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

หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ  สิ่งพิมพ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด                                  50,000.00 20 ก.ค. 64

วิทยุรายการ ถอดรหัสขาว วิทยุ  บริษัท ไทยเวิลด มีเดีย จํากัด                                  32,100.00 22 ก.ค. 64

รายการ ดอกเบี้ยเรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)  วิทยุ บริษัท พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส จํากัด                                  38,520.00 22 ก.ค. 64

วิทยุรายการ ซันเดยทอลก  วิทยุ หางหุนสวนสามัญน้ําชา                                  20,000.00 22 ก.ค. 64

วางสื่อถวายพระพรทางสถานีโทรทัศนชอง9  โทรทัศน บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)                                170,000.00 22 ก.ค. 64

จางจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ ประเภทไวนิล ใหแกธนาคารออม

สินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 6
สื่อสิ่งพิมพ ราน วี.ชอป ดีไซน 229,729.00 16 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาสุรนารี สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 9,000.00 16 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาชะอวด สื่อสิ่งพิมพ รานทุงสงพริ้นติ้ง 26,500.00 15 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาตลาดโรงเกลือ สื่อสิ่งพิมพ รานลานเกมสอิงคเจท 20,000.00 16 ก.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 16 - 31 ก.ค. 2564



การจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาคําเขื่อนแกว สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สิบแสนปริ้นติ้ง 40,339.00 14 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบานตาก สื่อสิ่งพิมพ มีเดีย ปริ๊น 8,900.00 19 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาคลองทอม สื่อสิ่งพิมพ บริษัท เมจิกเฮาส กรุป จํากัด 9,095.00 15 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสิน สาขาขนอม สื่อสิ่งพิมพ ขนอมศิลป 35,000.00 20 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาราษีไศล สื่อสิ่งพิมพ รานเติมทรัพยโอเคการพิมพ 18,000.00 20 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบัวใหญ สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 17,000.00 21 ก.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาถนนพระยาสัจจา
สื่อสิ่งพิมพ รานโอ สติกเกอร 8,000.00 22 ก.ค. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาศรีราชา
สื่อสิ่งพิมพ รานสมารทปริ้นท 24,750.00 21 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาคง สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 18,000.00 23 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาพระแสง สื่อสิ่งพิมพ รานพระแสงโฆษณา 6,500.00 27 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาหาดใหญใน สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง 8,560.00 29 ก.ค. 64



จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบอวิน สื่อสิ่งพิมพ P&B Sign Shop and Creation 14,500.00 29 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสิน สาขาเรนโบว พลาซา 

จันทบุรี
สื่อสิ่งพิมพ รานนางจันทรดี ปนสีทอง 8,500.00 30 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสิน สาขาตลาดเซฟวัน สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 8,200.00 30 ก.ค. 64

จัดทําปายประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาควนเนียง สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง (สํานักงานใหญ) 4,815.00 30 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาโคกอุดม สื่อสิ่งพิมพ หจก.กบินทรบุรีอิงคเจ็ท (สํานักงานใหญ) 4,173.00 30 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาพิบูลมังสาหาร สื่อสิ่งพิมพ รานบุงหวายโฆษณา 35,000.00 29 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาหนองบุญมาก สื่อสิ่งพิมพ รานกิตติรักษ อิงคเจ็ท 5,500.00 30 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขารัตภูมิ สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง 3,745.00 29 ก.ค. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาถนนลพบุรีราเมศวร สื่อสิ่งพิมพ หางหุนสวนจํากัด สรางศิลป แอดเวอรไทซิ่ง 3,745.00 29 ก.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ Post Today  Social Network บริษัท บางกอกโพสต จํากัด (มหาชน) 42,800.00                                 21 ก.ค. 64

ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบ Motion Graphic  ผลิตสื่อ Online บริษัท โมชั่นเฮาส จํากัด 213,786.00                                21 ก.ค. 64



ผลิตและวางสื่อผานสื่ออนไลน Smart SME และ ชี้ชองรวย  ผลิตสื่อ Online บริษัท พีเอ็มจี คอรปอเรชั่น จํากัด 395,000.00                                22 ก.ค. 64


	16 - 31 ก.ค. 64

