
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง
 จํานวนเงิน/มูลคา

ทรัพยสินที่จาย

วันที่จาย / สงมอบ

ทรัพยสิน

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว (สัญญา ก.ย. - พ.ย. 63)  วิทยุ บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด                   32,100.00 4 พ.ย. 63

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว (สัญญา ก.ย. - พ.ย. 63) *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด                   32,100.00 2 ธ.ค. 63

รายการ คนขาว - มองขาว  วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด                  116,630.00 9 ธ.ค. 63

บริเวณดานขางรถสองแถวตางจังหวัด ( Bฺus Side)  *งวดที่ 7 สวนของการวางสื่อเดือน พฤศจิกายน 

2563 เดือนที่ 6 งวดสุดทาย
 สื่อนอกบาน บริษัท ท.ีพ.ี มีเดีย จํากัด               1,360,000.00 4 ธ.ค. 63

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  (สัญญาเดิม) *งวดที่ 8 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด                   69,550.00 21 ธ.ค. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 12 ลง Banner ผานเว็บไซตหนังสือพิมพแนวหนา 16 ตุลาคม - 15 

พฤศจิกายน 2563
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด                   21,400.00 8 ธ.ค. 63

รายการ ปนฝนปนยิ้ม (จํานวน 10 ตอน)  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด                   69,550.00 8 ธ.ค. 63

วิทุยรายการ ซันเดยทอลก เดือนกันยายน 2563 งวดที่ 1  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา                   20,000.00 8 ต.ค. 63

วิทุยรายการ ซันเดยทอลก เดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา                   20,000.00 8 พ.ย. 63

วิทุยรายการ ซันเดยทอลก เดือนพฤศจิกายน 2563 *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา                   20,000.00 8 ธ.ค. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอเซียนเศรษฐกิจ (สัญญา ก.ย. - พ.ย. 63)          *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด                   38,520.00 8 ธ.ค. 63

สนับสนุนการประชาสัมพันธบนกลองไฟโฆษณา ณ สสว. *งวดเดียว ม.ค. - ธ.ค. 63  สื่อนอกบาน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม
                  12,000.00 8 ธ.ค. 63

ผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารออมสินผานบทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตรเครือ 

เอส เอฟ  (ในสวนของการเผยแพรบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ระหวางวันที่ 16 ต.ค. - 15 พ.ย. 

2563 งวดที่ 2)  (สัญญาใหม 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64)

 สื่อนอกบาน บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด               1,200,000.00 4 ธ.ค. 63

วางสื่อบนปายบิลบอรดบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย  ถ.รัชดาภิเษก - รัชโยธิน (สัญญาใหม ต.ค. -

 ธ.ค. 63)
 สื่อนอกบาน บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด                  295,000.00 4 ธ.ค. 63

รายการ UPDATE THAILAND (สัญญาใหม 29 ส.ค. - 29 พ.ย. 63 )   *งวดที่ 4 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด                  315,000.00 9 ธ.ค. 63

รายการคุยยกบาน คนเปลี่ยนโลก เดือน ก.ย. 63 และเชานี้ประเทศไทย เดือน ต.ค. 63   (สัญญาใหม

 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 63)
 โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด               1,130,000.00 3 ธ.ค. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                  500,000.00 9 ธ.ค. 63

วิทยุ คลื่น จส.100 สถานี FM 100 MHz  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด                  297,000.00 16 ธ.ค. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  (สัญญา 16 ต.ค. 63 - 15 ม.ค. 64) ครั้งที่ 1  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                  333,333.33 9 ธ.ค. 63

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  (สัญญา 16 ต.ค. 63 - 15 ม.ค. 64) ครั้งที่ 2  วิทยุ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)                  333,333.33 25 ธ.ค. 63

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือนธันวาคม 2563



รายการ ม.ปลายสายเกง สถานีโทรทัศน ไทยรัฐทีวี ชอง 32  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด               1,190,476.20 16 ธ.ค. 63

สถานีโทรทัศนชอง อมรินทร ทีวี  ประจําเดือนพฤศจิกายน 63 งวดที่ 2 ในสวนของการพูด

ประชาสัมพันธ
 โทรทัศน บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด                  397,900.00 16 ธ.ค. 63

วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน , เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว ทางสถานี FM 92.5 MHz  โทรทัศน บริษัท โปร แมสคอม จํากัด                  145,000.00 16 ธ.ค. 63

นิตยสาร My Dream  *ฉบับที่ 30 ครั้งสุดทาย  สิ่งพิมพ
บริษัท บลูไดมอนด กอลฟ แอนด วอเทอร

สปอรทคลับ จํากัด
                  50,000.00 14 ธ.ค. 63

รายการ คนหลังขาว  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด                  321,000.00 14 ธ.ค. 63

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสาร-อาทิตย  *งวดที่ 8 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด                  983,330.00 14 ธ.ค. 63

นิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2563 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                   26,750.00 15 ธ.ค. 63

หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ครั้งที่ 1 ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ขนาดจูเนียรสี่สี สิ่งพิมพ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)                   78,000.00 4 ธ.ค. 63

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 13 หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่  1 ธันวาคม 63 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด                   97,584.00 9 ธ.ค. 63

สถานีวิทยุเครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ  (สัญญา 25 ก.ย. 63 - 25 ม.ีค. 64)  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด                  577,800.00 9 ธ.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีสั้นทางโทรทัศน ความยาว 2 นาที  รายการ นานาสาระกับธนาคารออมสิน  

(สัญญา 10 ก.ย. - 26 พ.ย. 63)  *งวดที่ 3 งวดสุดทาย
 โทรทัศน บริษัท ฟอรวัน จํากัด                  663,400.00 16 ธ.ค. 63

โทรทัศนและสื่อSocial Media - Pack SME  (สัญญา ก.ย. 63 - ม.ค. 64)  โทรทัศน/     สื่อดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด                  600,000.00 16 ธ.ค. 63

วารสารการเงินธนาคาร  *ฉบับเดือน ธันวาคม 2563  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอดเต็ด จํากัด                   40,125.00 18 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ News Variety เดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 63  *งวดที่ 1 - 6 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท นิวส แอนด มีเดีย เมคเกอร จํากัด                  120,000.00 15 ธ.ค. 63

รายการ กระจกหกดาน (สัญญา 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64)  โทรทัศน บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส จํากัด                  411,950.00 21 ธ.ค. 63

วางสื่อบริเวณขบวนรถไฟฟา City Train แอรพอรต เรล ลิงก  *งวดที่ 10 งวดสุดทาย  สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด                  428,000.00 17 ธ.ค. 63

รายการ Club Friday Show  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด                  321,000.00 16 ธ.ค. 63

สถานีโทรทัศนชอง One  ชอง 31  โทรทัศน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด                  290,815.00 21 ธ.ค. 63

นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz  *ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 5 

ฉบับเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 6 ครั้งสุดทาย

 สิ่งพิมพ บริษัท แบ็งคอก เวลท แอนด บิซ จํากัด                   60,000.00 21 ธ.ค. 63

รายการ ศัพทสอนรวย ประจําเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2563  *งวดที่ 6 - 7 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท ท.ีว.ีอาลาคารต จํากัด                  508,250.00 21 ธ.ค. 63

ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 2 นาที รายการ Young Society by GSB  โทรทัศน บริษัท อัพเปอร พลัส จํากัด               1,043,250.00 22 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ รูออม รูลงทุน  *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด                   25,680.00 21 ธ.ค. 63

หนังสือพิมพ อปท.นิวส ครั้งที่ 10 ฉบับวันที่ 16-31 ธ.ค. 63  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด                   50,000.00 17 ธ.ค. 63

สถานีโทรทัศนชอง 9 MCOT HD เรื่องงายใกลตัว (สัญญา พ.ย. 63 - เม.ย. 64)    *ระหวาง 15 ต.ค.

 - 14 พ.ย. 63 งวดที่ 1
 โทรทัศน บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)                  650,418.75 17 ธ.ค. 63

วิทยุในรายการเสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม  กันยายน 63 งวดที่ 1  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด                   21,400.00 26 ต.ค. 63

วิทยุในรายการเสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม  ตุลาคม 63 งวดที่ 2  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด                   21,400.00 17 พ.ย. 63

วิทยุในรายการเสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม พฤศจิกายน 63 *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด                   21,400.00 8 ธ.ค. 63



สนับสนุนบริษัทเรฟโซนจํากัดสําหรับนองมิยาและนองโรเตอร *งวดที่ 2 งวดสุดทาย  สนับสนุน บริษัท เรฟโซน จํากัด                  500,000.00 22 ธ.ค. 63

สนับสนุนโครงการฟุตบอลทีมชาติไทยและการแขงขันฟุตบอลลีกอาชีพ ประจําป 2563 ครั้งที่ 3  สนับสนุน บริษัท แพลน บี จํากัด (มหาชน)              13,222,164.00 21 ธ.ค. 63

สนับสนุนโครงการ การแขงขัน Tennis ภายใตชื่อ "GSB Thailand Open 2020 Presented by 

EA"  *เบิกจายงวดเดียว  เบิกครบ

 สนับสนุน บริษัท พราว รีสอรท หัวหิน จํากัด              12,000,000.00 16 ธ.ค. 63

สนับสนุนโปรแหวน * เบิกจายงวดเดียว  สนับสนุน พรอนงค เพชรลํ้า               2,500,000.00 24 ก.พ. 63

วิทยุรายการ เจาะลึกทั่วไทย InsideThailand (สัญญา พ.ย. 63 - ม.ค. 64)  วิทยุ บริษัท อัพลิงค จํากัด                   60,000.00 4 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ Business Line & Life  (สัญญา พ.ย. 63 - ม.ค. 64)  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด                   15,000.00 4 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด                   98,000.00 23 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา  *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท เบรนทรี จํากัด                  100,000.00 23 ธ.ค. 63

วิทยุ FM90.0 MHz ลูกทุงรักไทย (สัญญา ก.ย. - พ.ย. 63)  วิทยุ บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด                  100,000.00 10 พ.ย. 63

วิทยุ FM90.0 MHz ลูกทุงรักไทย (สัญญา ก.ย. - พ.ย. 63)   *งวดที่ 3 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท ชางไท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด                  100,000.00 2 ธ.ค. 63

หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ (สัญญา ส.ค. - ธ.ค. 63)  *ครั้งที่ 1  สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด                   77,040.00 20 ต.ค. 63

หนังสือพิมพ ขาวหุนธุรกิจ (สัญญา ส.ค. - ธ.ค. 63)  *ครั้งที่ 2 ครั้งสุดทาย พรอมทั้งสวนแถม 1 ครั้ง  สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน (1999) จํากัด                   77,040.00 23 ธ.ค. 63

โทรทัศนและสื่อ Social Media รายการเปรี้ยวปาก (สัญญา ต.ค.63 - ม.ีค.64) ประจําเดือน

พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2

 โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด                  843,160.00 23 ธ.ค. 63

นิตยสาร SME Startup (สัญญา ก.ย. 63 - ก.พ. 64)   เลมที่ 2 ฉบับเดือนธันวาคม 2563  สิ่งพิมพ บริษัท เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส จํากัด                   60,000.00 24 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาฯ ภายนอกเครื่องบิน Air Asia ครั้งที่ 25  สื่อนอกบาน บริษัท ทรี แดนซ จํากัด) 100,000.00                 28 เม.ย. 63

วิทยุรายการ ดอกเบี้ย เรดิโอ เดือน มีค.63  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00                  29 เม.ย. 63

คาวางสื่อโฆษณารายการ"อาทิตยสาระพัน งวดที่ 3  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด 15,000.00                  29 เม.ย. 63

ผลิตสื่อโฆษณา สินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน  *เบิกจายงวดเดียว  โทรทัศน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด 4,995,000.00              30 เม.ย. 63

หนังสือพิมพ แนวหนา ฉบับวันที่ 1 เมษายน2563  สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด 400,000.00                 5 พ.ค. 20

โทรทัศน TNN 24 รายการคนหลังขาว เดือน ม.ีค .63 งวด 2  โทรทัศน บริษัท มารคอม ลิงค จํากัด 321,000.00                 5 พ.ค. 63

โทรทัศน รายการ เปรี้ยวปาก  โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 428,000.00                 5 พ.ค. 63

นิตยสาร SMEs Startup ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 2563  สิ่งพิมพ บริษัท เพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส จํากัด 60,000.00                  7 พ.ค. 63

วิทยุรายการ เก็บเบี้ยใตถุนราน เลาสูกันฟง เดือน ม.ีค. 63  วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00                 7 พ.ค. 63

โทรทัศนรายการ Smart Energy เดือน ม.ีค. 63  โทรทัศน บริษัท มีเดียฮารท จํากัด 160,000.00                 7 พ.ค. 63

โทรทัศนรายการ พักบางอะไรบาง เดือน ม.ีค. 63  โทรทัศน บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด 107,000.00                 7 พ.ค. 63

หนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ ม.ีค.63 (งวดที่ 1)  สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน 1999 จํากัด 51,360.00                  8 พ.ค. 63

นิตยสาร "Multimillionaire Thailand"  ฉบับเดือนเมษายน 63  สิ่งพิมพ บริษัท โฟกัส 1 อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรสเซส 

จํากัด

42,800.00                  8 พ.ค. 63

โทรทัศนรายการ Savings Bank Around ASEAN  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มีลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 363,800.00                 11 พ.ค. 63



โทรทัศนรายการ กินเที่ยวอะราวเดอะเวิลด *งวดที่ 1 - 2  งวสดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท เอ็นพีซี โฮมเอ็นเตอรเทรเมนท จํากัด 856,000.00                 11 พ.ค. 63

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวง รักรถ  วิทยุ คุณวรายุภัสร อัสดรีธีรยุทธ 35,000.00                  18 พ.ค. 63

ใบปลิว สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด พรอมสติกเกอร  *เบิกจายงวดเดียว  สิ่งพิมพ บริษัท พันลาน พริ้นทติ้ง ซัพพลาย จํากัด 198,643.19                 20 พ.ค. 63

ผลิตและวางสื่อโฆษณาผานชองทางไลน งวดที่ 10  โทรทัศน บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 832,816.67                 20 พ.ค. 63

สถานีวิทยุ คลื่นความคิด  FM 96.5 MHz  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 267,500.00                 13 พ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาฯ รายการหมุนตามโลก ง.3 เม.ย.63  โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด 240,750.00                 22 พ.ค. 63

ภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia ลําที่ 2 งวดที่ 12  ครั้งที2่6  สื่อนอกบาน บริษัท ทรี แดนซ จํากัด 100,000.00                 22 พ.ค. 63

ภายนอกเครื่องบินสายการบิน Air Asia ลําที่ 3 งวดที่ 9 ครั้งที่ 27  สื่อนอกบาน บริษัท ทรี แดนซ จํากัด 100,000.00                 22 พ.ค. 63

วิทยุรายการดอกเบี้ย เรดิโอ งวดที่ 2 เดือน เม.ย.63  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด 38,520.00                  12 พ.ค. 63

วิทยุรายการเปดสนามขาวเศรษฐกิจ งวดที่ 2  เดือน เมย. 63  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 98,000.00                  18 พ.ค. 63

สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "เรื่องงายใกลตัว" งวดที่ 1  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 1,265,000.00              29 พ.ค. 63

วางสื่อรายการศัพทสอนรวย งวดที่ 2 เดือน กพ.63  โทรทัศน บริษัท ท.ีว.ีอาลาดารต จํากัด 294,250.00                 29 พ.ค. 63

ผลิตและวางสื่อสกูปความยาว1นาทีทางโทรทัศนในรายการ MMM Magazine on Air  งวดที่ 3  โทรทัศน บริษัท สกายพูล จํากัด 150,000.00                 29 พ.ค. 63

วางสื่อทาง Out of home media ใน กทม. (งวด 12)  สื่อนอกบาน บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 419,440.00                 13 พ.ค. 63

งสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz  งวดที่ 2 เดือน เม.ย 63  วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 267,500.00                 22 พ.ค. 63

สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ "เรื่องงายใกลตัว" งวดที่ 2  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 1,155,000.00              10 ม.ิย. 63

วางสื่อทาง Out of home media ใน กทม. (งวด 12)  สื่อนอกบาน บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 419,440.00                 10 ม.ิย. 63

โทรทัศนรายการ Savings Bank Around ASEAN  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มีลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 363,800.00                 19 พ.ค. 63

นิตยสาร StockReview และวิทยุรายการ Business Line & Life  สิ่งพิมพ บริษัท บิสซิเนทไลนแอนดไลฟ จํากัด 40,000.00                  5 ม.ิย. 63

รายการสุดหลาฟาเขียวชุดมรดกโลก งวดที่ 2 เดือน พ.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 120,000.00                 8 ม.ิย. 63

รายการสุดหลาฟาเขียวชุดมรดกโลก งวดที่ 3 เดือน ธ.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เอเรียส เทเลวิชั่น จํากัด 80,000.00                  25 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาบน ปายบิลบอรด  งวดที่ 3  เดือน  พ.ค. 63  สื่อนอกบาน บริษัท ทีเอ็นวายดี จํากัด 295,000.00                 17 ม.ิย. 63

สื่อโซเซียลมีเดีย สวพ. FM 91  งวดที่ 4  วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 70,941.00                  10 ม.ิย. 63

ผลิตและวางสื่อสารคดีเชิงขาว โทรทัศนรายการ เจาะประเด็นขาวคํ่า งวดที่ 2  เดือน เม.ย. 63  โทรทัศน บริษัท โกล มีเดีย จํากัด 1,112,800.00              25 พ.ค. 63

รายการ ม.ปลายสายเกง ทางสถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี ชอง32  งวดที่ 3  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 1,190,476.20              19 ม.ิย. 63

หนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ งวดที่ 3  เดือน พ.ค. 63  สิ่งพิมพ บริษัท บูรพาทัศน 1999 จํากัด 51,360.00                  15 ม.ิย. 63

วิทยุ FM 91.5 MHz (Mono Fresh)  งวดที่ 1 เดือน เม.ย. 63  วิทยุ บริษัท โมโน เรดิโอ จํากัด 400,000.00                 22 ม.ิย. 63

สถานีวิทยุขาวจราจร สวพ .FM91 MHz และสถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 10 สถานี  

งวดที่ 3 เดือน พ.ค. 63

 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด 260,000.00                 15 ม.ิย. 63

โทรทัศนรายการ รอยอาชีพ พลิกฝน งวดที่ 4 เดือน พ.ค.63  โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 1,000,000.00              15 ม.ิย. 63

วางสื่อโฆษณาฯ บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train  งวดที่ 4  สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 428,000.00                 2 ก.ค. 63

โทรทัศนรายการ พักบางอะไรบาง  งวดที่ 3 เดือน พ.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เอ็มวี ทีวี (ไทยแลนด) จํากัด 133,750.00                 15 ม.ิย. 63

โทรทัศนรายการ ปนฝนปนยิ้ม  งวดที่ 2 เดือน พ.ค. 63  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 69,550.00                  12 ม.ิย. 63



สถานีวิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE)  งวดที่ 3  วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น เน็ท

เวอรค จํากัด

300,000.00                 23 ม.ิย. 63

โทรทัศนรายการ Club Friday Show  งวดที่ 1 เดือน พ.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 321,000.00                 10 ก.ค. 63

วางสื่อทาง Out of home media ใน กทม.  งวดที่ 14  วันที่ 1-15 พ.ค. 63 * งวดสุดทาย  สื่อนอกบาน บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 209,720.00                 20 ก.ค. 63

ผลิตและวางสื่อภายนอกนอกเครื่องบิน  Air Asia  ลําที่ 3  งวดที่ 11  สื่อนอกบาน บริษัท ทรี แดนซ จํากัด) 100,000.00                 24 ก.ค. 63

โทรทัศนรายการ Club Friday Show  งวดที่ 2 เดือน  ม.ิย. 63  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 321,000.00                 13 พ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาฯ บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train  งวดที่ 5  สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 428,000.00                 3 ส.ค. 63

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวง รักรถ  งวดที่ 6 เดือน ก..ค. 63  *งวดสุดทาย  วิทยุ คุณวรายุภัสร อัสดรีธีรยุทธ 35,000.00                  7 ส.ค. 63

สถานีวิทยุ FM 93.0 MHz (Cool Fahrenheit 93)  งวดที่ 2 เดือน ม.ิย. 63  วิทยุ บริษัท คูลลิซั่ม จํากัด 535,000.00                 11 ส.ค. 63

โทรทัศนรายการ เปรี้ยวปาก งวดที่ 2 เดือน ม.ิย. 63  โทรทัศน บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด 843,160.00                 13 ส.ค. 63

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5   รายการบันทึกทองเที่ยว" งวดที่ 4  เดือน ม.ิย. 63  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั้น จํากัด 299,600.00                 13 ส.ค. 63

รายการ "เมืองไทย 18 น." งวดที่ 2 เดือน ม.ิย. 63  โทรทัศน บริษัท นิวส เมคเกอร จํากัด 100,000.00                 14 ส.ค. 63

รายการ ม.ปลายสายเกง สถานีโทรทัศน ไทยรัฐทีวี ชอง 32  งวดที่ 5  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด 952,380.96                 14 ส.ค. 63

ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณธนาคาร เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสูสังคม  *เบิกจายงวด

เดียว

 โทรทัศน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด 6,630,000.00              17 ส.ค. 63

สถานีโทรทัศนดิจิตอลทีวี ชอง 8 เดือน ม.ีค. 63 งวดที่ 11 งวดสุดทาย  โทรทัศน บริษัท อาร.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 173,500.00                 19 ส.ค. 63

โทรทัศนชอง 5 ในรายการ คุยยกบาน คนเปลี่ยนโลก และเชานี้ประเทศไทย  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด 1,317,500.00              20 ส.ค. 63

วิทยุ คลื่น จส.100 FM 100Mhz งวดที่ 1  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 297,000.00                 20 ส.ค. 63

โทรทัศน รายการ เกษตรอินทรีย วิถีทองเที่ยว  งวดที่ 1 เดือน ก.ค. 63  โทรทัศน บริษัท พีพีซี มัลติมีเดีย จํากัด 160,000.00                 13 ส.ค. 63

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD งวดที่ 4 เดือน ม.ิย. 63  โทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 814,000.00                 31 ส.ค. 63

โทรทัศนรายการ รอยอาชีพ พลิกฝน งวดที่ 2 เดือน ก.ค. 63  โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 200,000.00                 2 ก.ค. 63

วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน,เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว ทางสถานี FM92.5MHz งวด

ที่ 5 เดือน ก.ค. 63

 วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จํากัด 145,000.00                 14 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาฯ บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train  งวดที่ 6  สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 428,000.00                 14 ก.ย. 63

โทรทัศนรายการ Club Friday Show  งวดที่ 3 เดือน ก.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เชนจ2561 จํากัด 321,000.00                 14 ก.ย. 63

สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี  งวดที่ 3 เดือน ม.ิย. 63  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด 300,000.00                 17 ก.ย. 63

วางสื่อโฆษณาฯ บริเวณขบวนรถไฟฟา City Train  งวดที่ 7  สื่อนอกบาน บริษัท มีเดีย ทารเกท จํากัด 428,000.00                 1 ต.ค. 63

สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 รายการบันทึกทองเที่ยว งวดที่ 5 เดือน ก.ค. 63  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั้น จํากัด 299,600.00                 2 ต.ค. 63

Post-Productionสําหรับภาพยนตรโฆษณาประชาสัมพันธ"สินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง

อเนกประสงค"  *เบิกจายงวดเดียว

 โทรทัศน บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีป คอนเนคท จํากัด 497,550.00                 5 พ.ย. 63

พิมพใบปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ  MyMo MyFund 1,000 แผน  *เบิกจายงวดเดียว  สิ่งพิมพ บริษัท ศิริชัยการพิมพ จํากัด 13,375.00                  10 พ.ย. 63

คาวางสื่อทาง นสพ.ไทยโพสต ครั้งที่ 1  สิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด 66,666.66                  17 พ.ย. 63

คาวางสื่อทาง นสพ.ไทยโพสต ครั้งที่ 2  สิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด 66,666.67                  19 พ.ย. 63

โทรทัศนรายการ เก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง  งวดที่ 1 เดือน ส.ค. 63  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มีลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 100,000.00                 19 พ.ย. 63



สนับสนุนภาพยนตรเรื่อง Mother Gamerงวดที่ 2สุดทาย  สนับสนุน บริษัท สหมงคลฟลม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 1,605,000.00              30 พ.ย. 63

โทรทัศนในรายการ รอยอาชีพ พลิกฝนเดือน  งวดที่ 1 เดือน กย. 63  โทรทัศน บริษัท มันดี โปรดักชั่น จํากัด 590,000.00                 2 ธ.ค. 63

นิตยสาร My Dream ฉบับที่ 26- 29  สิ่งพิมพ บริษัท บลูไดมอนด กอลฟ แอนด วอเทอร

สปอรทคลับ จํากัด

200,000.00                 8 ธ.ค. 63

สถานีโทรทัศนชอง workpoint (ชอง23) งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 63  โทรทัศน บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 800,000.00                 9 ธ.ค. 63

ซันเดยทอรก งวดที่ 3 งวดสุดทาย เดือนพฤศจิกายน 63  วิทยุ หางหุนสวนสามัญนํ้าชา 20,000.00                  14 ธ.ค. 63

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว งวดที่ 3 เดือน พ.ย. 63 งวดสุดทาย  วิทยุ บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด 32,100.00                  15 ธ.ค. 63

สนับสนุนการประชาสัมพันธบนกลองไฟโฆษณา ณ สสว. ป 2563  *เบิกจายงวดเดียว  สื่อนอกบาน สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม

12,000.00                  16 ธ.ค. 63

สนับสนุนวัดพระรามเกา  สนับสนุน วัดพระรามเกา                  120,000.00 28 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อดิจิทัล แฟนเพจอนุวัตจัดให  Social Media บริษัท หฤษตา 195 จํากัด 170,000.00                 16 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network www.aec10news.com  Website บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 85,600.00                   22 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ Nation Group  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน) 192,600.00                 9 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ ONE31  Social Network บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด 48,150.00                   17 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 125,511.00                 17 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Application We TV และ Podcast  Application บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด 896,927.50                 17 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางแอพพลิเคชั่น Joox และ เว็บไซต Sanook  Website + Application บริษัท เทนเซ็นต (ประเทศไทย) จํากัด 74,900.00                   17 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook  Social Network บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 396,205.72                 22 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง www.khobsanam.com  Social Network บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท จํากัด 220,527.00                 22 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.acnews.net  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จํากัด 50,000.00                   24 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100  Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 47,600.00                   23 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.banmuang.co.th  Website บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด 21,400.00                   16 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network www.peopleunitynews.com.  Website บริษัท มโน 999 จํากัด 50,000.00                   18 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.pineapplenewsagency.com  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท จํากัด
21,400.00                   15 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.Thaipublica.org  Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 42,800.00                   15 ธ.ค. 63

ผลิต Content ผานสื่อ Social Media  Social Media บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 244,000.00                 3 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network www.businesshighlightonline.com  Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 50,000.00                   18 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line Today  Line TV+ Line Today บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 2,912,540.00               25 ธ.ค. 63

ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB Society Line Official Account
 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด

799,718.00                 23 ธ.ค. 63

ผลิต Content ผานชองทางสื่อ GSB Society Line Official Account
 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท โมโน ไซเบอร จํากัด

156,375.00                 3 ธ.ค. 63



ซื้อชองทางประชาสัมพันธสื่อออนไลนทาง Facebook (Boost post)  Facebook Facebook Ireland Limited 8,824.27 25 ธ.ค. 63

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Web moneyandbanking.co.th  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 32,100.00 25 ธ.ค. 63

สนับสนุนการจัดทําหนังสือ"วารสารสถาปตย สวนสุนันทาฉบับที่ 5/2563" สื่อสิ่งพิมพ บจก.สื่อสรางสรรควิชาการ 30,000.00 2 ธ.ค.63

สนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 22 หนังสือพิมพโลกวันนี้ สื่อสิ่งพิมพ บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด 30,000.00 4 ธ.ค.63

สนับสนุนการจัดแขงขันกอลฟการกุศล 40 ป หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ แชริตี้ 2020 สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 50,000.00 4 ธ.ค.63

คาใชจายรวมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสนักสื่อสารมวลชนชํานาญการ วิทยุโทรทัศน

คุณกริช รวิวรรณ นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ

 สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 5,000.00 5 ธ.ค.63

สนับสนุนการจัดกิจกรรม“Bangkok Today Open 2020 : โบวลิ่งรวมมิตรเพื่อชีวิตใหม” สื่อสิ่งพิมพ บริษัท โฟรไนน จํากัด 9,999.00 15 ธ.ค.63

สนับสนุนงานสัมมนาวิชาการ หัวขอ “หลังวิกฤต COVID-19 อนาคตเศรษฐกิจไทย จะไปทางไหน” วิทยุโทรทัศน บริษัท ไทย นิวส เน็ตเวิรค (ทีเอ็นเอ็น) จํากัด 100,000.00                 16 ธ.ค.63

สนับสนุนโครงการประกวด“รางวัลขาวดิจิทัลยอดเยี่ยมแหงป 2563 สื่อดิทัล สมาคมผูผลิตขาวออนไลน 30,000.00 21 ธ.ค.63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบแทรกหนาพิเศษใน GSB 

Magazine ป 2563 ฉ.608

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 18,225.00 3 ธ.ค. 63

สื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคารออมสินป 2563 / จัดพิมพใบแทรกหนาพิเศษใน GSB 

Magazine ป 2563 ฉ.609

 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 18,225.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Thailand Smart Money 2020 (งวดที่ 1)  จัดหาพื้นที่ บริษัท พ.ีอ.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 813,735.00 14 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่แขวนแบนเนอรและพื้นที่หองเก็บของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่ 20  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด 90,950.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Smart SME EXPO 2020  จัดหาพื้นที่ บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 760,000.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงิน (Money Expo Chiangmai 2020) (งวดที่ 3)  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด 636,650.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่แขวนแบนเนอรและพื้นที่หองเก็บของงานมหกรรมการเงินเชียงใหมครั้งที่ 15  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด 32,100.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงิน (Money Expo Hatyai 2020) (งวดที่ 4)  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด 716,231.25 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่แขวนแบนเนอรและพื้นที่หองเก็บของงานมหกรรมการเงินหาดใหญครั้งที่ 10  จัดหาพื้นที่ บริษัท มีเดีย แอสโซซืเอตเต็ด จํากัด 13,910.00 17 ธ.ค. 63

จัดหาพื้นที่หองเก็บของงาน Thailand Smart Money 2020  จัดหาพื้นที่ บริษัท พ.ีอ.พริ้นติ้ง เฮาส จํากัด 14,980.00 22 ธ.ค. 63
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