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

วางสื่อทางรายการถอดรหัสขาว เดือนส.ค.64 (งวดที7่)  วิทยุ บจก.ไทย เวิลด มีเดีย                                  32,100.00 4 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง นสพ. อปท.นิวส ง.6  หนังสือพิมพ บจก.อปท.นิวส                                  41,666.00 4 ต.ค. 64

รายการ สะกิดขาวกับพญาไม  ส.ค.64  งวดที่ 8  วิทยุ บจก.วันเดอร โซลาร                                  21,400.00 5 ต.ค. 64

วางสื่อรายการซันเดยทอลก เดือนส.ค.64 งวดที่ 8  วิทยุ หสม.น้ําชา                                  20,000.00 5 ต.ค. 64

วางสื่อบนปายบริเวณถนนพหลโยธินหนาสนง.ใหญ ง.5  ปายโฆษณา บจก.แทนคุณ บิลบอรด                                  49,755.00 6 ต.ค. 64

ผลิตและวางสื่อรายการเจาะประเด็นขาวค่ํา ส .ค.64 งวด7  โทรทัศน บจก.สานฟา                                220,000.00 6 ต.ค. 64

วางสื่อฯ ทางหนังสือพิมพขาวหุนธุรกิจ งวด 1  หนังสือพิมพ บจก. บูรพาทัศน (1999)                                  51,360.00 7 ต.ค. 64

คาวางสื่อรายการดอกเบี้ย เรดิโอ เดือน สค.64  วิทยุ บจก.พ.ีเอ.พริ้นทติ้ง เฮาส                                  38,520.00 7 ต.ค. 64

วางสื่อฯ รายการ รูออม รูลงทุน  ส.ค. งวด7  วิทยุ บจก.วรุณนันท มีเดีย                                  25,680.00 7 ต.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 ต.ค. 2564



วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง นสพ. อปท.นิวส ง.7  หนังสือพิมพ บจก.อปท.นิวส                                  41,666.00 7 ต.ค. 64

วางสื่อนิตยสาร Money Life ฉบับเดือนสค.64 งวดที1่  นิตยสาร บจก.แมสคอม พลัส                                  32,500.00 7 ต.ค. 64

วางสื่อคุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา เดือนสค.64 งวดที่ 8  วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ                                  35,000.00 7 ต.ค. 64

ผลิตและวางสื่อ ฯ รายการ The List  งวดที 1 (ส.ค.64)  โทรทัศน บจก.ลั้นลา รีครีเอชั่น                                300,000.00 11 ต.ค. 64

โฆษณาทางวิทยุ รายการเก็บเบี้ยใตถุนรานฯ ง.6 สค.64  วิทยุ บจก.โปร แมสคอม                                145,000.00 11 ต.ค. 64

โฆษณารายการ เรื่องเลาเชานี้และเรื่องเลาเสาร-อาทิตย  โทรทัศน บจก.อินฟนิจูด พลัส มีเดีย                                983,330.00 11 ต.ค. 64

ผลิตและวางสื่อฯในรายการ รอยอาชีพพลิกฝน ง.2 กค.64  โทรทัศน บจก.มันดี โปรดักชั่น                                850,000.00 11 ต.ค. 64

วางสื่อถวายพระพรทางสถานีโทรทัศนชอง9 ครั้งที่ 2-3  โทรทัศน บมจ.อสมท                                340,000.00 12 ต.ค. 64

วางสื่อฯ Club Friday Show งวด 2 (ส.ค.64)  โทรทัศน บจก.เชนจ2561                                300,000.00 12 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณารายการ Club Friday Show เมย.64 ง.12  โทรทัศน บจก.เชนจ2561                                294,250.00 12 ต.ค. 64

ผลิตและวางสื่อฯรายการกระจกหกดาน ง.3 สค.64  โทรทัศน บจก.ทริลเลี่ยนส แอนด ทรีไลออนส                                350,000.00 14 ต.ค. 64



วางสื่อฯ ในรายการ UPDATE THAILAND งวด 2 เดือนสค.64  โทรทัศน บจก.โกลเดน บรอดคาสท                                297,000.00 14 ต.ค. 64

วางสื่อฯทางวิทยุ FM 103.5. MHz (FM ONE) ง.1 สค.64  วิทยุ บจก.อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น                                300,000.00 14 ต.ค. 64

ผลิตและวางสื่อกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival2020 ง.8 กิจกรรม บจก.ไทม บรอดคาสท                                337,437.34 15 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณา ฯ ขาวจราจร งวดที่ 1 เดือน ส.ค. 2564  วิทยุ บจก.วิไลเซ็นเตอรแอนดซันส                                260,000.00 15 ต.ค. 64

วางสื่อฯทาง นสพ.ผูจัดการรายวัน 360 องศา ง.1 สค.64  หนังสือพิมพ บจก.ไทย เวิลด มีเดีย                                107,000.00 15 ต.ค. 64

ออกแบบถายภาพนิ่งพรอมจัดทําอารตเวิรค ง.10 สิ่งพิมพ บจก.ฮับออฟครีเอทีฟ                                  26,750.00 12 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบ Social Network ของ The 

Journalist Club
 Website บริษัท เจเอ็นซี คลับ จํากัด 10,967.50                                 1 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต www.acnews.net  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จํากัด 36,500.00                                 4 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.banmuang.co.th  Website บริษัท นวกิจ บานเมือง จํากัด 18,190.00                                 5 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อออนไลนของไทยรัฐออนไลน  Website บริษัท ทริปเปล วี บรอดคาสท จํากัด 56,175.00                                 6 ต.ค. 64

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



ผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อของ Beartai Social Media บริษัท โชวไรขีด จํากัด 599,200.00                                7 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางรูปแบบสื่อ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ Social Network บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จํากัด 4,280.00                                   8 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Workpoint Today Social Media บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 29,960.00                                 12 ต.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media Workpoint Today Social Media บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จํากัด 119,840.00                                12 ต.ค. 64




จัดทําสติกเกอรกิจกรรม "ออมสินหวงใย สงกําลังใจใหสังคม"

ติดดานขางรถยนตธนาคารออมสินสาขา หนวยงานในสังกัดเขตควบคุมและ

บริหารหนี้ภาค 13  และศูนย SMEs13 นครราชสีมา

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 28,000.00 5 ต.ค. 64




จัดจางทําปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง

ณ  ปายประชาสัมพันธริมรั้วสํานักงานธนาคารออมสินภาค 13

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 3,800.00 5 ต.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 25 ป นิตยสาร CHAIRMAN REVIEW สื่อสิ่งพิมพ บริษัท เสรีวรรณ โฮลดิ้ง จํากัด 32,100.00                                 7 ต.ค. 64
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