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

หนังสือพิมพสยามรัฐ สิ่งพิมพ บริษัท สยามรัฐ จํากัด 37,500.00                                  1 ธ.ค. 64

หนังสือพิมพ อปท.นิวส สิ่งพิมพ บริษัท อปท.นิวส จากัด 41,666.00                                  1 ธ.ค. 64

ผลิตและวางสื่อ รายการ The List อัศจรรยความรู  โทรทัศน บริษัท ลั้นลา รีครีเอชั่น จํากัด 300,000.00                                 1 ธ.ค. 64

ผลิตและวางสื่อ รายการ The List อัศจรรยความรู  โทรทัศน บริษัท ลั้นลา รีครีเอชั่น จํากัด 300,000.00                                 1 ธ.ค. 64

รายการ ปนฝนปนยิ้ม  โทรทัศน บริษัท ปนฝน 2013 จํากัด 104,325.00                                 2 ธ.ค. 64

หนังสือพิมพไทยโพสต สิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด 200,000.00                                 2 ธ.ค. 64

หนังสือพิมพไทยโพสต สิ่งพิมพ บริษัท สารสูอนาคต จํากัด 150,000.00                                 2 ธ.ค. 64

รายการเจาะลึกทั่วไทย  โทรทัศน บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 117,700.00                                 2 ธ.ค. 64

วางสื่อบนปายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหลอ13  สื่อนอกบาน บริษัท อาร พี เอ็ม ดีเทลริ่ง จํากัด 60,000.00                                  3 ธ.ค. 64

รายการเจาะลึกทั่วไทย  โทรทัศน บริษัท อัพ ลิงค จํากัด 58,850.00                                  3 ธ.ค. 64

รายละเอียดการใชจายเงินหรือทรัพยสินของธนาคารใหสื่อมวลชน เพื่อประโยชนในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ ประจําวันที่ 1-15 ธ.ค. 2564



นิตยสาร Money Life สิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 45,000.00                                  7 ธ.ค. 64

วิทยุรายการรูออม รูลงทุน  วิทยุ บริษัท วรุณนันท มีเดีย จํากัด 25,680.00                                  7 ธ.ค. 64

วิทยุ คลื่นความคิด FM 96.5 MHz  วิทยุ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 250,000.00                                 8 ธ.ค. 64

วิทยุคลื่น cool fahrenheit FM93.0MHZ  วิทยุ บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด 200,000.00                                 8 ธ.ค. 64

วิทยุรายการคุยสบายสไตลมิสเตอรเฮา  วิทยุ นายไวจักษณ อัสดรธีรยุทธ 35,000.00                                  9 ธ.ค. 64

วิทยุคลื่น FM 103.5 รูปแบบ PR  วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 200,000.00                                 13 ธ.ค. 64

วิทยุรายการ ซันเดยทอรค  วิทยุ 
หางหุนสวนสามัญน้ําชา 20,000.00                                  14 ธ.ค. 64

วารสารการเงินธนาคาร ครั้งที่ 6  สิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 40,125.00                                  15 ธ.ค. 64

วิทยุเครือขายกองทัพบก  วิทยุ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอเจนซี่ จํากัด 577,800.00                                 15 ธ.ค. 64

วิทยุรายการ เปดสนามขาวเศรษฐกิจ  วิทยุ บริษัท สวางดี มีเดีย จํากัด 149,800.00                                 15 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Website และ Facebook 

MGR Online

 Website บริษัท ไทย เวิลด มีเดีย จํากัด 24,610.00                                   1 ธ.ค. 64



จางทําขอมูลโฆษณาและวิเคราะหการใชเงินของสินคา  สื่อดิจิทัล บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) กรุปเอ็ม จํากัด 128,400.00                                 1 ธ.ค. 64

ซื้อสิทธิ์การใชระบบ Line Official Account GSB Society เพื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธธุรกิจและภาพลักษณ

สื่อดิจิทัล บริษัท ดับบลิวพีพี(ประเทศไทย)จํากัด สาขากรุปเอ็ม 586,688.04                                 1 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน Facebook fanpage 

MickBenz

 Social Media 


บริษัท ออนคลาวดไนน จํากัด

160,500.00                                 2 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Network ของ ปนโปร  Social Media บริษัท ปนโปรโมชั่น จํากัด 66,340.00                                   3 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.Thaipublica.org  Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 35,650.00                                   8 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.Thaipublica.org  Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 35,650.00                                   8 ธ.ค. 64

วางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทาง Social Media www.Thaipublica.org  Website บริษัท ไทยพับลิกา จํากัด 35,650.00                                   8 ธ.ค. 64

พท.แขวนแบนเนอร พท.หองเก็บของมหกรรมฯ เชียงใหมและโคราช เชาพื้นที่หองเก็บของ

และแขวนแบนเนอร

บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 56,710.00                                   15 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 21 สํานักขาวอีไฟแนนซไทย สื่อดิจิทัล บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด 50,000.00                                   2 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 23 หนังสือพิมพออนไลนราย

สัปดาห ไอคลิกนิวส ดอทคอม

สื่อดิจิทัล บริษัท ไอคลิก จํากัด 21,400.00                                   2 ธ.ค. 64

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนาออนไลนในโอกาส ครบรอบ 40 ป วารสาร

การเงินธนาคาร

สื่อสิ่งพิมพ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จํากัด 107,000.00                                 7 ธ.ค. 64



ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบกาวสูปที่ 14 นิตยสาร Money Life สื่อสิ่งพิมพ บริษัท แมสคอม พลัส จํากัด 30,000.00                                   14 ธ.ค. 64

โฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุทางรายการ“ปาจอยฝอยขาว” 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. 104.5 นวันที่ 1 ตุลาคม - พฤศจิกายน 

2564 เวลา 17.00 – 18.00 น. และคาจัดทําสปอรต 4 ชุด

วิทยุกระจายเสียง นุชจรี แรกรุน (ปาจอยฝอยขาว) 18,000.00 1 ธ.ค. 64

โฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร ทางสื่อวิทยุ

ประชาสัมพันธ  เวลา 06.45 – 08.00 น. ตั้งแตตนเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน 2564 

วิทยุกระจายเสียง เขียวเสวยตรังพีอาร 8,558.87 3 ธ.ค. 64

จัดทําและ ติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร บริเวณ

ดานขางอาคารสํานักงาน ธนาคารออมสินสาขาครบุรี 
สื่อสิ่งพิมพ ราน กิตติรักษ  อิงคเจ็ท 19,500.00 7 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร บริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงาน

ธนาคารออมสินสาขาวังน้ําเย็น

สื่อสิ่งพิมพ บริษัท ลานแชมปอิงคเจ็ท จํากัด สํานักงานใหญ 26,750.00 7 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร บริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงานธนาคารออมสินสาขาอาวอุดม

สื่อสิ่งพิมพ P&B Sign Shop and Creation 16,500.00 7 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธของธนาคาร บริเวณดานหนา

อาคารสํานักงานธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ

สื่อสิ่งพิมพ รานเพาะศิลป POHSILPA 17,548.00 7 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคารบริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงานธนาคารออมสินสาขาอมตะนคร 
สื่อสิ่งพิมพ รานสมารทปริ้นท 19,795.00 8 ธ.ค. 64

จัดจางทําปายไวนิล (Vinyl)  พรอมติดตั้งบริเวณดานขางสํานักงาน

ธนาคารออมสินสาขาโนนไทย  จํานวน 1 ปาย

บัตรเดบิตออมสิน สมารท แคร  ขนาด 6.5 x 4.9 เมตร

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 9,900.00 9 ธ.ค. 64

จัดทําปายไวนิล (Vinyl)  พรอมติดตั้งบริเวณริมรั้วดานขางสํานักงาน

ธนาคารออมสินภาค 13 จํานวน 1 ปาย

สินเชื่อสรางงานสรางอาชีพ ขนาด 2.15 x 7.5 เมตร

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 2,400.00 9 ธ.ค. 64



จัดจางทําปายไวนิล (Vinyl)  พรอมติดตั้งบริเวณดานหนาสํานักงาน

ธนาคารออมสินสาขาโคกกรวด จํานวน 1 ปาย

สินเชื่อสรางงานสรางอาชีพ ขนาด 2.5 x 8.2 เมตร

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 4,000.00 9 ธ.ค. 64

จัดจางทําปายไวนิล (Vinyl)  พรอมติดตั้ง  ณ สถานที่ตาง ๆ ดังนี้

  - ธนาคารออมสินภาค 13 ขนาด 2.15 x 7.5 เมตร  1 ปาย

  - ธนาคารออมสินสาขาประตูชุมพล ขนาด 1.5  x 3.0 เมตร  2 ปาย

    ิ    1 5   3 0  1 ป

สื่อสิ่งพิมพ กิตติรักษ อิงคเจ็ท 4,170.00 13 ธ.ค. 64

จางรถแห  จํานวน 2 คัน  เปดสปอตประชาสัมพันธโปรโมชั่นพิเศษในงาน

มหกรรมการเงินโคราชครั้งที่ 15  (Money Expo Korat 2021)  และจางทํา

ปาย Vinyl ขนาด 1.5 x 2.4 เมตร  จํานวน 4 ปาย ติดขางรถแห (ซาย-ขวา)

สื่ออื่นๆ วรเทิ่ง แอ็ดเวอรไทซิ่ง 7,800.00 13 ธ.ค. 64

โฆษณาประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑมางการเงินของธนาคาร ทางสื่อวิทยุ เวลา 

08.08 น. และ 16.08 น. ตั้งแตเวลา 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

วิทยุกระจายเสียง บมจ.อสมท สาขาตรัง 1 สาขาที่ 00042 7,920.68 13 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร บริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะชาง

สื่อสิ่งพิมพ ราน เพาะศิลป POHSILPA 11,000.00 13 ธ.ค. 64

จัดทําและติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธธุรกิจของธนาคาร บริเวณ

ดานหนาอาคารสํานักงานธนาคารออมสินสาขาปาพะยอม

สื่อสิ่งพิมพ รานหาดใหญ เอที แอดเวอรไทซิ่ง 45,000.00 15 ธ.ค. 64


	1-15 ธ.ค. 64

