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

หนังสือพิมพดอกเบี้ยธุรกิจ รายสัปดาห ฉบับที่ 17-23 พฤษภาคม 2564  สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                                  65,227.20 1 มิ.ย. 64

รายการ UPDATE THAILAND  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด                                264,000.00 1 มิ.ย. 64

รายการ UPDATE THAILAND  โทรทัศน บริษัท โกลเดน บรอดคาสท จํากัด                                264,000.00 1 มิ.ย. 64

สถานีโทรทัศนชอง อมรินทร ทีวี  โทรทัศน บริษัท อมรินทร เทเลวิชั่น จํากัด                                107,000.00 1 มิ.ย. 64

การแขงขันชกมวยไทยโลก "THAIFIGHT2020" ครั้งที่ 5  โทรทัศน บริษัท ไทยไฟท จํากัด                              1,000,000.00 2 มิ.ย. 64

รายการ เก็บตกจากเนชั่นภาคเที่ยง  โทรทัศน บริษัท เนชั่น มีลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)                                100,000.00 2 มิ.ย. 64

เรื่องเลาเชานี้ เรื่องเลาเสารอาทิตย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด                              1,966,660.00 4 มิ.ย. 64

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว วิทยุ  บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด                                  32,100.00 7 มิ.ย. 64

หนังสือพิมพ อปท.นิวส  สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จํากัด                                  41,666.00 7 มิ.ย. 64

วิทยุในรายการเสาร-อาทิตยสะกิดขาวกับพญาไม  วิทยุ บริษัท วันเดอร โซลาร จํากัด                                  21,400.00 7 มิ.ย. 64

วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา  วิทยุ บริษัท เบรนทรี จํากัด                                  80,000.00 8 มิ.ย. 64

วิทยุรายการ เก็บขาวมาเลา  วิทยุ บริษัท เบรนทรี จํากัด                                  80,000.00 8 มิ.ย. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 ม.ิย. 2564



รายการหมุนตามโลก  โทรทัศน บริษัท เมอริทซ พับบลิซิตี้ จํากัด                                252,000.00 8 มิ.ย. 64

รายการ Smart Energy  โทรทัศน บริษัท มีเดียฮารท จํากัด                                160,000.00 9 มิ.ย. 64

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด                                173,875.00 9 มิ.ย. 64

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด                                  69,550.00 9 มิ.ย. 64

สถานีโทรทัศนชอง One  ชอง 31  โทรทัศน บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จํากัด                                214,000.00 9 มิ.ย. 64

รายการ คนขาว-มองขาว  วิทยุ บริษัท เรดิคอล คอนเซปต จํากัด                                116,630.00 9 มิ.ย. 64

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสําหรับกิจกรรม "เปรี้ยวปาก festival"  สื่ออื่นๆ บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด                                124,319.02 11 มิ.ย. 64

รายการคุยยกบาน เดือน ม.ค. 64  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                420,000.00 11 มิ.ย. 64

สปอตโฆษณาชุด "ธนาคารออมสินครบรอบ 108ป"  สื่ออื่นๆ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จํากัด                              1,498,000.00 11 มิ.ย. 64

วิทยุรายการ คุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา ชวงรักรถ รักพลังงานรักเศรษฐกิจ  วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ                                  35,000.00 11 มิ.ย. 64

สื่อในเครือแนวหนา ครั้งที่ 23 ลง Banner ผานเว็บไซตหนังสือพิมพแนวหนา

 ฉบับวันที่ 16 มี.ค. - 15 เม.ย. 64
 สิ่งพิมพ บริษัท หนังสือพิมพแนวหนา จํากัด                                  21,400.00 14 มิ.ย. 64

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว วิทยุ  บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด                                  32,100.00 15 มิ.ย. 64

รายการคนเปลี่ยนโลก และเชานี้ประเทศไทย  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                650,000.00 15 มิ.ย. 64

ดูแลระบบและบริหารจัดการประชาสัมพันธทางชองทาง GSB Society Line

 Official Account

 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 799,718.00                                1 มิ.ย. 64



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Mediaของสวพ. 91  Social Media บริษัท วิไลเซ็นเตอรแอนซันส จํากัด 16,371.00                                 1 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Facebook ขาวสด Social Media บริษัท ขาวสด จํากัด 42,800.00                                 2 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook  Social Network บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 584,241.44                                4 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Kapook  Social Network บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร จํากัด 20,330.00                                 4 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
 Website บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท จํากัด 20,000.00                                 11 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.acnews.net  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จํากัด 36,500.00                                 14 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง รูปแบบ Line TV และ Line Today
Line TV+ Line 

Today
บริษัท มาโช โมชั่น จํากัด 123,050.00 14 มิ.ย. 64

บริหารจัดการและผลิต Content เพื่อประชาสัมพันธผาน Social Media 

GSB Society

 Social Media GSB 

Society 
บริษัท โมโนเน็กซ จํากัด (มหาชน) 279,000.00                                14 มิ.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media ของ JS 100  Social Media บริษัท แปซิฟค คอรปอเรชั่น จํากัด 16,800.00                                 14 มิ.ย. 64

คาสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 19 บางกอกทูเดย สื่อสิ่งพิมพ บจก.แบ็งคอก เวลท แอนด บิซ 40,000.00                                 2 มิ.ย. 64

สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ สื่อสิ่งพิมพ สมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ 300,000.00                                9 มิ.ย. 64

สนับสนุนครบรอบปที่ 18 หนังสือพิมพรายวันทันหุน สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ทันหุน จํากัด 35,000.00                                 9 มิ.ย. 64

โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณธนาคาร ป 2564 / จัดพิมพ GSB 

Magazine และจัดทํา e-book GSB Magazine ฉ.616
 สิ่งพิมพ บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด                                  41,950.00 7 มิ.ย. 64
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