
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คูสัญญา / ผูรับจาง จํานวนเงิน/มูลคาทรัพยสินที่จาย วันที่จาย / สงมอบทรัพยสิน

วิทยุรายการ เจาะลึกทั่วไทย InsideThailand  วิทยุ บริษัท อัพลิงค จํากัด                                   60,000.00 19 ม.ค. 64
วิทยุรายการ Business Line & Life  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน แอนด ไลฟ จํากัด                                   15,000.00 20 ม.ค. 64
รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด                                 104,325.00 20 ม.ค. 64
นิตยสาร Money Life ประจําเดือนกันยายน 2563  สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด                                   32,500.00 22 ม.ค. 64
รายการคุยยกบาน คนเปลี่ยนโลก เดือน ต.ค. 63  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                 680,000.00 25-Jan-64
วางสื่อบนปายบิลบอรดบริเวณหนาธนาคารไทยพาณิชย ถ.รัชดาภิเษก  สื่อนอกบาน บริษัท ที เอ็น วาย ดี จํากัด                                 295,000.00 25 ม.ค. 64
วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด                                 500,000.00 25 ม.ค. 64
รายการ ม.ปลายสายเกง สถานีโทรทัศน ไทยรัฐทีวี ชอง 32  โทรทัศน บริษัท เอส แอนด เอส มีเดีย จํากัด                                 952,380.96 25 ม.ค. 64
หนังสือพิมพ อปท.นิวส ครั้งที่ 11 ฉบับวันที่ 1-15 มกราคม 2564  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด                                   50,000.00 26 ม.ค. 64

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 14 วางสื่องานแนวหนา FORUM วันที่ 22 

ธันวาคม 2563
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด                                 100,000.00 26 ม.ค. 64

สถานีโทรทัศนชองไทยรัฐทีวี ชอง32  โทรทัศน บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด                                   60,000.00 26 ม.ค. 64
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 รายการ บันทึกทองเที่ยว  โทรทัศน บริษัท สแควร เทเบิ้ล คอรปอเรชั่น จํากัด                                 374,500.00 27 ม.ค. 64
วิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี เดือนกันยายน 2563  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                                 300,000.00 27 ม.ค. 64

วิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนราน , เลาสูกันฟง และสบาย...สบายหลังขาว 

ทางสถานี FM 92.5 MHz
 โทรทัศน บริษัท โปร แมสคอม จํากัด                                 145,000.00 27 ม.ค. 64

โทรทัศนชอง 9 MCOT HD  โทรทัศน บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)                                 707,000.00 27 ม.ค. 64
สถานีวิทยุเครือขายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด                                 577,800.00 27 ม.ค. 64
วิทยุ คลื่น จส.100 สถานี FM 100MHz  ธ.ค. 63  วิทยุ บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด                                 297,000.00 27 ม.ค. 64
สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                                 300,000.00 27 ม.ค. 64
สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                                 300,000.00 27 ม.ค. 64
สถานีวิทยุตางจังหวัดทั่วประเทศ 77 สถานี  วิทยุ บริษัท คีย ทู ซัคเซส จํากัด                                 300,000.00 27 ม.ค. 64

สถานีโทรทัศนชอง 9 MCOT HD เรื่องงายใกลตัว  โทรทัศน บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)                                 632,040.62 27 ม.ค. 64

รายการ คนขาว - มองขาว  วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด                                 116,630.00 27 ม.ค. 64

วิทยุขาวจราจร สวพ.FM 91 และวิทยุตางจังหวัดทั่วภูมิภาคจํานวน 8 

สถานี
 วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส จํากัด                                 260,000.00 27 ม.ค. 64

ผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารออมสินผานบทเพลงสรรเสริญพระ  โรงภาพยนตร บริษัท เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)                               1,200,000.00 27 ม.ค. 64
สถานีโทรทัศนชอง NEW 18  โทรทัศน บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท จํากัด                                 150,000.00 28 ม.ค. 64
โทรทัศนและสื่อSocial Media - Pack SME  โทรทัศน/     สื่อ บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด                                 600,000.00 29 ม.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําเดือน มกราคม 2564



ผลิตและเผยแพรสารคดีสั้นทางโทรทัศนความยาว 2 นาที รายการ 

Young Society by GSB
 โทรทัศน บริษัท อัพเปอร พลัส จํากัด                                 834,600.00 29 ม.ค. 64

วิทยุคลื่นความคิด FM 96.5 MHz  วิทยุ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)                                 250,000.00 29 ม.ค. 64
รายการ เก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มีลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                                 100,000.00 29 ม.ค. 64
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียของ Nation  Social Media บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด(มหาชน) 333,840.00                                26 ม.ค. 64
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนของ Thaiquote และ สื่อ  Social Media บริษัท สํานึกดี จํากัด 65,000.00                                  26 ม.ค. 64
จางผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธภาพลักษณธนาคาร ในรูปแบบ VDO  Social Media บริษัท สานฟา จํากัด 271,780.00                                26 ม.ค. 64
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media  Website บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด 21,400.00                                  27 ม.ค. 64
วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท จํากัด 21,400.00                                  28 ม.ค. 64
จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงินอุดรธานี พื้นที่ออกบูธ  บริษัท มีเดีย แอสซิเอตเต็ด จํากัด                                 763,980.00 13 ม.ค. 64
จัดหาพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ พื้นที่ออกบูธ  บริษัท มีเดีย แอสซิเอตเต็ด จํากัด 8,394,685.00                              6 ม.ค. 64
จัดหาพื้นที่แขวนแบนเนอรและพื้นที่หองเก็บของ Store+Banner  บริษัท มีเดีย แอสซิเอตเต็ด จํากัด                                   21,400.00 13 ม.ค. 64

การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.609  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00                                  26 ม.ค. 64

การจัดทํา GSB Magazine ประจําป 2563 ฉ.610  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 29,750.00                                  26 ม.ค. 64

คาใชจายรวมทําบุญคุณฐากูร บุนปาน รองประธานเครือมติชน สื่อสิ่งพิมพ คุณฐากูร บุนปาน รองประธานเครือมติชน 5,000.00                                    22 ม.ค. 64

คาพวงหรีดงานฌาปนกิจ คุณฐากูร บุนปาน รองประธานเครือมติชน สื่อสิ่งพิมพ คุณฐากูร บุนปาน รองประธานเครือมติชน 1,500.00                                    21 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อดิจิทัล สํานักขาวไทยพับลิกา 195.00                                      5 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ วารสารการเงินธนาคาร 418.00                                      5 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพผูจัดการ / ผูจัดการออนไลน 330.00                                      5 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนเอ็มคอตเอชดี / นิตยสารมิติหุน 781.00                                      6 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564  วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง3 375.00                                      6 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพไทยโพสต 190.00                                      6 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพไทยรัฐ / เดลินิวส / แนวหนา และบานเมืองออนไลน 2,415.00                                    7 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพมติชน / ขาวสด และประชาชาติ 1,103.00                                    8 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ
หนังสือพิมพขาวสด / มติชน / ประชาชาติ / ไทยโพสต และ The 

Journalist
2,528.00                                    11 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ
หนังสือพิมพขาวสด / มติชน / ประชาชาติ / ไทยโพสต และ The 

Journalist
587.00                                      11 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพขาวสด / มติชน / ไทยโพสต 359.00                                      11 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพขาวสด /ไทยโพสต 434.00                                      12 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อดิจิทัล สํานักขาวไทยแทบลอยด 585.00                                      15 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนชอง 8 / บิสทูเดย ออนไลน 925.00                                      15 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 วิทยุโทรทัศน วารสารการเงินธนาคาร / ทีวีการเงิน /PPTV 1,051.00                                    15 ม.ค. 64



คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ
หนังสือพิมพขาวสด /ไทยโพสต / โพสต ทูเดย ดิจิตอล / VOICE 

Onilne
4,554.99                                    18 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อสิ่งพิมพ หนังสือพิมพเดลินิวส 340.00                                      18 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 วิทยุโทรทัศน สื่อมวลชนทุกแขวงสายเศรษฐกิจประจํากระทรวงการคลัง 1,680.00                                    20 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564  สื่อดิจิทัล อปท.นิวส 250.00                                      27 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 สื่อดิจิทัล อปท.นิวส 333.00                                      27 ม.ค. 64

คารับรองสื่อมวลชน ประจําเดือนมกราคม 2564 วิทยุโทรทัศน สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส / สํานักขาว INN 565.00                                      29 ม.ค. 64
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