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ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 3 มิ.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 829,822.50                             16 ก.ย. 65 พณ.พ.1-363/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 3 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 2,568,000.00                           19 ก.ย. 65 พณ.พ.1-367/2564

รายการ Smart Energy 3 ก.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 200,000.00                             19 ก.ย. 65 พณ.พ.1-329/2564

หมุนตามโลก 2 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 132,000.00                             21 ก.ย. 65 พณ.พ.1-95/2565

คุยยกบ้าน และ เช้าน้ีประเทศไทย 2 มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด 870,000.00                             23 ก.ย. 65 พณ.พ.1-50/2565

คุยยกบ้าน และ เช้าน้ีประเทศไทย 3 ก.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด 975,000.00                             23 ก.ย. 65 พณ.พ.1-50/2565

รายการ Update Thailand 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากัด 126,000.00                             23 ก.ย. 65 พณ.พ.1-20/2565

ซุปตาร์พารวย 3 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 234,000.00                             27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-75/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 2 พ.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสต้ิง จ ากัด 1,336,933.33                           27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-379/2564

คนหลังข่าว 4 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                             27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-58/2565

รายการกัลยายล โครงการปันฝันปันย้ิม 3 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ปันฝัน วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด 173,875.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-69/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง 8 2 - 3 พ.ค. - มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บจก.อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน 2,116,111.11                           29 ก.ย. 65 พณ.พ.1-366/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาโทรทัศน์ช่อง 8 4 ก.ค. 65 โทรทัศน์ บจก.อาร์.เอส.เทเลวิช่ัน 1,923,888.88                           28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-366/2564

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของธนาคารให้ส่ือมวลชน เพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ประจ าวันท่ี 16-30 ก.ย. 65



สถานีโทรทัศน์ช่อง Nation TV 22 4 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 100,000.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-367/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางกองทัพบก ช่อง 5 2 ก.ค. 65  โทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 564,500.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-362/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางกองทัพบก ช่อง 5 3 ส.ค. 65  โทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 480,500.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-362/2564

เร่ืองเล่าเช้าน้ี และ เร่ืองเล่า-เสาร์อาทิตย์ 7 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-349/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 1,380,872.50                           29 ก.ย. 65 พณ.พ.1-363/2564

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอล์ค 9 ส.ค. 65  วิทยุ ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-214/2564

วิทยุรายการ เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย...สบายหลัง
ข่าว ทางสถานี FM 92.5 MHz

5 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             19 ก.ย. 65 พณ.พ.1-14/2565

วิทยุรายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา 8 ส.ค. 65 วิทยุ นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               19 ก.ย. 65 พณ.ต.1-223/2564

วิทยุรายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ) 9 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                               20 ก.ย. 65 พณ.ต.1-219/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 6 มิ.ย. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               20 ก.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 7 ก.ค. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               20 ก.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุรายการ เสาร์-อาทิตย์สะกิดข่าวกับพญาไม้ 9 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               21 ก.ย. 65 พณ.ต.1-221/2564

สถานีวิทยุ 89.5 MHZ และ นิตยสาร Stock Review
งวดท่ี 5 / คร้ัง

ท่ี 4
ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 40,000.00                               22 ก.ย. 65 พณ.ต.1-37/2565



วิทยุรายการ รู้ออม รู้ลงทุน 7 ส.ค. 65 วิทยุ บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 25,680.00                               27 ก.ย. 65 พณ.ต.1-252/2564

วิทยุรายการ เก็บข่าวมาเล่า 8 ส.ค. 65 วิทยุ บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-245/2564

วิทยุ สวพ.FM 91 MHz และ สถานีวิทยุต่างหวัด 8 สถานี 6 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 260,000.00                             28 ก.ย. 65 พณ.ณ.1-326/2564

รายการเจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 8 ส.ค. 65  วิทยุ บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-241/2564

นิตยสาร Gourmet & Cuisine 3 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 44,993.50                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-287/2564

ส่ือในเครือ Green life Plus 4 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 30,000.00                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-47/2565

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6 ฉบับวันท่ี 8 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 37,500.00                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-259/2564

นิตยสาร Gourmet & Cuisine 4 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 44,993.50                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-287/2564

นิตยสารบ้านและสวน 3 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน) 48,749.20                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-334/2564

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 14 21 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 45,714.00                               20 ก.ย. 65 พณ.พ.1-323/2564

นิตยสาร Business+ 1 ส.ค. 65 (สัมภาษณ์ผู้บริหาร) ส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 57,887.00                               21 ก.ย. 65 พณ.ต.1-335/2564

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 4 -  ส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 102,720.00                             27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-311/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 8 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 136,960.00                             27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-77/2564



นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 8 ส.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 24,610.00                               28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-5/2565

วางส่ือทางวารสารการเงินการธนาคาร 2 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 40,125.00                               28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-71/2565

นิตยสาร Market Plus 4 ก.ย.65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท ดับเบ้ิล ดี ครีเอช่ัน จ ากัด 40,000.00                               29 ก.ย. 65 พณ.ต.1-306/2564

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 7 20 ก.ย. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 37,500.00                               30 ก.ย. 65 พณ.ต.1-259/2564

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 8 28 ก.ค. 65  ส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 170,510.00                             30 ก.ย. 65 พณ.พ.1-312/2564

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ 2 15 ก.ค. - 14 ส.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 900,000.00                             19 ก.ย. 65 พณ.พ.1-91/2565

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 7 ก.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             20 ก.ย. 65 พณ.พ.1-353/2564

วางส่ือบนป้ายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ13 12 ส.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                               21 ก.ย. 65 พณ.ต.1-138/2564

วางส่ือบนป้ายบริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน 7 ส.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                               27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-212/2564

วางส่ือโฆษณษาบนจอ LED (บ้านพระอาทิตย์) 11 ก.ค. 65  ส่ือนอกบ้าน บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             28 ก.ย. 65 พณ.พ.1-152/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ The Journalist Club

1 ก.ค. 65  Online บริษัท เจเอ็นซี คลับ จ ากัด 18,922.50                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-88/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. 65  Online บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                19 ก.ย. 65 สอ.ดบ.40/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.pineapplenewsagency.com

4 ก.ค. 65  Online บริษัท เออีซี คอนซัลท์ แอนด์ คอนเนคท์ จ ากัด 20,000.00                               20 ก.ย. 65 พณ.ต.1-38/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ทางส่ือออนไลน์ www.clubhoon.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

3 มิ.ย.65  Online บริษัท สยามนิวส์ จ ากัด 36,000.97                               22 ก.ย. 65 สอ.ดบ.13/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ Website และ Facebook MGR Online
 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 ก.ค. 65  Online บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 94,160.00                               23 ก.ย. 65 พณ.พ.1-53/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.zoombusinessnews.com 
โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 ส.ค. 65  Online บริษัท สามเอสพลัสมีเดีย จ ากัด 20,000.00                               29 ก.ย. 65 พณ.ต.1-51/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.banmuang.co.th

4 ส.ค. 65  Online บริษัท นวกิจบ้านเมือง จ ากัด 18,190.00                               29 ก.ย. 65 พณ.ต.1-41/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร 
ทางส่ือออนไลน์ www.clubhoon.com โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

4 ก.ค. 65  Online บริษัท สยามนิวส์ จ ากัด 26,999.52                               29 ก.ย. 65 สอ.ดบ.13/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

1 ก.ค. 65  Online บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 21,400.00                               16 ก.ย. 65 พณ.ต.1-86/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ก.ค. - ส.ค. 65  Online บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 42,000.00                               19 ก.ย. 65 พณ.ต.1-76/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Salehere โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ค. 65  Online บริษัท เซล เฮียร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 99,510.00                               20 ก.ย. 65 พณ.ต.1-346/2563

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ส.ค. 65  Online บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 53,393.00                               26 ก.ย. 65 พณ.ต.1-48/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. 65  Online บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                               27 ก.ย. 65 พณ.ต.1-52/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและ
ภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของเครือเนช่ัน 
โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

2 ส.ค. 65  Online บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์)จ ากัด (มหาชน) 36,000.00                               27 ก.ย. 65 พณ.พ.1-94/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
ละครส้ัน ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหน่ึง” โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

2 ส.ค. 65  Online บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 195,000.00                             27 ก.ย. 65



พณ.พ.1-80/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ในช่องทางของ BrandAge

งวดเดียว งวดเดียว  Online บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตต้ิง รีซอร์สเซส จ ากัด 170,000.00                             29 ก.ย. 65 สอ.ดบ.25/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

5 ส.ค. 65  Online บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                               29 ก.ย. 65 พณ.ต.1-17/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

5 ส.ค. 65  Online บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 172,270.00                             30 ก.ย. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

6 ส.ค. 65  Online 


บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด

375,366.67                             30 ก.ย. 65 พณ.พ.1-357/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารในรูปแบบส่ือ Online ของ ฐานเศรษฐกิจ

2 ส.ค. 65  Online บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 12,840.00                               30 ก.ย. 65 พณ.ต.1-86/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลง
ราคาเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. 65  Online บริษัท ส านึกดี จ ากัด 57,000.00                               30 ก.ย. 65 พณ.ต.1-68/2565

จ้างบริการ ดูแลระบบ บริหารจัดการ รวมท้ังผลิตและวางส่ือ
ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ ของ LINE Official Account ส าหรับโครงการGSB NOW   -  - ส่ือดิจิทัล บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จ ากัด 7,220,000.00 16 ก.ย. 65 พณ.พ 1-130/2565

ซ้ือบัตรฟุตบอล The Match Bangkok Century Cup 2022 1 คร้ังเดียว สนับสนุน บริษัท เฟรชแอร์เฟสติวัล จ ากัด 5,000,000.00                           19 ก.ย. 65 พณ.พ.2-7/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 3 ปี เว็บไซต์ข่าวอัพเดท  - งวดเดียว สนับสนุน บริษัท ข่าวอัพเดท จ ากัด 30,000.00                               19 ก.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบ 25 ปี สภาการส่ือมวลชน
แห่งชาติ  - งวดเดียว สนับสนุน มูลนิธิสภาการส่ือมวลชน 100,000.00                             20 ก.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 วาระ
ครบรอบ 57 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  - งวดเดียว สนับสนุน สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 30,000.00                               23 ก.ย. 65  -



ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานบางกอกโพสต์ ฟอร่ัม 2022 ครบรอบ 76
 ปี บางกอกโพสต์  - งวดเดียว สนับสนุน บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด (มหาชน) 128,400.00                             26 ก.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนกิจกรรม “Go Green Rally คาราวานบุญ 
ครบรอบ 7 ปี”  - งวดเดียว สนับสนุน บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 107,000.00                             27 ก.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนโครงการสัมมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ 
ประจ าปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “พลิกเกมส์ไว-โอกาสใหม่ SMEs 
ไทย” พลิกอนาคต  - งวดเดียว สนับสนุน บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 107,000.00                             29 ก.ย. 65  -

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนาประชาชาติธุรกิจ “New 
Chapter เศรษฐกิจไทย”  - งวดเดียว สนับสนุน บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 150,000.00                             29 ก.ย. 65  -

ค่าจัดหาห้องเก็บของงานมหกรรมการเงินระยอง คร้ังท่ี4  - งวดเดียว
ผู้จัดงาน 

EXHIBITION
บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด                                10,700.00 23 ก.ย. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา รังสิต  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน DUK ART 19,500.00 16 ก.ย. 65 ปท.ร.193/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา บ้านผือ  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไซน์ 15,500.00 16 ก.ย. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ละหานทราย  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จ ากัด 55,640.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาแพร่  - ส่ือส่ิงพิมพ์

ร้านภัทรศิลป์โฆษณา โดย นายภัทรพงษ์ เหลือง
สุวรรกุล

6,000.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตรัง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอแอมพร้ินต้ิง 6,300.00 20 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาส่ีแยกทศกัณฐ์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 8,988.00 20 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาชัยบุรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน เอ็มพร้ินต้ิง 30,000.00 19 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานสาขาด าเนินสะดวก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดีไซน์ป้ายสวย จ ากัด 21,600.00 16 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชามสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาส่ีแยกท่าเรือ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พีเค อะคริลิค ซัพพลาย จ ากัด 12,000.00 20 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ประโคนชัย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จ ากัด 26,750.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาวัง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดาวิณ การพิมพ์ 3,150.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบัวทอง
สแควร์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ Kith-Ad Company Limited 9,095.00 20 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาโพนทอง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านจรวดออฟเซท (ส านักงานใหญ่) 12,305.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพลู  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 15,725.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนน
พระยาสัจจา  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ โอ๋ สติกเกอร์ 9,000.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบางพลัด  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 16,478.00 20 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สองพ่ีน้อง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทศรีอนันต์ อิงค์เจ็ท 6,500.00 16 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา กาดน้ าทอง
แพร่  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์

ร้านภัทรศิลป์โฆษณา โดย นายภัทรพงษ์ เหลือง
สุวรรกุล

5,500.00 22 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา บางทราย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วีอาร์ โปรดักช่ัน แอนด์ เมเน็จเม้นท์ จ ากัด 6,794.50 16 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเทเวศร์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 16,799.00 23 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนน
สถลมาร์ค  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน อาร์ต 2512 3,150.00 22 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสุรินทร์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ ส.พันธ์ุเพ็ญ 9,072.00 16 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านหมอ   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอ๊อด 4,800.00 19 ก.ย. 65 สบ.บ.529/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโคกโพธ์ิ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเอ็ม.ยู.ไวนิล 33,000.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาย่านยาว  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เดอะโปร์อาร์ต แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 29,425.00 23 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาประตูน้ า
พระอินทร์

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรุงศรี ดีไซร์และดีเวลลอป์เมนท์ 28,335.00 23 ก.ย. 65 อย.ต.149/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สุขสวัสด์ิ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บจก.แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮาส์ 21,400.00 26 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธูรกิจของธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคาร ส านักงานธฯาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรุงศรี ดีไซด์และ ดีเวลลอป์เมนท์ 56,175.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาผักไห่  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรุงศรี ดีไซน์และดีเวลลอปเมนท์ 37,985.00 26 ก.ย. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประขาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภัทรศิลป์โฆษณา 8,500.00 27 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าเรือ(อย.)  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด(ส านักงานใหญ่) 21,426.75 27 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ในสังกัด
ธนาคารออมสินภาค 6 จ านวน 9 สาขา ได้แก่สาขา ชัยนาท, ชุมแสง
, ตลาดท่าพล, ท่าตะโก, ท่าวุ้ง, วงเวียนสระแก้ว, วิเชียรบุรี, สรรคบุรี
, หนองม่วง

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 167,348.00 27 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินภาค 8 ได้แก่ สาขาฝาง, แม่ริม, สันป่าตอง, 
จอมทอง, และถนนทิพย์เนตร

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านคิงอาร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 113,333.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินภาค 8  ได้แก่ สาขาเชียงใหม่, นิมมานเหมินทร์ 
และหางดง

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านคิงอาร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 63,130.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัด
ธนาคารออมสินภาค 8 ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมล าพูน, บ้านโฮ่ง 
และแม่สะเรียง

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านคิงอาร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 61,310.00 19 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาล าทับ   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นางนัยนา ชูพงศ์ (ร้านเดชูการป้าย) 10,000.00 23 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาตากใบ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านนานาไวนิล 14,900.00 20 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศรีประจันต์   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเค ไซน์ (ส านักงานใหญ่) 26,536.00 28 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณษประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุน  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเอ็มพร้ินต้ิง 31,500.00 26 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปฐมพร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ธาดาดีไซน์ 21,600.00 26 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าฉาง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านคลองขุดไวนิล 2,260.00 27 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาถนนนางพิม  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วีดีไซน์ 7,800.00 29 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ตลาด
พรเพชร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านราชสห์ อาร์ต 15,000.00 28 ก.ย. 65 มห.ต.183/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่ายาง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ดีไซน์ ป้ายสวย จ ากัด 12,090.00 26 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน AM printing 2,500.00 27 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานวนคร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 36,112.50 19 ก.ย. 65 ปท.น.551/2565



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ชุมพร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ นายคณพศ ซังธาดา 88,800.00 20 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปง   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน เค.เอส.แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 86,670.00 29 ก.ย. 65 375/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เขาสมิง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามสอดีซายน์ (ส านักงานใหญ่) 10,486.00 29 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกองบิน
 56 (หาดใหญ่)  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 4,815.00 30 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากันทรารมย์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านต้นโอ๊ค มีเดีย 15,000.00 29 ก.ย. 65 QT2022030001

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสตึก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 59,050.63 29 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากาฬสินธ์ุ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเด่นดีไซย์ 5,778.00 30 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโคกกลอย  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านโฟโต้กราฟิกคอม&สตูดิโอ 11,000.00 29 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา รัษฎา  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอแอมพร้ินต้ิง 8,150.00 30 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทียูโดม รังสิต  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ทีดี ออล จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 12,840.00 30 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาภูกระดึง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน อิงเจ็ท ไซน์ 5,900.00 29 ก.ย. 65 650325

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาสามร้อยยอด  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทดีไซน์ป้ายสวย จ ากัด 22,080.00 27 ก.ย. 65 23/33

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปราณบุรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทดีไซน์ป้ายสวยจ ากัด 2,896.80 27 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา โรบินสัน 
สุรินทร์  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกล่ินสีโฆษณา (ส านักงานใหญ่) 1,950.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง จ ากัด 20,900.00 28 ก.ย. 65 QBJ6503-0016

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ชุมพลบุรี  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านแสงจันทร์การพิมพ์ 14,000.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา วชิรา สงขลา  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านหลุยส์กรอบรูป 16,200.00 30 ก.ย. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สัตหีบ  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านสกรีนโฆษณา 11,600.00 30 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา คลองขลุง  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 5ช มีเดีย 12,000.00 26 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เจริญกรุง 
107(แฉล้มนิมิตร)

 -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 13,107.50 28 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา พิบูลมังสาหาร  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน อาร์ต 2512 14,000.00 21 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ทับปุด   -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัทแดนเนรมิต 16,500.00 26 ก.ย. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สวนผัก  -  - ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 21,935.00 29 ก.ย. 65 -


