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

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง อมรินทร์ ทีวี 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 946,019.10                             4 ต.ค. 65 พณ.พ.1-361/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 4 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 642,000.00                             7 ต.ค. 65 พณ.พ.1-367/2564

สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32) 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 2,578,895.00                           7 ต.ค. 65 พณ.พ.1-365/2564

สถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง32) 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ ากัด 961,055.00                             10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-365/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสต้ิง จ ากัด 664,599.99                             12 ต.ค. 65 พณ.พ.1-379/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสต้ิง จ ากัด 2,383,226.59                           12 ต.ค. 65 พณ.พ.1-379/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) พูดประชาสัมพันธ์ 3 พ.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 73,334.00                               12 ต.ค. 65 พณ.พ.1-359/2564

วิทยุรายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ 6 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท สว่างดี มีเดีย จ ากัด 74,900.00                               4 ต.ค. 65 พณ.พ.1-286/2564

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 9 ก.ย. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               7 ต.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

วิทยุเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีท่ัวประเทศ 5 17 ก.ค. - 16 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 597,060.00                             11 ต.ค. 65 พณ.พ.1-257/2564

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 3 12 ส.ค. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 195,168.00                             3 ต.ค. 65 พณ.พ.1-34/2565

เครือแนวหน้า 14 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 21,400.00                               3 ต.ค. 65 พณ.พ.1-56/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 1-15 ต.ค. 65



หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 13 , 14 8 , 15 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 349,248.00                             4 ต.ค. 65 พณ.พ.1-327/2564

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ 6 16 - 30 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               5 ต.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

นิตยสาร Business+ (บทความ) 2 ก.ย. 65 ส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 57,887.00                               7 ต.ค. 65 พณ.ต.1-335/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 9 , 10
(9) 15 ส.ค. 65 , (10) 4 

ต.ค. 65
 ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 215,284.00                             7 ต.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 16,17,18,19

(16) 28 ก.ย. 65  
(17) 4 ต.ค. 65  
(18) 10 ต.ค. 65 

(19) ส.ค.65

 ส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 250,000.00                             7 ต.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

นิตยสารบ้านและสวน 4 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์
บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด 
(มหาชน)

48,749.20                               10 ต.ค. 65 พณ.ต.1-334/2564

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 15 - 16
(15) 11 ส.ค. 65 / (16) 18

 ส.ค. 65
 ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 91,428.00                               11 ต.ค. 65 พณ.พ.1-323/2564

ส่ือในเครือ Green life Plus 5 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 40,000.00                               12 ต.ค. 65 พณ.ต.1-47/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนรายงานฉบับพิเศษ “ฟันเฟืองภาครัฐและ
ธุรกิจ พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด” 
ในวาระก้าวสู่ 70 ปี นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 32,100.00                               6 ต.ค. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดงาน “Healthcare 2022” ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 100,000.00                             7 ต.ค. 65

วางส่ือโฆษณาบนจอ LED (บ้านพระอาทิตย์) 12 ส.ค. 65  ส่ืออ่ืน ๆ บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-152/2564

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 2 เว็บไซต์ข่าว 
www.allmile.net

ส่ือดิจิทัล บริษัทเทรดก้ิง แอนด์ ออแกไนซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 30,000.00                               3 ต.ค. 65 พณ.พ.1-358/2564



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

2 มิ.ย.65 ส่ือดิจิทัล บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จ ากัด 207,608.89                             3 ต.ค. 65 พณ.พ.1-83/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน TripTH ทริปไทยแลนด์
 แฟนเพจ โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

9 สุดท้าย ส่ือดิจิทัล บริษัท ทริปทีเอช จ ากัด 145,520.00                             4 ต.ค. 65 สอ.ดบ.39/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

5 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 11,877.00                               5 ต.ค. 65 สอ.300/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                               5 ต.ค. 65 พณ.ต.1-36/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

4 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                               5 ต.ค. 65 พณ.ต.1-305/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ธนาคาร
บนช่องทาง Online ของ Future Trends โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

3 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 27,095.00                               7 ต.ค. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

4 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 52,430.00                               7 ต.ค. 65 สอ.ดบ.50/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.MoneyLifeNEWS.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 20,000.00                               7 ต.ค. 65 พณ.ต.1-305/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ธนาคาร
บนช่องทาง Online ของ Future Trends โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

2 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไลค์ มี จ ากัด 92,365.00                               7 ต.ค. 65 สอ.ดบ.54/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.livinginsider.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

งวดสุดท้าย ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ลิฟว่ิง อินไซเดอร์ จ ากัด 26,215.00                               7 ต.ค. 65 พณ.ต.1-24/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

5  ส.ค.- ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-90/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Salehere โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 38,520.00                               10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-112/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือ Social Media ของ อีเจ๊ียบเลียบด่วน Fanpage 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท อาร์ เอ ดี เอ จ ากัด 94,249.16                               10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-78/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ Workpointtoday โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 217,210.00                             10 ต.ค. 65 พณ.พ.1-22/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด

5 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ข่าวสด จ ากัด 64,200.00                               11 ต.ค. 65 สอ.ดบ.56/2565

จ้างผลิตและวางส่ือเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์

1 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แอด ฮอค ครีเอทีฟ คอนเนคท์ จ ากัด 199,983.00                             12 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาเนินพลับหวาน

ส่ือส่ิงพิมพ์
บริษัท ดับเบ้ิลเอ็ม ดีไซนืแอนด์ปร้ินต้ิง จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

15,000.00 3 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนพูนผล  ส่ือส่ิงพิมพ์ บีท 17 แอ็ดเวอร์ไทซิง 13,800.00 4 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาแม่ขะจาน  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ชอบปร้ิน โดย นายอดิศร ระลาธิ 16,500.00 5 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฒษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากันตัง

ส่ือส่ิงพิมพ์ หสม.ไอแอมพร้ินต้ิง 9,970.00 5 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเชิงทะเล ส่ือส่ิงพิมพ์ นายองศา  ดอนก าเหนิด 5,500.00 7 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสสินสาขาตะโหมด ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านซอฟท์ปร้ินท์โฆษณา 10,000.00 7 ต.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาน้อย ส่ือส่ิงพิมพ์

ร้านห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะปร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไท
ซ่ิง

14,445.00 7 ต.ค. 65
นน.น.419/2565 ลว.

7/10/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สุวรรณคูหา ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไชน์ 6,400.00 6 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ่ 

ส่ือส่ิงพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
(ส านักงานใหญ่)

3,210.00 10 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาอาน ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไซน์ 6,550.00 10 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาลืออ านาจ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านสบายใจดีไซน์แอนด์ปร้ินต้ิง 12,000.00 10 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงค า  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน เค.ที.อาร์ต 1,980.00 10 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา โคกอุดม ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน เดียร์ ดีไซน์ 4,830.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขายะลา ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็ม.ยู.ไวนิล (นายอัมรันต์ อูมาร์) 35,000.00 10 ต.ค. 65 -

จัดท าป้ายและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพนัสนิคม ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านสมพงษ์โฆษณา 2 11,500.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน 
สาขาตลาดเซฟวัน

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 8,000.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บ ริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเวียงสระ ส่ือส่ิงพิมพ์ อ.วิวัฒน์ศิลป์(ส านักงานใหญ่) 5,400.00 7 ต.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเขาหลัก

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เดอะโปรอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 5,200.00 6 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถลาง ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พีเค อะคริลิค ซัพพลาย จ ากัด 2,407.50 12 ต.ค. 65 20/0884241

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาห้าแยกฉลอง

ส่ือส่ิงพิมพ์
บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด
(ส านักงานใหญ่)

28,355.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาตลาดบ้านอ าเภอ

ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.กาญจนประภาสส านักงานใหญ่ 4,815.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลองโพ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเอ็นจอยป้ายโฆษณา 6,250.00 12 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเรนโบว์ 
พลาซา จันทบุรี

ส่ือส่ิงพิมพ์ นางจันทร์ดี ปันสีทอง 8,500.00 12 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาดอนหวาย ส่ือส่ิงพิมพ์ นายศิริโชค สามงามจัน 11,400.00 12 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพะเยา ส่ือส่ิงพิมพ์ บจก.ไพร์มปร้ิน (จ ากัด) 33,000.00 12 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามุกดาหาร ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านชัยมงคล 23,800.00 11 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาครบุรี

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 19,500.00 12 ต.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน 9 หน้าไอเดีย 18,000.00 11 ต.ค. 65 มค.862/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร  
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโพนสวรรค์

ส่ือส่ิงพิมพ์ อิงเจ็ท ดีไซน์ 4,520.00 10 ต.ค. 65


