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

สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) 4 มิ.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 1,123,333.00                           17 ต.ค. 65 พณ.พ.1-359/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) 5 ก.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 823,334.00                             17 ต.ค. 65 พณ.พ.1-359/2564

สถานีโทรทัศน์ช่อง Workpoint (ช่อง 23) 6 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ไทย บรอดคาสต้ิง จ ากัด 970,000.00                             17 ต.ค. 65 พณ.พ.1-359/2564

รายการ Smart Energy 4 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 160,000.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-329/2564

รายการเปร้ียวปาก 3 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 843,160.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-204/2564

รายการเปร้ียวปาก 4 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ไทม์ บรอดคาสท์ จ ากัด 421,580.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-204/2564

รายการบันทึกท่องเท่ียว 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์
บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

331,700.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

รายการบันทึกท่องเท่ียว 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์
บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

265,360.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 990,895.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-363/2564

รายการ Club Friday 1 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท เช้นจ์2561 จ ากัด 420,000.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-132/2565

ผลิตและวางส่ือโทรทัศน์ "The List" อัศจรรย์ความรู้ 1 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ล้ันลา รีครีเอช่ัน จ ากัด 300,000.00                             21 ต.ค. 65 พณ.พ.1-117/2565

รายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน 2 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท มันดี โปรดักช่ัน จ ากัด 640,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-250/2564

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



รายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน 3 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท มันดี โปรดักช่ัน จ ากัด 640,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-250/2564

รายการ กระจกหกด้าน 3 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท ทริลเล่ียนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จ ากัด 350,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.พ. 1-83/2565

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 5 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 1,211,837.50                           26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-369/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางกองทัพบก ช่อง 5 4 ก.ย. 65  โทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 630,500.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-362/2564

คุยยกบ้าน และ เช้าน้ีประเทศไทย 4 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท ส่ือสายรุ้ง จ ากัด 870,000.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-50/2565

รายการคนหลังข่าว 5 ก.ย. 65  โทรทัศน์ บริษัท มาร์คอม ลิงค์ จ ากัด 304,950.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-58/2565

เร่ืองเล่าเช้าน้ี และ เร่ืองเล่า-เสาร์อาทิตย์ 8 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท อินฟินิจูด พลัส มีเดีย จ ากัด 983,330.00                             27 ต.ค. 65 พณ.พ.1-349/2564

วางส่ือฯ TOP NEWS TV ช่อง 77 2 21 มิ.ย. - 20 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 626,300.00                             27 ต.ค. 65 พณ.พ.1-66/2565

วางส่ือฯ TOP NEWS TV ช่อง 77 3 21 ก.ค. - 20 ส.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 626,300.00                             27 ต.ค. 65 พณ.พ.1-66/2565

รายการบันทึกท่องเท่ียว 6 ก.ย. 65  โทรทัศน์
บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

265,360.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

รายการ Smart Energy 5 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 120,000.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-329/2564

ผลิตส่ือโฆษณาภายนอกรถโดยสารแบบธรรมดา (ครีม-แดง) 1 ผลิต ส่ืออ่ืนๆ บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 385,200.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-144/2565



สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (3HD) รายการธนาคารเพ่ือสังคม 1 ก.ย. 65 โทรทัศน์ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 240,000.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-162/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทาง ช่องวัน 31 4 ก.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 1,170,687.50                           31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-373/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทาง ช่องวัน 31 5 ส.ค. 65 โทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 1,493,031.25                           31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-373/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาทางช่อง 3 HD 4 ก.ค. 65  โทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด 780,030.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-372/2564

วิทยุรายการ ถอดรหัสข่าว 10 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               17 ต.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วิทยุรายการ ซันเดย์ทอล์ค 10 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                               19 ต.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

5 ก.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 999,150.00                             20 ต.ค. 65 พณ.พ.1-337/2564

วิทยุรายการสนามเป้าสนทนา 1 ก.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 109,375.00                             21 ต.ค. 65 พณ.ต.1-96/2565

วิทยุ FM 97.0 MHz รายการ ถึงคนถึงข่าว 9 ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                               21 ต.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564

สถานีวิทยุ 89.5 MHZ และนิตยสาร Stock Review คร้ังท่ี 5 6 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท บิสซิเนท ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จ ากัด 40,000.00                               25 ต.ค. 65 พณ.ต.1-37/2565

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

6 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-14/2565

วางส่ือวิทยุรายการลูกทุ่งรักไทย คร้ังท่ี 1 ก.ย. 65 1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 149,265.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-153/2565



วิทยุคล่ืนความคิด FM 96.5 MHz และลูกทุ่งมหานคร FM 95.0 
MHz

6 ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 996,550.00                             28 ต.ค. 65 พณ.พ.1-337/2564

เจาะลึกท่ัวไทย Inside Thailand 9 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท อัพ ลิงค์ จ ากัด 58,850.00                               28 ต.ค. 65 พณ.พ.1-241/2564

วารสารการเงินการธนาคาร 3 ส.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 200,000.00                             21 ต.ค. 65 พณ.พ.1-71/2565

นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน 9 ก.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 65,227.20                               25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 11 - 13
5 ก.ย. 65 , 19 ก.ย. 65 , 

27 ก.ย. 65
 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 322,926.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-312/2564

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 20 28 ก.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สารสู่อนาคต จ ากัด 50,000.00                               28 ต.ค. 65 พณ.พ.1-240/2564

หนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้นธุรกิจ 5 -  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จ ากัด 308,160.00                             28 ต.ค. 65 พณ.พ.1-311/2564

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 9 ส.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 205,440.00                             31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-77/2564

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 8 18 ต.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 37,500.00                               31 ต.ค. 65 พณ.ต.1-259/2564

สนับสนุนวาระครบรอบ 26 ปี ก้าวสู้ปีท่ี 27 นิตยสาร CHAIRMAN 
REVIEW

งวดเดียว  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เสรีวรรณ โฮลด้ิง จ ากัด 21,400                                   20 ต.ค. 65

ป้ายจอ LED กลางซอยทองหล่อ 13 1 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                               25 ต.ค. 65 พณ.ต.1-124/2565

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนตร์ 3 15 ส.ค. - 14 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 900,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-91/2565



ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ 7 ส.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ (ผลิตส่ือ) 1 คร้ังเดียว ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 321,000.00                             26 ต.ค. 65 พณ.พ.1-150/2565

จัดหาพ้ืนท่ีออกบูธThailand  Smart Money คร้ังท่ี 8 คร้ังเดียว ส่ืออ่ืนๆ บมจ. พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ 1,038,114                               18 ต.ค. 65

จ้างจัดหาพ้ืนท่ีแขวนแบนเนอร์และห้องเก็บของ มหกรรมการเงิน
อุดรธานี คร้ังท่ี 9

คร้ังเดียว ส่ืออ่ืนๆ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด                                25,680.00 19 ต.ค. 65

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

8 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                               18 ต.ค. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                               18 ต.ค. 65 พณ.ต.1-55/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

5 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                               19 ต.ค. 65 สอ.ดบ.37/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ ปันโปร โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

1 ส.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ปันโปรโมช่ัน จ ากัด 68,839.99                               19 ต.ค. 65 พณ.พ.1-111/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

5 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 552,200.00                             19 ต.ค. 65 พณ.พ.1-338/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
แอปพลิเคชัน JOOX และ WeTV โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,546,025.00                           19 ต.ค. 65 พณ.พ.1-364/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 23,433.00                               20 ต.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                 20 ต.ค. 65 สอ.ดบ.40/2565



จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของบ๊ิกเกรียน โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ไออาร์แอนด์พีอาร์ ฮับ จ ากัด 7,918.00                                 20 ต.ค. 65 สอ.ดบ.39/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบส่ือ Online 
ของ Drama Addict

2 ก.พ.- ก.ค.65 ส่ือดิจิทัล บริษัท หยงหยงกัมปะนี จ ากัด 246,600.00                             20 ต.ค. 65 พณ.ต.1-207/2564

จัดจ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือ Online ของ เร่ืองเด่นออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

5 มิ.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เซิร์ซ (ไลฟ์) จ ากัด 120,000.00                             21 ต.ค. 65 พณ.พ. 1-330/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางส่ือ Social Media 
ในช่องทางลงทุนแมน Fanpage

งวดสุดท้าย ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แอลทีแมน จ ากัด 222,560.00                             21 ต.ค. 65 พณ.-พ.1-326/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด

6 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท ข่าวสด จ ากัด 85,600.00                               25 ต.ค. 65 พณ.พ.1-22/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

4 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                               25 ต.ค. 65 พณ.ต.1-52/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

3 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             25 ต.ค. 65 พณ.ต.1-110/2565

จัดจ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือ Online ของ เร่ืองเด่นออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

6 ก.ค. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท เซิร์ซ (ไลฟ์) จ ากัด 80,000.00                               26 ต.ค. 65 พณ.พ. 1-330/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบส่ือออนไลน์ ของเครือเนช่ัน โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

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

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ผ่านส่ือออนไลน์ ของ SMART SME และช้ีช่องรวย โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 62,500.00                               28 ต.ค. 65 พณ.พ.1-134/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเชียลมีเดียของ JS100 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. - ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 16,800.00                               28 ต.ค. 65 พณ.ต.1-76/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
โครงการออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ ทางส่ือออนไลน์ โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

งวดเดียว งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท ไอพีจี แอดเวอไทซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 9,993,247.00                           31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-331/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือโซเซียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพ่ือการ
พาณิชย์

1 ส.ค. - ก.ย. 65 ส่ือดิจิทัล บริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด 49,113.00                               31 ต.ค. 65 พณ.พ.1-113/2565

สนับสนุนงานสัมมนา Health & Wealth Forum : สร้างสุขก่อนวัย งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 300,000                                 25 ต.ค. 65

สนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 5 ส านักข่าว HoonSmart.com งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท สมาร์ท นิวส์ จ ากัด 35,000                                   28 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านม่วง   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านยูไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ 4,810.00 17 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาดอนตูม   ส่ือส่ิงพิมพ์ นายศิริโชค สามงามจัน 5,000.00 18 ต.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ประชารักษา

 ส่ือส่ิงพิมพ์ อิงเจ็ท ดีไซน์ 8,100.00 18 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ถนนมหา
จักรพรรด์ิ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไอเดีย ดีไซน์ 11,000.00 18 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ทุ่งสงพร้ินต้ิง 19,000.00 18 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาอ านาจเจริญ   ส่ือส่ิงพิมพ์ บุ่งหวายโฆษณา 31,680.00 19 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ท่ามะกา  ส่ือส่ิงพิมพ์ รุ่งอรุณการพิมพ์ 2 18,000.00 17 ต.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสาขาพระแสง   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านพระแสงโฆษณา 5,200.00 18 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ตลาดนัดออม
สินช่วยผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 " ปี 2565   ส่ือส่ิงพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนสามัญไอแอมพร้ินต้ิง (โดยนายอุทัย ตุล
ยกุล)

6,000.00 20 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบันนังสตา   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน นิบงโษณา 30,780.00 20 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเกาะยาว   ส่ือส่ิงพิมพ์ นายนฤเทพ  จันทรักษ์ 17,830.00 19 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเจริญนคร  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 40,446.00 20 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร ริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เมืองพัทยา  ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.กาญจนประภาส ส านักงานใหญ๋ 9,523.00 21 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ทุ่งยาว  ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไอแอมพร้ินต้ิง 18,200.00 21 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากะรน  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เอ.เอส.พร้ินต้ิง จ ากัด 10,379.00 25 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบัวใหญ่  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 17,000.00 19 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ทุ่งครุ

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินต้ิง จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 16,009.88 20 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ห้วยกระเจา  ส่ือส่ิงพิมพ์ รุ่งอรุณการพิมพ์ 2 6,000.00 19 ต.ค. 65





จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารสานักงานธนาคารออมสินสาขาด่านมะขาม
เต้ีย

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์ 2 16,000.00 19 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินในสังกัดภาค 6 
จ านวน 9 สาขา

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 187,884.00 27 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เกาะพะงัน  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท อุดมลาภ การพิมพ์ จ ากัด 11,000.00 27 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตบางกรวย 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ซี.เอส.ดีไซน์ปร้ิน 9,500.00 25 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวังน้ าเย็น 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ทจ ากัด ส านักงานใหญ่ 26,750.00 27 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณา/สติกเกอร์ซีทรูประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ
ธนาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา
คลอง 10 ธัญบุรี 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดุ๊กอาร์ต อิงค์เจ็ท คลอง 10 9,944.00 26 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ท่าอุเทน  ส่ือส่ิงพิมพ์ โฟล์คอิงค์เจ็ท 3,000.00 19 ต.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ถนนเรือง
ราษฎร์ 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ระนอง อาร์ต เวิร์ค 8,420.00 28 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ทุ่งคอก  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านศรีอนันต์ อิงค์เจ็ท 9,500.00 26 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดเก่า  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เมจิกเฮ้า กรุ๊ป จ ากัด 8,453.00 27 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดเก่า   ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เมจิกเฮ้า กรุ๊ป จ ากัด 22,256.00 27 ต.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาเขาสวนกวาง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ขอนแก่นอิงค์เจ็ท 10,000.00 31 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอู่ทอง  ส่ือส่ิงพิมพ์ นายอรรถพงษ์ ตามสมัย 9,800.00 17 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ  ส่ือส่ิงพิมพ์ สปีดต๊ิกเกอร์ 58,000.00 27 ต.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าล่ี

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไซน์ 5,280.00 27 ต.ค. 65


