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ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD

7 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 771,545.00                             7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-363/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางกองทัพบก ช่อง 5

5 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 411,000.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-362/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางโทรทัศน์ช่อง อมรินทร์ ทีวี

6 ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิช่ัน จ ากัด 553,190.00                             9 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-361/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
สถานีโทรทัศน์ TOP NEWS TV ช่อง 77

5 21 ก.ย. - 20 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ ากัด 626,300.00                             13 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-66/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 31

7 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จ ากัด 1,361,312.50                           14 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-373/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Nation 22

11 - 12 ต.ค. - พ.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 600,000.00                             14 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-140/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางรายการร้อยอาชีพ พลิกฝัน

4 ต.ค. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท มันดี โปรดักช่ัน จ ากัด 800,000.00                             14 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-250/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD

6  ก.ย. 65  วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 1,034,986.25                           15 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-369/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เสาร์-อาทิตย์ สะกิดข่าวกับพญาไม้

11 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               6 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ลูกทุ่งรักไทย

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากัด 149,265.00                             7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-153/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา

11 พ..ย. 65  วิทยุกระจายเสียง นายไวจักษณ์ อัสดรธีรยุทธ์ 30,000.00                               8 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-223/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 FM 95.5 MHz (Hitz)

1 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 197,700.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-136/2565

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



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 FM 97.0 MHz รายการ ถึงข่าวถึงคน

11 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์รูม 2020 จ ากัด 30,000.00                               13 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-178/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
สถานีวิทยุ Zaabnews FM 90.0 MHz

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เอ็มวาย อินเตอร์เนช่ันแนล 1965 จ ากัด 100,000.00                             14 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-135/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
ต่างจังหวัดท่ัวประเทศ 73 สถานี

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จ ากัด 400,000.00                             14 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-154/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ดอกเบ้ีย เรดิโอ (เซียนเศรษฐกิจ)

12 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 38,520.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-219/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ถอดรหัสข่าว

12 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ไทย เวิลด์ มีเดีย จ ากัด 32,100.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-216/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการสนามเป้าสนทนา

2 ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 87,500.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-96/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการสนามเป้าสนทนา

3 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 87,500.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-96/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการสนามเป้าสนทนา

4 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท นิวส์ เมคเกอร์ จ ากัด 65,625.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-96/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน

คร้ังท่ี 7 งวดท่ี
 12

-  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 24,610.00                               1 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

8 วันท่ี 16-30 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               2 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์แนวหน้า

5 ต.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จ ากัด 97,584.00                               6 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-34/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสารดอกเบ้ียรายสัปดาห์

13 วันท่ี 14-20 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 65,227.20                               7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

4 ต.ค.65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 202,230.00                             7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-49/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

5 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท วัชรพล จ ากัด 202,230.00                             7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-49/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสาร Business+

คร้ังท่ี 3-4 
งวดท่ี6

พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) 101,543.00                             9 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-335/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสารดอกเบ้ีย, นสพ.ดอกเบ้ียธุรกิจ

14 วางส่ือคร้ังท่ี 7  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 65,227.20                               13 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสาร  HOWE Magazine Special Issue ฉบับพิเศษ

1 ฉบับพิเศษ  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เหมฤทธ์ิ จ ากัด 70,000.00                               13 ธ.ค. 65 สอ.สบ.63/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน

1 6 ธ.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สยามรัฐ จ ากัด 37,500.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-203/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 15 นิตยสาร Money
 Life

งวดเดียว  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 30,000                                   14 ธ.ค. 65

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 6 ส านักข่าวมิติหุ้น งวดเดียว  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เดอะ มิลเล่ียน ลิงค์ จ ากัด 30,000                                   15 ธ.ค. 65

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทาง
โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์

2 4 ก.ย. - 3 ต.ค.65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 1,533,333.33                           7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-121/2565

เผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ของ
ธนาคารออมสิน และเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารออมสินทาง
โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (Digital & Sync Screen)

3 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จ ากัด 83,333.34                               2 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-121/2565

โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในงานสืบสาน
ใจ หัตถศิลป์ สู่สากล

2 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท สุขุมวิทซิต้ีมอลล์ จ ากัด 400,000.00                             2 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-120/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

1 ผลิตส่ือ ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 201,160.00                             6 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-172/2565



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือ
ท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์

งวดท่ี 9 วางส่ือคร้ังท่ี 8 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             6 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารบนป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต

2 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 535,000.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-172/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ (วางส่ือ)

3 21 ต.ค. - 20 พ.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 353,100.00                             9 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-150/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้าย
บริเวณถนนพหลโยธิน หน้าธนาคารออมสิน

9 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท แทนคุณ บิลบอร์ด จ ากัด 63,130.00                               13 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-212/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือ
บนป้ายโฆษณาจอ LED กลางซอยทองหล่อ 13

3 พ.ย. 65 ส่ือนอกบ้าน บริษัท อาร์ พี เอ็ม ดีเทลร่ิง จ ากัด 30,000.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-124/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์ในรายการแข่งขันชกมวยไทยโลก "THAI FIGHT 2022"

1 16 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท ไทยไฟท์ จ ากัด 666,000.00                             15 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-85/2565

สนับสนุนงาน "PRACHUAP FOOd FESTIVAL" 1 16 - 18 ก.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท หนีกรุง คอนเน็ค จ ากัด 500,000.00                             25 ต.ค. 65 สอ.สบ.64/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

7 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 172,270.00                             1 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์www.yutthasartonline.comโดยวิธี
ตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

5 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ยุทธศาสตร์ พับลิชช่ิง จ ากัด 10,700.00                               1 ธ.ค. 65 สอ.300/2565

จัดจ้างบริหารจัดการและผลิตคอนเทนต์ Facebook Fanpage 
ออมสินห่วงใย ส่งก าลังใจให้สังคม โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

1 มิ. ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เอดีเค ไทย จ ากัด 80,250.00                               2 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-385/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Kapook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

8 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ ากัด 281,666.67                             2 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-357/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.acnews.net

7 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท แบรนดาเบิล จ ากัด 36,500.00                               6 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-19/2564



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.moneyandbanking.co.th

7 ต.ค.- พ.ย.65  ส่ือดิจิทัล บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 21,400.00                               6 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-24/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
ละครส้ัน ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหน่ึง” โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

4 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 195,000.00                             7 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-80/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด

7 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ข่าวสด จ ากัด 128,400.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-22/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network บน Facebook ข่าวสด

8 งวดสุดท้าย พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ข่าวสด จ ากัด 21,400.00                               8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-22/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Online ของ Little Monster โดยวิธีพิเศษเพ่ือ
การพาณิชย์

1 มิ.ย. - ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ลิตเติล มอนสเตอร์ จ ากัด 524,300.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-309/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.livinginsider.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ลิฟว่ิง อินไซเดอร์ จ ากัด 26,215.00                               8 ธ.ค. 65 สอ.523/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Online ของ Wongnai และ LINE MAN โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

3 ส.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท วงใน มีเดีย จ ากัด 101,650.00                             8 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-360/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.MoneyLifeNEWS.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

6 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท แมสคอม พลัส จ ากัด 20,000.00                               14 ธ.ค. 65 สอ.ดบ.50/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.biztodaynews.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

7 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เส้นทางท้องถ่ิน 16,050.00                               14 ธ.ค. 65 สอ.ดบ.37/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือออนไลน์ รายการคุยทะลุจอ โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

7 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิต้ี จ ากัด 32,100.00                               15 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-55/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้า และด้านข้างอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขานราธิวาส

ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ อาร์ต มีเดีย แอนด์ เซอร์วิส 20,450.00 1 ธ.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าช้าง  ส่ือส่ิงพิมพ์ C.C.D. ดีไซน์ 2,490.00 2 ธ.ค. 65

สห.ท307/2565 ลว.
02/12/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหัวกุญแจ

ส่ือส่ิงพิมพ์ โอ๋ สติกเกอร์ 14,800.00 2 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากะทู้ ส่ือส่ิงพิมพ์ นายองศา ดอนก าเหนิด 5,350.00 1 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา หัวล าโพง

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 8,782.56 2 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี 
รังสิต 2 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านสุรีย์  พร้ินต้ิง 49,100.00 6 ธ.ค. 65 QT2022030001

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขารามค าแหง 2

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 7,593.15 6 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณตู้เอทีเอ็มด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา
พนมทวน

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์2 4,000.00 7 ธ.ค. 65 -

จัดจ้างท าป้ายไวนิล (Vinyl) ขนาด 200 x 805 เซนติเมตร  
ประชาสัมพันธ์สินเช่ือเคหะพร้อมติดต้ังบริเวณด้านหน้าส านักงาน
ธนาคารออมสินสาขาโคกกรวด

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเดียร์ ดีไซน์ 5,600.00 8 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานครหลวง

ส่ือส่ิงพิมพ์ นายธินะพงษ์ ไตรบุบผา 74,044.00 7 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานิคม
อุตสาหกรรม 304 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเดียร์ ดีไซน์ โดย นายชุ่ม เกเย็น 9,500.00 7 ธ.ค. 65 -



จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคารประเภทสติก
เกอร์ของสาขาศรีเชียงใหม่ ส่ือส่ิงพิมพ์

บริษัทเอ็กซ์ตรีม แอดเวอร์ไทซ่ิง 2018 จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

7,704.00 8 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอัศวรรณ ช้
อปป้ิง คอมเพล็กซ์ หนองคาย 

ส่ือส่ิงพิมพ์ พ้ันซ์กราฟฟิค แอนด์ โฟโต้ 4,300.00 8 ธ.ค. 65 QT000276

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาน้ าโท้ง ส่ือส่ิงพิมพ์ นางสาวทิพวัลย์ จันทร์แย้ม 6,300.00 7 ธ.ค. 65  -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการ

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดีไซน์ป้าย โดย นายพิเชษฐ์ ศรีเตชะ 18,200.00 6 ธ.ค. 65 ขก.ร.894/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานครชุม

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบอลท าป้าย โดย นายอติเทพ สุขเกษม 19,795.00 8 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา หนองบัว
ระเหว

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านฟองเบียร์ มีเดีย แอนด์ ดีไซน์ 7,500.00 8 ธ.ค. 65 ชย.หบ.239/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานออมสินสาขาถนนก่ิงแก้ว-สุวรรณ
ภูมิ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท แอดเวอร์ไทร์ซ่ิงเฮ้าส์ จ ากัด 21,400.00 8 ธ.ค. 65 INV2022120009

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาสวี ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ไซน์สเตช่ัน 32,820.00 13 ธ.ค. 65 ชพ.ว.561/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริเวณด้านหน้า
ธนาคารออมสินสาขาบ้านตาก ส่ือส่ิงพิมพ์ มีเดีย ปร้ินท์ 9,500.00 9 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา  ส่ือส่ิงพิมพ์

บริษัท ต้น ทรัพย์เจริญ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

20,330.00 9 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา โลตัส สงขลา  ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 4,815.00 13 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพนมไพร  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านจุรีพร โดย นายชัยทอง กาญจนศิริรัตน์ 8,000.00 9 ธ.ค. 65 รอ.พ.320-2/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ประเภทสต๊ิกเกอร์ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออม
สินสาขาเขาสวนกวาง

ส่ือส่ิงพิมพ์ ขอนแก่นอิงค์เจ็ท 13,091.20 9 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคีรีมาศ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ เอ็มโฆษณา 6,996.30 15 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา บ้านฉาง

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท รุ่งเรืองป้ายโฆษณา จ ากัด 10,165.00 15 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองหอย  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านคิงอาร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 1,760.00 15 ธ.ค. 65 อภ.8 (ธ)-505/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าพระ  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 5,200.00 13 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา สูงเนิน ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเดียร์ดีไซน์ 4,700.00 8 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประขาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพบพระ ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ดี.ดี.เฟรม (ส านักงานใหญ่) 46,010.00 8 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเพ ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบีแอนด์บี อิงค์เจ็ท 12,500.00 6 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดภาค 
6 จ านวน 8 สาขา ได้แก่ บรรพตพิสัย, ลาดยาว, สวรรค์วิถี, โกรก
พระ, ตลาดศรีนคร, ชุมตาบง, ตากฟ้า, หนองบัว 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 47,615.00 14 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวังสมบูรณ์ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 25,145.00 15 ธ.ค. 65



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งโฮ้ง 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภัทรศิลป์โฆษณา 5,000.00 15 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเหนือคลอง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภาพพิมพ์โฆษณา 84,000.00 9 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสามโคก ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ป้าย ทีดี อิงค์เจ็ท 12,000.00 9 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาปัว ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ไอแอม บี เอ็น 5,500.00 7 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพระโขนง ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 4,922.86 2 ธ.ค. 65

ป้ายประชาสัมพันธ์ สินเช่ือเคหะสาขายโสธร ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.สิบแสนปร้ินต้ิง 31,030.00 7 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขานากลาง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเทพอิงค์เจ็ท 21,680.00 2 ธ.ค. 65


