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

วางสื่อโฆษณาทางวารสารการเงินธนาคาร ครั้งที่ 4  สิ่งพิมพ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 145,000.00                                1 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาทางวารสารการเงินธนาคาร ครั้งที่ 5  สิ่งพิมพ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 145,000.00                                1 ก.ย. 64

วางสื่อโทรทัศนรายการคนหลังขาว งวด 2 , 3 มิ.ย.-ก.ค.64  โทรทัศน บจก.มารคอม ลิงค 609,900.00                                2 ก.ย. 64

วางสื่อฯ รายการเจาะลึกทั่วไทย ก.ค.64 งวด 6  วิทยุ บจก.อัพ ลิงค 58,850.00                                 2 ก.ย. 64

วางสื่อวิทยุรายการเก็บขาวมาเลา ง.7 เดือน ก.ค.64  วิทยุ บจก.เบรน ทรี 80,000.00                                 2 ก.ย. 64

ผลิตและวางสื่อกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival2020 ง.7  โทรทัศน/อื่นๆ บจก.ไทม บรอดคาสท 213,118.32                                3 ก.ย. 64

รายการ คุยยกบาน เดือน มิย.64 ง.6  โทรทัศน บจก.สื่อสายรุง 420,000.00                                6 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาทางวารสารการเงินธนาคาร ครั้งที่ 3  สิ่งพิมพ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 40,125.00                                 7 ก.ย. 64

วางสื่อฯ รายการบันทึกทองเที่ยว งวด2 ก.ค. 2564  โทรทัศน บจก.สแควร เทเบิ้ล คอรเปอเรชั่น 331,700.00                                8 ก.ย. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 ก.ย. 2564



วางสื่อฯ ในเครือแนวหนา ครั้งที่ 1 (มิ.ย. 64)  สิ่งพิมพ บจก.หนังสือพิมพแนวหนา 118,984.00                                9 ก.ย. 64

ผลิตและเผยแพรภาพลักษณธนาคารผานบทเพลงสรรเสริญ  โรงภาพยนตร บมจ.เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 5,227,100.51                             15 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อออนไลนของไทยรัฐออนไลน  Website บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 62,726.66                              1 ก.ย. 64

จางสรางสรรค ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจและ

ภาพลักษณธนาคาร
 สื่อดิจิทัล นายนรินทร เสาธง 45,000.00                                 2 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ Mthai  Website บจก.โมโน ไซเบอร 56,175.00                              2 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media 

www.pineapplenewsagency.com
 Website บริษัท เออีซี คอนซัลท แอนด คอนเนคท จํากัด 20,000.00                                 2 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ Mthai  Website บจก.โมโน ไซเบอร 112,350.00                             6 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.moneyandbanking.co.th  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 21,400.00                                 7 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.moneyandbanking.co.th  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 21,400.00                                 7 ก.ย. 64

ซื้อสิทธิ์การใชระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ
สื่อดิจิทัล บริษัท ดับบลิวพีพี(ประเทศไทย)จํากัด สาขากรุปเอ็ม 293,343.99                                10 ก.ย. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Website และ Facebook 

MGR Online
 Website บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 38,520.00                                 13 ก.ย. 64






จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาสตึก
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ส.ธนา ปริ้นทติ้ง จํากัด 59,050.63 2 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาศรีเมืองใหม
สื่อสิ่งพิมพ นายจักรกริน บุญปก 10,000.00 6 ก.ย. 64




จางดูแลและบริหารจัดการs social media ของฝายธุรกิจปริวรรต
สื่อดิจิทัล บริษัท วัฒนกูล จํากัด 345,075.00 1 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาเลิงนกทา  สื่อสิ่งพิมพ นายจักรกริน บุญปก 27,000.00 7 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาบานฉาง
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท รุงเรืองปายระยอง จํากัด 16,050.00 3 ก.ย. 64

จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินใน

สังกัดภาค 3 จํานวน 5 สาขา
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ส ธนา ปริ้นทติ้ง จํากัด 300,000.00 2 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาสําโรง
สื่อสิ่งพิมพ รานสมารทปริ้นท 54,600.00 7 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาหนองกี่
สื่อสิ่งพิมพ บริษัท โรงพิมพวินัย 2509 จํากัด 58,850.00 9 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาโนนผึ้ง 
สื่อสิ่งพิมพ รานบุงหวายโฆษณา 12,000.00 14 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
สื่อสิ่งพิมพ ถัง TANG วิสชั่น กราฟก 6,000.00 13 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขากาฬสินธุ   สื่อสิ่งพิมพ รานเดนดีไซย 5,778.00 14 ก.ย. 64






จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาโคกกลอย

สื่อสิ่งพิมพ กราฟฟก ไทม 18,000.00 15 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขาทาพระ
สื่อสิ่งพิมพ บริษัทดั๊บเบิ้ล วีพี จํากัด 23,144.64 15 ก.ย. 64




จัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธธนาคารออมสินสาขารัตนบุรี
สื่อสิ่งพิมพ รานบุงหวายโฆษณา 65,565.00 15 ก.ย. 64


	1-15 ก.ย. 64

