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

รายการ ขาวเดน ทั่วไทย  โทรทัศน บริษัท ท็อปนิวส ดิจิตัล มีเดีย จํากัด 240,000.00                                2 ส.ค. 64

รายการ เจาะประเด็นขาวคํ่า  โทรทัศน บริษัท สานฟา จํากัด                                440,000.00 3 ส.ค. 64

รายการ ซุปตารพาฟน ทางสถานีโทรทัศนชอง GMM 25 โทรทัศน บริษัท อาวเวอรกลาส จํากัด                                600,000.00 3 ส.ค. 64

วิทยุรายการ เจาะลึกทั่วไทย InsideThailand  วิทยุ บริษัท อัพลิงค จํากัด                                  58,850.00 6 ส.ค. 64

รายการ เรื่องเลาเชานี้ และ เรื่องเลาเสารอาทิตย  โทรทัศน บริษัท อินฟนิจูด พลัส มีเดีย จํากัด                                983,330.00 9 ส.ค. 64

รายการ คุยยกบาน  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                420,000.00 9 ส.ค. 64

รายการ คุยยกบาน  โทรทัศน บริษัท สื่อสายรุง จํากัด                                525,000.00 9 ส.ค. 64

วารสารการเงินธนาคาร ครั้งที่ 1-2  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด                                  80,250.00 9 ส.ค. 64

ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสําหรับกิจกรรม "เปรี้ยวปาก festival"  สื่ออื่นๆ บริษัท ไทม บรอดคาสท จํากัด                                642,000.00 10 ส.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 ส.ค. 2564



สถานีโทรทัศน ชอง MONO 29 โทรทัศน บริษัท โมโน บรอดคาซท จํากัด                                333,333.34 10 ส.ค. 64

หนังสือพิมพไทยโพสต  สิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด                                100,000.00 10 ส.ค. 64

รายการ กระจกหกดาน  โทรทัศน บริษัท ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส จํากัด                                350,000.00 10 ส.ค. 64

หนังสือพิมพเดลินิวส  สิ่งพิมพ บริษัท สี่พระยาการพิมพ จํากัด                                104,004.00 10 ส.ค. 64

วางสื่อโฆษณาทางรูปแบบ Banner ทางเว็บไซตขาว  Website หางหุนสวนจํากัดไฮไลทการเมือง 100,000.00                                6 ส.ค. 64

จางสรางสรรค ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคาร
 สื่อดิจิทัล นายนรินทร เสาธง 45,000.00                                 9 ส.ค. 64

ผลิต Content ผานชองทางสื่อ GSB Society Line Official Account
 GSB Society Line 

Official Account 
บริษัท โมโน ไซเบอร จํากัด 312,750.00                                10 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาพงษเพชร
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ดั๊บเบิ้ลวีพี จํากัด 15,301.00 2 ส.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบันนังสตา สื่อสิ่งพิมพ เอ็ม.ย.ูไวนิล 83,700.00 3 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาผังเมือง 4
สื่อสิ่งพิมพ เอ็ม.ย.ูไวนิล 10,395.00 4 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ  สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง 15,515.00 6 ส.ค. 64






จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขา ในสังกัดธนาคารออม

สินภาค 8

สื่อสิ่งพิมพ รานคิงอารต จังหวัดเชียงใหม 116,932.00 6 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบางรัก
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ดั๊บเบิ้ลวีพี จํากัด 3,531.00 6 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาถนนหนองจิก ปตตานี
สื่อสิ่งพิมพ เอ็ม.ย.ูไวนิล 7,920.00 6 ส.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ ธนาคารออมสิน สาขาถลาง สื่อสิ่งพิมพ ราน บีท 17 แอ็ดเวอรไทซิง 2,000.00 4 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาวรจักร  สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ดับเบิ้ลวีพี จํากัด 12,733.00 4 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาศรียาน
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ดั๊บเบิ้ลวีพี จํากัด 13,268.00 5 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาคลองแงะ
สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง 9,630.00 11 ส.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขากะทู
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท อันดามัน ไซน เซ็นเตอร จํากัด 6,000.00 13 ส.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 2 ป เว็บไซตขาวอัพเดท สื่อดิจิทัล บจก.ขาวอัพเดท 30,000.00                                 13 ส.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 10 สํานักขาวเอซีนิวส สื่อดิจิทัล บจก.แบรนดาเบิล 30,000.00                                 13 ส.ค. 64

ขออนุมัติสนับสนุนจัดทํา Supplement ฉบับพิเศษ "Thailand Next" สื่อสิ่งพิมพ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 100,000.00                                13 ส.ค. 64
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