
โครงการ / กิจกรรม ประเภทสื่อมวลชน คู่สัญญา / ผู้รบัจา้ง จ านวนเงิน/มูลค่าทรพัยส์ินทีจ่า่ย วันทีจ่า่ย / ส่งมอบทรพัยส์ิน

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ (ฉบับ ถวายพระพรพระราชินี)  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากดั                                  37,500.00 16 ม.ิย. 64

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอล์ก  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา                                  20,000.00 16 ม.ิย. 64

วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากดั 49,755.00                                 17 ม.ิย. 64

วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากดั 49,755.00                                 17 ม.ิย. 64

วิทยุรายการ ดอกเบี้ยเรดิโอ (เซียนเศรษฐกจิ)  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากดั                                  38,520.00 17 ม.ิย. 64

หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกจิ รายเดือน พฤษภาคม 2564  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั                                  24,610.00 21 ม.ิย. 64

รายการหมุนตามโลก  โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากดั                                112,000.00 23 ม.ิย. 64

วิทยุรายการเ กบ็เบี้ยใต้ถุนร้าน , เล่าสู่กนัฟัง และสบาย...สบายหลังข่าว ทาง
สถานี FM 92.5 MHz

 โทรทัศน์ บริษัท โปร แมสคอม จ ากดั                                145,000.00 23 ม.ิย. 64

เร่ืองเล่าเช้านี้ และเร่ืองเล่าเสาร์อาทิตย์  โทรทัศน์ บริษัท อนิฟินิจดู พลัส มีเดีย จ ากดั                                983,330.00 23 ม.ิย. 64

วิทยุรายการ เจาะลึกทั่วไทย InsideThailand  วิทยุ บริษัท อพัลิงค์ จ ากดั                                  58,850.00 24 ม.ิย. 64

วิทยุรายการ เกบ็ข่าวมาเล่า  วิทยุ บริษัท เบรนทรี จ ากดั                                  80,000.00 24 ม.ิย. 64

วิทยุรายการเสาร์-อาทิตย์สะกดิข่าวกบัพญาไม้  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากดั                                  21,400.00 25 ม.ิย. 64

รายละเอียดการใช้จา่ยเงินหรอืทรพัยส์ินของธนาคารให้สื่อมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรอืประชาสัมพันธ ์ประจ าวันที ่16-30 ม.ิย. 2564



วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  วิทยุ บริษัท จเีอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                500,000.00 25 ม.ิย. 64

วิทยุ FM 106.5 MHz (Green Wave)  วิทยุ บริษัท จเีอม็เอม็ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)                                500,000.00 25 ม.ิย. 64

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ส าหรับกจิกรรม "เปร้ียวปาก festival"  ส่ืออืน่ๆ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากดั                                106,559.16 25 ม.ิย. 64

รายการ UPDATE THAILAND  โทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากดั                                264,000.00 28 ม.ิย. 64

นิตยสาร Gourmet & Cuisine  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั                                208,650.00 28 ม.ิย. 64

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากดั                                  41,666.00 29 ม.ิย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง www.ceothailand.net Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากดั 8,000.00                                   16 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Social Media www.banmuang.co.th  Website บริษัท นวกจิ บ้านเมือง จ ากดั 18,190.00                                 17 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาทางรูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากดัไฮไลท์การเมือง 100,000.00                                23 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ของ JS 100  Social Media บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 8,400.00                                   23 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 21,400.00                                 23 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากดั 32,100.00                                 23 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Social Network ของ Post Today  Social Network บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน) 21,400.00                                 24 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Social Media Workpoint Today Social Media บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากดั 29,960.00                                 25 มิ.ย. 64



จา้งสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกจิและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร

 ส่ือดิจทิัล นายนรินทร์ เสาธง 45,000.00                                 25 มิ.ย. 64

ผลิต Content ผ่านช่องทางส่ือ GSB Society Line Official Account
 GSB Society Line 
Official Account 

บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จ ากดั 156,375.00                                25 มิ.ย. 64

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางแอพพลิเคชั่น Joox และ เว็บไซต์ Sanook
 Website + 
Application 

บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 5,436,450.00                             25 มิ.ย. 64

บริหารจดัการและผลิต Content เพือ่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media 
GSB Society

 Social Media GSB 
Society 

บริษัท โมโนเน็กซ์ จ ากดั (มหาชน) 299,000.00                                28 มิ.ย. 64

สนับสนุนครบรอบ  9 ปีกา้วสู่ปีที่ 10 นสพ. BIZ TODAY ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก. เส้นทางท้องถิ่น 30,000.00                                 17 มิ.ย. 64

สนับสนุนวาระครบรอบกา้วสู่ปีที่ 13 นิตยสาร BLUE CHIP ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บลูชิพ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั 25,000.00                                 17 มิ.ย. 64

ค่าสนับสนุนการจดังาน Fee:Virtual Run For Future ส่ือส่ิงพิมพ์ บมจ.มติชน 100,000.00                                25 มิ.ย. 64

ค่าสนับสนุนครบรอบกา้วสู่ปีที่ 45 มติชน ส่ือส่ิงพิมพ์ บมจ.มติชน 35,000.00                                 28 มิ.ย. 64

โฆษณาประชาสัมพันธ์ รายการสินเชื่อมอเตอร์ไซต์ ทางรายการ "ป้าจอยฝอย
ข่าว" ต้ังเเต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2564

วิทยุ นุชจรี แรกรุ่น (ป้าจอยฝอยข่าว) 24,000.00 28 มิ.ย. 64

จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาแม่สอด ป้ายโฆษณา ดีดีเฟรม 21,186.00 30 มิ.ย. 64

จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง ป้ายโฆษณา ร้านทุ่งสง พร้ินต้ิง 19,000.00 30 มิ.ย. 64



จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาวัชรพล

ป้ายโฆษณา บริษัท ด๊ับเบิ้ลวีพี จ ากดั 11,770.00 18 มิ.ย. 64



จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารสาขาเขาสมิง

ป้ายโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สามสอดีซายน์ (ส านักงานใหญ่) 9,800.00 30 มิ.ย. 64



จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาอา่วลึก

ป้ายโฆษณา ร้านวรพรรณการพิมพ์ 18,000.00 30 มิ.ย. 64



จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาสุขสวัสด์ิ
ป้ายโฆษณา บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮ้าส์ จ ากดั 21,400.00 25 มิ.ย. 64

จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาตลาดบ้านอ าเภอ ป้ายโฆษณา WASUNAN PRINT 4,600.00 30 มิ.ย. 64



จดัท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสาขาคลองท่อม

ป้ายโฆษณา บริษัท เมจกิ เฮ้าส์ กรุ๊ป จ ากดั 9,095.00 25 มิ.ย. 64


