
โครงการ / กิจกรรม งวดท่ี / คร้ังท่ี เดือน ประเภทส่ือมวลชน คู่สัญญา / ผู้รับจ้าง จ านวนเงิน/มูลค่าทรัพย์สินท่ีจ่าย วันท่ีจ่าย / ส่งมอบทรัพย์สิน เลขท่ีใบส่ังจ้าง

สนับสนุนคอนเสิร์ต"กาลคร้ังห้า หนีกรุง" 2 -  ส่ือนอกบ้าน บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จ ากัด 200,000.00                             16 ส.ค. 65 พณ.พ.1-67/2565

รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี และ เร่ืองเล่า-เสาร์อาทิตย์ 4 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                             16 ส.ค. 65 พณ.พ.1-349/2564

รายการเร่ืองเล่าเช้าน้ี และ เร่ืองเล่า-เสาร์อาทิตย์ 5 มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                             16 ส.ค. 65 พณ.พ.1-349/2564

นิตยสาร Market Plus 2 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ ากัด 40,000.00                              17 ส.ค. 65 พณ.ต.1-306/2564

วางส่ือบนป้ายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ13 10 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                              17 ส.ค. 65 พณ.ต.1-138/2564

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 4 16 - 31 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                              17 ส.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอร์ค 8 ก.ค. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                              17 ส.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

รายการบันทึกท่องเท่ียว 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด 265,360.00                             17 ส.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

รายการบันทึกท่องเท่ียว 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน จ ากัด 265,360.00                             17 ส.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 3 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 102,720.00                             18 ส.ค. 65 พณ.พ.1-311/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 7 ก.ค. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                              19 ส.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 16-31 ส.ค. 65



วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 8 ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                              19 ส.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 MHz 4 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 600,440.00                             19 ส.ค. 65 พณ.พ.1-337/2564

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 7 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                              19 ส.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564

นิตยสาร Business+ 1 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 43,656.00                              22 ส.ค. 65 พณ.ต.1-335/2564

นิตยสาร Business+ 2 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 43,656.00                              22 ส.ค. 65 พณ.ต.1-335/2564

สถานีวิทยุ 89.5 MHZ และ นิตยสาร Stock Review 4 คร้ังท่ี 3ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 40,000.00                              22 ส.ค. 65 พณ.ต.1-37/2565

สถานีวิทยุชุมชน 1 , 2 มิ..ย. - ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 11,235.00                              22 ส.ค. 65 สอ.173/2565

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 8 ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                              22 ส.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4 ฉบับวันท่ี 26ก.ค. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 125,000.00                             22 ส.ค. 65 พณ.ต.1-218/2564

รายการกัลยายล โครงการปันฝันปันย้ิม 1 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ปันฝัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 139,100.00                             22 ส.ค. 65 พณ.พ.1-69/2565

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 13 - 15 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 200,000.00                             22 ส.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ 3 พ.ค. 65  วิทยุ บริษัท สว่างดี มีเดีย จ ากัด 74,900.00                              23 ส.ค. 65 พณ.พ.1-286/2564



วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน 6 ก.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                              23 ส.ค. 65 พณ.พ.1-212/2564

รายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 7 ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                              23 ส.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

รายการ Update Thailand 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากัด 157,500.00                             23 ส.ค. 65 พณ.พ.1-20/2565

นิตยสารบ้านและสวน 2 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 58,499.04                              23 ส.ค. 65 พณ.ต.1-334/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 5 ก.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             24 ส.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทาง ช่องวัน 31 2 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 687,875.00                             24 ส.ค. 65 พณ.พ.1-373/2564

วิทยุรายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 8 ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                              25 ส.ค. 65 พณ.ต.1-219/2564

วางส่ือบนป้ายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ13 11 ก.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                              25 ส.ค. 65 พณ.ต.1-138/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 6 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 7 3 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 170,510.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

โทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 2 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 665,540.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-205/2564

โทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี 3 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 484,710.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-205/2564



ผลิตและวางส่ือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 6 มิ.ย. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 269,640.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-206/2564

รายการเปร้ียวปาก 1 -  โทรทัศน์ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 421,580.00                             26 ส.ค. 65 พณ.พ.1-204/2564

วิทยุต่างจังหวัด 72 สถานี 6 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 290,000.00                             29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-313/2564

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 2 - ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 195,168.00                             29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-34/2565

นิตยสาร Market Plus 3 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ ากัด 40,000.00                              29 ส.ค. 65 พณ.ต.1-306/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 1 เม.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 360,625.00                             29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 366,750.00                             29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

วิทยุ FM 90.0 MHz ลูกทุ่งรักไทย 6 ก.ค. 65  วิทยุ บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 298,530.00                             30 ส.ค. 65 พณ.พ.1-256/2564

นิตยสาร Marketeer 2 คร้ังท่ี 1  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด 45,000.00                              30 ส.ค. 65 พณ.ต.1-377/2564

เครือแนวหน้า 12 มิ.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 21,400.00                              30 ส.ค. 65 พณ.พ.1-56/2564

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 5 16-31 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                              30 ส.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 1 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 256,800.00                             30 ส.ค. 65 พณ.พ.1-367/2564



สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 2 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 642,000.00                             30 ส.ค. 65 พณ.พ.1-367/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ 8 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                              31 ส.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน 6 ก.ค. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                              31 ส.ค. 65 พณ.ต.1-252/2564

วิทยุ FM 103.5 MHz (FM ONE) 5 มิ.ย. 65 วิทยุ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 324,000.00                             31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-336/2564

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 10 - 12 4 , 21 , 25 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 523,872.00                             31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-327/2564

วิทยุ FM 95.5 MHz (HitZ) 6 มิ.ย. 65  วิทยุ บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 454,080.00                             31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-280/2564

กิจกรรม เปร้ียวปาก Festival 2022 ง.1 1 -  ส่ือนอกบ้าน บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 1,391,000.00                          31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-81/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

3 มิ.ย. 65  Website บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                              16 ส.ค. 65 พณ.ต.1-38/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางส่ือ
ออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

3 ก.ค. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                              16 ส.ค. 65 สอ.ดบ.37/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางส่ือ
ออนไลน์ www.MoneyLifeNEWS.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

2 ก.ค. 65  Website บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 20,000.00                              16 ส.ค. 65 สอ.ดบ.50/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

4 ก.ค. 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                              16 ส.ค. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางส่ือ
ออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 ก.ค. 65  Website บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                              16 ส.ค. 65 พณ.ต.1-2/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

3 มิ.ย. 65  Social Network บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                              16 ส.ค. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65 Social Media บริษัท ส านึกดี จ ากัด 10,000.00                              16 ส.ค. 65 พณ.ต.1-68/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

3 มิ.ย.-ก.ค.65  Website บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                              17 ส.ค. 65 พณ.ต.1-24/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ค. 65  Social Media บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 46,866.00                              18 ส.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

3 ก.ค. 65  Social Media บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                              18 ส.ค. 65 พณ.ต.1-55/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ธนาคารบน
ช่องทาง Online ของ aomMONEY

2 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 166,920.00                             18 ส.ค. 65 พณ.ต.1-376/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน TripTH ทริปไทยแลนด์ 
แฟนเพจ โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

8 ก.ค. 65  Social Media บริษัท ทริปทีเอช จ ากัด 68,480.00                              19 ส.ค. 65 พณ.พ.1-83/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

3 มิ.ย. 65  Social Media บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 24,931.00                              19 ส.ค. 65 สอ.ดบ.39/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน TripTH ทริปไทยแลนด์ 
แฟนเพจ โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

7  มิ.ย. 65  Social Media บริษัท ทริปทีเอช จ ากัด 77,040.00                              19 ส.ค. 65 พณ.พ.1-83/2563

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65  Website บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                22 ส.ค. 65 สอ.ดบ.40/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

3  มิ.ย. 65  Website บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                              24 ส.ค. 65 พณ.ต.1-36/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

2 พ.ค.65  Website บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                              24 ส.ค. 65 พณ.ต.1-36/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธี  ตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65  Website บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                              25 ส.ค. 65 พณ.ต.1-52/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

1 ก.ค. 65  Website ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             25 ส.ค. 65 พณ.ต.1-110/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65  Website บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                              25 ส.ค. 65 สอ.300/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางรูปแบบส่ือ Social Media ของ THE STANDARD

งวดสุดท้าย  มิ.ย. 65  Social Media บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จ ากัด 128,935.00                             25 ส.ค. 65 พณ.พ.1-376/2563

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ ของไทยรัฐออนไลน์ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

งวดสุดท้าย ก.ค. 65  Social Media บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 28,087.54                              26 ส.ค. 65 พณ.ต.1-57/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด

3  มิ.ย. 65  Social Media บริษัท ข่าวสด จ ากัด 85,600.00                              29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-22/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2  มิ.ย. 65  Website บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 66,340.00                              29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ค. 65  Social Media บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 513,066.67                             29 ส.ค. 65 พณ.พ.1-357/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

2 เม.ย. 65  Social Media บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 402,400.00                             31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-338/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

3 พ.ค. 65  Social Media บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 402,400.00                             31 ส.ค. 65 พณ.พ.1-338/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ ปันโปร โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ค. 65  Social Media บริษัท ปันโปรโมช่ัน จ ากัด 66,340.00                              31 ส.ค. 65 พณ.ต.1-314/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Post Today โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65  Social Media บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 149,800.00                             23 ส.ค. 65 พณ.พ.1-23/2565



ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 18 หนังสือพิมพ์ 
“Business Bi-weekly Online”

งวดเดียว  - ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีพีเอส นิวส์เซ็นเตอร์ 20,000                                   19 ส.ค. 65  -



ขออนุมัติเงินสนับสนุนถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิ
ราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ข่าวนคร 10,000                                   22 ส.ค. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนจัดท า “การ์ตูน” ประวัติศาสตร์ งวดเดียว  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 1,070,000                              26 ส.ค. 65  -

จ้างผลิตพร้อมแขวนแบนเนอร์บูธ มหกรรมการเงินโคราช 16  -  -
สถานท่ีจัดงาน 
EXHIBITION

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท                               25,680.00 25 ส.ค. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทองหล่อ

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 8,056.00 16 ส.ค. 65 2565/054

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินเขตกระบ่ี

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นายพีรยุทธ เทพขจร (ร้านเทพดีไซน์.มีเดีย) 2,000.00 16 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาชุมแพ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.168 แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ ดีไซน์ 23,593.50 22 ส.ค. 65

ใบส่ังซ้ือ/จ้าง เลขท่ี 
282/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าขอนยาง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน 9 หน้าไอเดีย 10,000.00 22 ส.ค. 65 มค.ข.130/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสะพานใหม่

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 15,996.50 18 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสุโขทัย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ออล์พิกเซล 38,500.00 22 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเศรษฐกิจ

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 26,750.00 19 ส.ค. 65 ธบ.ก.348/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเทวาภิบาล   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านจรวดออฟเซท(ส านักงานใหญ่) 15,301.00 19 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากระนวน  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเทพสต๊ิกเกอร์ 7,000.00 18 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบัวลาย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 8,000.00 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาล าไทร

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 98,119.00 23 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพูนทรัพย์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บุญฤทธ์ิ ฤทธ์ิเดช / Moad Workshop 6,500.00 24 ส.ค. 65 -

จ้างลงข้อความและรูปภาพตามท่ีธนาคารก าหนดใน Facebook  เพจ 
Korat Next Step  เร่ิมวันท่ี 1 สิงหาคม 2565  โดยโปรโมทใน 
Facebook  ระหว่างวันท่ี 1-3 สิงหาคม 2565

 -  - ส่ือดิจิทัล บริษัท แทนสุข จ ากัด 13,910.00 18 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองบัวแดง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านแดง จิตกร 22,500.00 19 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนคารออมสินสาขาหาดใหญ่ใน  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 8,560.00 24 ส.ค. 65 สข.ญน.196/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ จรวดออฟเซท (ส านักงานใหญ่) 18,190.00 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านด่านลานหอย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็มโฆษณา(ส านักงานใหญ่) 8,856.39 22 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวิเศษชัยชาญ

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านโปรไซน์ป้ายโฆษณา 18,087.00 22 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองเรือ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านป้ายปุ๊บป๊ับ 4,750.00 25 ส.ค. 65 345/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาเชือก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นายจิรภัทร ค าทิพย์ 5,520.00 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพาเจริญ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ดี.ดี.เฟรม 35,310.00 25 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร บริเวรณ
ด้านหน้า และด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาห้าแยก
โนนไฮ

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส่องโลกสวย สตูดิโอ & กราฟิก 6,040.00 29 ส.ค. 65 ชย.หน.153/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านไผ่  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.168 แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ ดีไซน์ 75,820.20 29 ส.ค. 65

ใบส่ังซ้ือ/จ้าง เลขท่ี 
137/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศิริราช  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 40,125.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้า และด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานิคมค า
สร้อย

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านชัยมงคล 8,000.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาเกษตรวิสัย

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านจรวดออฟเซท 12,840.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาดอนเจดีย์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านป้ายกู๊ดไอเดีย 30,000.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาราษฎร์บูรณะ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 35,390.25 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา บางบอน(ตลาดป่ินทอง)   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 30,334.50 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาขนอม  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านขนอมศิลป์ โดย นายบรรจง แซ่เด่ียว 36,000.00 30 ส.ค. 65 -





จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาภูผาม่าน

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ช.รุ่งเรืองพลาสติก 25,000.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสลกบาตร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านแปดไอเดีย 20,000.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาค าชะอี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านชัยมงคล 16,000.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพิชัย

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านการ์ตูน 2014 5,500.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาหนองสองห้อง

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.ป้ายพรหมพินิจ 8,774.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสยามคันทรีคลับ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ศรุต ศิริวัฒนพงศา 6,500.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทรัพย์ไพรวัลย์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นางสาวรัศมี  แก้วทันค า 8,300.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร  บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอุ้มผาง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ดี.ดี.เฟรม (ส านักงานใหญ่) 13,375.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาแม่สอด

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ดีดีเฟรม 23,326.00 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโนนไทย

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 15,900.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาขาณุวรลักษบุรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านแปดไอเดีย 6,000.00 30 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 31,030.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตาก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ มายอาร์ต มีเดีย 10,900.00 27 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอรัญประเทศ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดูดีกราฟฟิกดีไซน์ 2 25,000.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลองลาน  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5 ช มีเดีย 14,800.00 31 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร บริเวรณ
ด้านหน้า และด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนบาง
ขุนเทียน-ชายทะเล 

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 28,836.50 29 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคาร บริเวรณ
ด้านหน้า และด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้อย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.กรุงเทพการช่าง(อยุธยา) 24,610.00 25 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลอง 10 ธัญบุรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดุ๊กอาร์ต อิงค์เจ็ท คลอง 10 22,900.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาควนเนียง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ โปรอาร์ต กราฟฟิก แอนด์ ดีไซน์ 4,500.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามะลิวัลย์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.168 แอดเวอร์ไทซิง แอนด์ ดีไซน์ 16,050.00 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเสลภูมิ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ จรวดออฟเซท (ส านักงานใหญ๋) 19,260.00 23 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาสีชมพู  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.168 แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ ดีไซน์ 20,233.00 30 ส.ค. 65

ใบส่ังช้ือ/จ้าง เลขท่ี 
314/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาละแม  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท นิวัฒน์360 ปร้ินต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 17,000.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนประชาราษฎร์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านโกกิ ป้ายอิงค์เจ็ท 14,500.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขารัตภูมิ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์  แอดเวอร์ไทซ่ิง (ส านักงานใหญ่)  4,280.00 31 ส.ค. 65 SQ2022030012

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาประตูน้ าขอนแก่น  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.168 แอดเวอร์ไทซิง แอนด์ ดีไซน์ 25,359.00 31 ส.ค. 65

ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 
384-1/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองพอก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน เอ็นที โฆษณา 20,000.00 24 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางกระทุ่ม

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านวังทองอิงค์เจ็ท 10,500.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าธนาคารออมสินสาขาหมู่บ้านเมืองเอก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านป้ายเอ็มเอ็ณ 789 7,184.00 27 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศรีนคร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็นจอยป้ายโฆษณา 6,000.00 25 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงแสน

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน พี พี กราฟฟิค 6,000.00 25 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาแคราย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 35,229.75 25 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าส านักงานธนาคารออมสินสาขาแก้งสนามนาง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ กิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 6,500.00 29 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศรีส าโรง

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ออล์พิเซล 14,800.00 31 ส.ค. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่ามะปราง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทที.เอส.พรินท์ต้ิง 2002 จ ากัด 14,225.65 18 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานครราชสีมา  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ INKJET 10,000.00 17 ส.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพรหมพิราม

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านวังทองอิงค์เจ็ท 23,500.00 30 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขายางตลาด  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก. 168 แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์  ดีไซน์ (ส านักงานใหญ่) 14,124.00 29 ส.ค. 65

ใบส่ังซ้ือส่ังจ้างเลขท่ี 
124/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาโพธ์ิชัย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านจรวดออฟเซท 7,276.00 23 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเจ้าพรหม  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ อยุธยา งานป้าย 2,000.00 30 ส.ค. 65 -

  
จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ท๊อปโฟโต้ 1,800.00 25 ส.ค. 65 009-002-004

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปาดังเบซาร์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านธนกฤตพร้ินต้ิง หาดใหญ่ 37,700.00 31 ส.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาภาชี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เดอะ ปร้ินเตอร์ จ ากัด 28,355.00 31 ส.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเสนา ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.กรุงเทพการช่าง(อยุธยา) 23,000.00                              31 ส.ค. 65


