ค. 64 )

 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00 20 พ.ย. 63

วางสื่อบนปายโฆษณาภาย ในบริเวณสถานีขนสงผูโดยสาร

 27 สถานีทั่วประเทศ (วางสื่อครั้งที่ 6)
 สื่อนอกบาน บริษัท ธัมส อัพ มีเดีย จํากัด 1,352,052.00 5 พ.ย. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 664,200.00 5 พ.ย. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 600,000.00 20 พ.ย. 63

รายการ ม.ปลายสายเกง สถานีโทรทัศน ไทยรัฐทีวี ชอง 32  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 952,380.96 4 พ.ย. 63



วางสื่อบนปายบิลบอรด บริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย 

ถ.รัชดาภิเษก - รัชโยธิน  (สัญญาใหม ต.ค. - ธ.ค. 63)
 สื่อนอกบาน บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด 295,000.00 5 พ.ย. 63

รายการคุยยกบาน คนเปลี่ยนโลก และเชานี้ประเทศไทย   โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 620,000.00 6 พ.ย. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 8 วางสื่องานกอลฟแนวหนา 

ครั้งที่ 10 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 50,000.00 3 พ.ย. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 9  หนังสือพิมพแนวหนาขนาด

เอียร เดือนกันยายน 2563 และแถม 7 ครั้ง เดือนตุลาคม 

2563

 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 36,000.00 10 พ.ย. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 10  หนังสือพิมพแนวหนาฉบับ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 97,584.00 12 พ.ย. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 11 ลงBanner ผานเว็บไซต

หนังสือพิมพแนวหนา 16 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 21,400.00 25 พ.ย. 63

วางสื่อโทรทัศนในการแขงขันชกมวยไทยโลก Thai Fight 

2020 ครั้งที่ 2
 โทรทัศน บริษัท ไทย ไฟท จํากัด 1,000,000.00 9 พ.ย. 63

วางสื่อโทรทัศนในการแขงขันชกมวยไทยโลก Thai Fight 

2020 ครั้งที่ 3
 โทรทัศน บริษัท ไทย ไฟท จํากัด 1,000,000.00 26 พ.ย. 63

หนังสือพิมพ อปท.นิวส ครั้งที่ 9 ฉบับวันที่ 16-31 ต.ค. 63  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด 50,000.00 26 ต.ค. 63

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในรายการ บันทึกทองเที่ยว  

(สัญญาใหม 6 ก.ย. 63 - 3 ม.ค. 64)

 โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น 

จํากัด
299,600.00 29 ต.ค. 63

โทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 ในรายการ บันทึกทองเที่ยว 

(สัญญาใหม 6 ก.ย. 63 - 3 ม.ค. 64)

 โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น 

จํากัด
299,600.00 26 พ.ย. 63

วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน , เลาสูกันฟง และสบาย...

สบายหลังขาว ทางสถานี FM 92.5 MHz
 โทรทัศน บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00 4 พ.ย. 63

รายการ สุดหลาฟาเขียว ชุดมรดกโลก  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 120,000.00 11 พ.ย. 63

รายการ สุดหลาฟาเขียว ชุดมรดกโลก  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 80,000.00 27 พ.ย. 63

สถานีโทรทัศน ชองไทยรัฐทีวี ชอง 32  (สัญญาใหม 1 พ.ย.

 63 - 31 มี.ค. 64)
 โทรทัศน บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 390,000.00 11 พ.ย. 63



สถานีโทรทัศน ชอง MONO 29  (สัญญาใหม 1 พ.ย. 63 -

 30 เม.ย. 64)
 โทรทัศน บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด 333,333.33 19 พ.ย. 63

สถานีวิทยุเครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่ว

ประเทศ (สัญญาใหม 25 ก.ย. 63 - 25 มี.ค. 64)
 วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00 19 พ.ย. 63

ผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารออมสินผานบทเพลง

สรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตรเครือ เอส เอฟ  ( ใน

สวนของการ ผลิตบทเพลงสรรเสริญพระบารมี งวดที่ 1 ) 

(สัญญาใหม 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

 สื่อนอกบาน บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 2,800,000.00 10 พ.ย. 63

ผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารออมสินผานบทเพลง

สรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตรเครือ เอส เอฟ  ( ใน

สวนของการ เผยแพรสรรเสริญพระบารมี งวดที่ 1 ) 

(สัญญาใหม 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

 สื่อนอกบาน บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด 1,200,000.00 24 พ.ย. 63

สถานีโทรทัศนชอง Workpoint (ชอง 23)  โทรทัศน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 800,000.00 19 พ.ย. 63

รายการ กระจกหกดาน (สัญญาใหม วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31

 มี.ค. 64)
 โทรทัศน

บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส 

จํากัด
411,950.00 20 พ.ย. 63

รายการเปรี้ยวปาก สื่อโทรทัศนและ Social Media  โทรทัศน/     สื่อดิจิทัล บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 210,790.00 24 พ.ย. 63

กิจกรรมเปรี้ยวปาก Festival 2020  กิจกรรม บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 1,070,000.00 26 พ.ย. 63

สถานีโทรทัศนชอง อมรินทร ทีวี  โทรทัศน บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด 674,100.00 26 พ.ย. 63

วางสื่อละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  (วางสื่องวดที่ 1) **ปงบประมาณ  

2562

 โทรทัศน
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จํากัด
2,140,000.00 27 ต.ค. 63

ผลิตละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกถฎเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ละครรักแลกภพ (ผลิตสื่องวดที่ 5) 

 **ปงบประมาณ  2562

 โทรทัศน
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จํากัด
6,157,400.00 22 พ.ค. 63

ผลิตละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกถฎเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ละครรักแลกภพ (ผลิตสื่องวดที่ 6 

งวดสุดทาย)  **ปงบประมาณ  2562

 โทรทัศน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จํากัด

5,433,000.00 27 ส.ค. 63



ผลิตสื่อโฆษณา(รักแลกภพ) ผลิตภัณฑสืนเชื่อและบริการ

ทางการเงินธนาคารออมสิน บัตรเครดิจธนาคารออมสิน อี

คอมเมิรซ , Mobile Banking (MYMO) และสินเชื่อบัตร

เงิน  **ปงบประมาณ 2563

 โทรทัศน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จํากัด

9,103,000.00 23 ก.ค. 63

ผลิตสื่อโฆษณา(รักแลกภพ) ผลิตภัณฑสืนเชื่อและบริการ

ทางการเงินธนาคารออมสิน บัตรเครดิจธนาคารออมสิน อี

คอมเมิรซ , Mobile Banking (MYMO) และสินเชื่อบัตร

เงิน  **ปงบประมาณ 2563

 โทรทัศน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย 

จํากัด

9,103,000.00 30 ก.ย. 63

ผลิตสื่อโฆษณาฯ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน (งวดเดียว)  โทรทัศน
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) 

จํากัด
995,100.00 25 พ.ย. 63

งานแถลงขาวเปดตัวผลิตภัณฑ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน 

(งวดเดียว)  2563
 อีเวนท

บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) 

จํากัด
779,495.00 29 ต.ค. 63

ผลิตพรอมติดตั้งสติ้กเกอรปายสื่อโฆษณาภายนอกขบวน

รถไฟฟาCity Train  (งวดเดียว)
 สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 674,100.00 3 พ.ย. 63

บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผาน 

Social Media GSB Society

 Social Media GSB 

Society 
บริษัท โมโนเน็กซ จํากัด (มหาชน)

209,000.00                   5 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
 Website 

บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอน

เนคท จํากัด 21,400.00                     25 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.banmuang.co.th
 Website บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด

21,400.00                     25 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Web 

moneyandbanking.co.th
 Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด

32,100.00                     25 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.Thaipublica.org
 Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด

                     42,800.00 25 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย

ของ Nation Group
 Social Media 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด

(มหาชน)                    115,560.00 23 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media บน Thip

 TH ทริปไทยแลนด แฟนเพจ
 Facebook บริษัท ทริปทีเอช จํากัด

                   145,520.00 26 พ.ย. 63



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ.
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 Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด

                     49,113.00 23 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Application We TV 

และ Podcast
 Application บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด

                   578,870.00 24 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.aec10news.com
 Website บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด

                     85,600.00 23 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ 

Kapook
 Social Network บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด

                   535,938.58 27 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media สําหรับ

ผลิตภัณฑกลุมสินเชื่อบุคคลธนาคารออมสิน
 Social Media 

บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท 

จํากัด                  1,020,439.31 30 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 

100
 Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด

                     50,400.00 27 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.businesshighlightonline.com
 Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง

                     50,000.00 19 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network 

www.peopleunitynews.com.
 Website บริษัท มโน 999 จํากัด

                     50,000.00 19 พ.ย. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ 

Line Today

 Line TV+ Line 

Today 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

                   688,010.00 3 พ.ย. 63

ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบ Motion Graphic  ผลิตสื่อ Online บริษัท โมชั่นเฮาส จํากัด                    106,893.00 12 พ.ย. 63

ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง 

GSB Society Line Official Account

 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

                   799,718.00 27/11/63

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Facebook 

Fanpage Little Monster
 Facebook บริษัท ลิตเติลมอนสเตอร จํากัด

                   197,950.00 27 พ.ย. 63

จัดหาพื้นที่แขวนแบนเนอรและพื้นที่หองเก็บของงาน

มหกรรมการเงินอุครธานีครั้งที่ 8  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด                      21,400.00 6 พ.ย. 63

จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงินอุดรธานี (Money 

Expo Udonthani 2020) (งวดที่ 1)  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด                    763,980.00 20 พ.ย. 63



จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ (Money 

Expo Bangkok 2020) (งวดที่ 2)  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด                  8,394,685.00 20 พ.ย. 63

สนับสนุนวาระครบรอบ 5 ป นิตยสาร“Green Life Plus” สื่อสิ่งพิมพ บริษัท พราว คอรเปอเรชั่น จํากัด                      40,000.00 2 พ.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 20 สมาคมนักขาววิทยุ

และโทรทัศนไทย
สื่อสิ่งพิมพ

สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย                      32,100.00 5 พ.ย.63

ขออนุมัติคาใชจายสรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนประจํา

กระทรวงการคลัง
สื่ออื่น ๆ

สื่อมวลชนหนังสือพิมพแนวหนา, 

หนังสือพิมพสยามธุรกิจ, บานเมือง

ออนไลน, สํานักขาวสับปะรด, 

นิตยสารมันนี่ไลฟ, สํานักขาวไทยไทม

นิวส และสํานักขาวอีไฟแนนซ                      16,210.00 10 พ.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 24 ป หนังสือพิมพไทยโพสต สื่อสิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด                      35,000.00 12 พ.ย.63

สนับสนุนงาน @Kitchen Rally #8 “รวมพลคน Eco โก

เมืองกาญ”
สื่อสิ่งพิมพ

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด                    100,000.00 16 พ.ย.63

ขออนุมัติคาใชจายรวมงานแถลงขาวการรวมทุนโครงการ

จํานําทะเบียนรถ
สื่ออื่น ๆ

สื่อมวลชนทุกแขวงสายเศรษฐกิจ

ประจํากระทรวงการคลัง                      14,183.00 17 พ.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบ 26 ป หนังสือพิมพสยามธุรกิจ สื่อสิ่งพิมพ
บริษัท สยามธุรกิจ แอดเวอรไทซิ่ง 

จํากัด                      30,000.00 19 พ.ย.63

สนับสนุนการจัดงาน ชอปสตารมารเก็ต “ชอปฟน กิน

เพลิน” by GSB
สื่ออื่น ๆ

โครงการเกษตรกรอทิตยาทร                    500,000.00 23 พ.ย.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 20 สํานักขาวอีไฟแนนซ

ไทย
สื่อดิจิทัล

บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด                      50,000.00 24 พ.ย.63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / 

การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.606
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 5 พ.ย. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2562 / 

การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.607
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00 24 พ.ย. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / 

จัดพิมพใบแทรกหนาพิเศษใน GSB Magazine ป 2563 ฉ.

607

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 18,225.00 19 พ.ย. 63


	พ.ย.63

