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วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารใน
รายการ ซุปตาร์พารวย

4 ก.ย. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 234,000.00                             16 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-75/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารใน
รายการ ซุปตาร์พารวย

5 ต.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 292,500.00                             16 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-75/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
โทรทัศน์ในรายการ Update Thailand

7 ต.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท โกลเด้น บรอดคาสท์ จ ากัด 157,500.00                             16 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-20/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 (3HD) ในรายการ ธนาคารเพ่ือสังคม

3 พ.ย. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เอส แอนด์ เอส มีเดีย จ ากัด 480,000.00                             20 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-162/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

3 มิ.ย. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 807,875.00                             22 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

4 ก.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 776,187.50                             22 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

5 ส.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 1,969,500.00                           22 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

6 ก.ย. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 1,819,500.00                           22 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25

7 ต.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลด้ิง จ ากัด 1,530,062.50                           22 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-371/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 ในรายการ บันทึกท่องเท่ียว

7 ต.ค. 65 วิทยุโทรทัศน์
บริษัท สแควร์ เทเบ้ิล สตูดิโอ แอนด์ โปรดักช่ัน 
จ ากัด

331,700.00                             26 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-18/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
โทรทัศน์ รายการ Smart Energy

1 พ.ย. 65 วิทยุโทรทัศน์ บริษัท มีเดียฮาร์ท จ ากัด 160,000.00                             30 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-193/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ ซันเดย์ทอล์ค

12 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง ห้างหุ้นส่วนสามัญน้ าชา 20,000.00                               16 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-214/2564

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



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เสาร์-อาทิตย์ สะกิดข่าวกับพญาไม้

12 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วันเดอร์ โซลาร์ จ ากัด 21,400.00                               19 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-221/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
สถานีวิทยุชุมชน

6 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ควอลิต้ี พลัส เอเจนซ่ี จ ากัด 7,490.00                                 26 ธ.ค. 65 สอ.173/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เก็บข่าวมาเล่า

11 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เบรน ทรี จ ากัด 80,000.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-245/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ รู้ออม รู้ลงทุน

10 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 25,680.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-252/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
 FM 95.5 MHz (Hitz)

2 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท เทโร เรดิโอ จ ากัด 315,120.00                             27 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-136/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ Beautiful Music กับ สุชาติชวางกูร

1 ก.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด จ ากัด 50,000.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-97/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ Beautiful Music กับ สุชาติชวางกูร

2 ส.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด จ ากัด 50,000.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-97/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ Beautiful Music กับ สุชาติชวางกูร

3 ก.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด จ ากัด 50,000.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-97/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ Beautiful Music กับ สุชาติชวางกูร

4 ต.ค. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด จ ากัด 50,000.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-97/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ Beautiful Music กับ สุชาติชวางกูร

5 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทะเวนต้ีเฟิร์ส อ๊อกท์ เร็คคอร์ด จ ากัด 50,000.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-97/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ
รายการ เก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย...สบายหลังข่าว 
ทางสถานี FM 92.5 MHz

8 พ.ย. 65  วิทยุกระจายเสียง บริษัท โปร แมสคอม จ ากัด 145,000.00                             29 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-14/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางส่ือ 
Green Life Plus

7 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พราว คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 30,000.00                               20 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-47/2565



วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสาร Hello

3 พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จ ากัด 65,000.00                               23 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-332/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสาร Bangkok Wealth & Biz

3 ต.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท แบ็งคอก เวลท์ แอนด์ บิซ จ ากัด 30,000.00                               26 ธ.ค. 65 สอ.สบ.22/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์

9 ฉบับวันท่ี 16 - 31 ธ.ค. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท อปท.นิวส์ จ ากัด 41,666.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-13/2565

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

คร้ังท่ี 25-28 -  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 182,856.00                             27 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-323/2564

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทาง
นิตยสารดอกเบ้ียรายเดือน

คร้ังท่ี 8 งวดท่ี
 15

พ.ย. 65  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 24,610.00                               29 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-5/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนงานสัมมนาวารสารการเงินธนาคาร ใน
โอกาสก้าวสู่ปีท่ี 41

งวดเดียว  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จ ากัด 107,000.00                             28 ธ.ค. 65

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้าย
โฆษณาจอ LED บ้านพระอาทิตย์

2 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืน ๆ บริษัท บ้านพระอาทิตย์ จ ากัด 200,000.00                             16 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-131/2565

วางโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในงานสืบ
สานใจ หัตถศิลป์ สู่สากล

3 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท สุขุมวิทซิต้ีมอลล์ จ ากัด 600,000.00                             21 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-120/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร
ภายนอกรถโดยสารประจ าทางแบบธรรมดา (ครีม-แดง)

2 16 ก.ย. - 15 ต.ค. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท มีเดีย ทาร์เกท จ ากัด 385,200.00                             23 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-144/2565

ผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคารทาง ส่ือท้ายรถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์ ส่ือท้าย
รถทัวร์โดยสารประจ าทางสมบัติทัวร์

งวดท่ี 10 วางส่ือคร้ังท่ี 9 - พ.ย. 65 ส่ืออ่ืนๆ บริษัท วิคทอเรียอิมเมจ จ ากัด 494,340.00                             29 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-353/2564

จัดหาพ้ืนท่ีห้องเก็บของ Thailand smart money กรุงเทพ คร้ังท่ี 
13

ส่ืออ่ืนๆ บจก.พี.เอ.พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ 21,721                                   28 ธ.ค. 65

จัดหาพ้ืนท่ีแขวนแบนเนอร์เหนือบูธมหกรรมการเงินและห้องเก็บ
ของ งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี คร้ังท่ี 6

ส่ืออ่ืนๆ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 72,760                                   28 ธ.ค. 65



จ้างผลิตและติดต้ังส่ือประชาสัมพันธ์ ล้อมเสา 4 ด้านในงาน
มหกรรมการเงินส่งท้ายปี คร้ังท่ี 5

ส่ืออ่ืนๆ บจก.มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด 64,200                                   28 ธ.ค. 65

วางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัล บนเว็บไซต์ www.ceothailand.net โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จ ากัด 8,000.00                                 19 ธ.ค. 65 สอ.ดบ.40/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
แอปพลิเคชัน JOOX และ WeTV โดยวิธีพิเศษเพ่ือการพาณิชย์

6 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 1,040,350.00                           21 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-364/2564

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sanook โดยวิธีพิเศษ
เพ่ือการพาณิชย์

7 ก.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จ ากัด 402,400.00                             21 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-338/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
รูปแบบ Banner ทางเว็บไซต์ข่าว

2 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไฮไลท์การเมือง 100,000.00                             23 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-170/2565

จ้างการท าประชาสัมพันธ์ Live พิธีเปิดมหกรรมร่วมใจแก้หน้ี งาน
มหกรรมร่วมใจแก้หน้ี โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

1 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 100,000.00                             26 ธ.ค. 65 สอ.777/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
ส่ือออนไลน์ www.dokbiaonline.com โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือการ
พาณิชย์

10 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท พี.เอ. พร้ินท์ต้ิง เฮ้าส์ จ ากัด 32,100.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-2/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org

7 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 35,650.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-36/2565

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบน เว็บไซต์ www.aec10news.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

6 พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท วรุณนันท์ มีเดีย จ ากัด 41,500.00                               27 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-52/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Marketeer โดยวิธี
พิเศษเพ่ือการพาณิชย์

8  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จากัด 26,750.00                               28 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-380/2564

จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทาง
รูปแบบส่ือดิจิทัลบนเว็บไซต์ www.livinginsider.com โดยวิธีตก
ลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

2 ต.ค. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ลิฟว่ิง อินไซเดอร์ จ ากัด 26,215.00                               29 ธ.ค. 65 สอ.523/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางส่ือ Social Media ของ ThaiQuote โดยวิธีตกลงราคา
เพ่ือการพาณิชย์

6  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ส านึกดี จ ากัด 42,000.00                               29 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-68/2565



จ้างวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ใน
ละครส้ัน ทาง YouTube ช่อง “เมียยืนหน่ึง” โดยวิธีตกลงราคาเพ่ือ
การพาณิชย์

5  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท อาวเวอร์กลาส จ ากัด 195,000.00                             29 ธ.ค. 65 พณ.พ.1-80/2565

จ้างผลิตและวางส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์
ธนาคาร ทางเว็บไซต์เดลินิวส์และส่ือออนไลน์ในเครือเดลินิวส์ โดย
วิธีตกลงราคาเพ่ือการพาณิชย์

7  พ.ย. 65  ส่ือดิจิทัล บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด 29,960.00                               30 ธ.ค. 65 พณ.ต.1-48/2565

ขออนุมัติเงินสนับสนุนวาระครบรอบก้าวสู่ปีท่ี 12 ส านักข่าว
ออนไลน์ไทยพับลิก้า

งวดเดียว ส่ือดิจิทัล บริษัท ไทยพับลิก้า จ ากัด 300,000.00                             27 ธ.ค. 65

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน 
สาขากุฉินารายณ์

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน 888 อิงค์เจ็ท 30,000.00 16 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขาป่าบอน  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านทอฝัน พร้ินต้ิง 5,675.00 19 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ๊ิกซี 
เคหะร่มเกล้า

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 6,752.77 19 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา
เอสพละนาด รัชดาภิเษก

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 1,765.50 19 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ของธนาคารบริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขารัตนบุรี  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 28,764.00 19 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณ ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 12,000.00 19 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาราษีไศล

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเติมทรัพย์ โอเคการพิมพ์ 18,500.00 20 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโษฆณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอินทร์บุรี

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 26,000.00 19 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเพาะศิลป์ 9,737.00 20 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสทิงพระ  ส่ือส่ิงพิมพ์ Me ไอเดีย 24,000.00 20 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพัทยาใต้   ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนประภาส ส านักงานใหญ่ 8,280.00 20 ธ.ค. 65 QT6512-038

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าส านักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล
นครศรีธรรมราช

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภาพพิมพ์โฆษณา โดยนายอภิชาต จักรวรรด์ิ 11,663.00 17 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส ากนักงานธนาคารออมสินสาขาบงค า

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ็นทรัลโฆษณา 4,000.00 21 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งตะโก

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ไซน์สเตช่ัน 18,800.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาจะนะ   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดิจิต้าร์ DIGITAR 11,000.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองตม  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วังทองอิงค์เจ็ท 5,500.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ตรัง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญไอแอม พร้ินต้ิง 5,380.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้อาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาขนอม  ส่ือส่ิงพิมพ์ นายบรรจง แซ่เด่ียว 4,950.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ลาดหญ้า  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์ 2 11,000.00 22 ธ.ค. 65 ร้านรุ่งอรุณการพิมพ์ 2



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน  9 หน้าไอเดีย 6,800.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนยุทธภัณฑ์   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 5,661.00 23 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนสุขประยูร 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านพิชิตศิลป 5,000.00 21 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขา หนองตม   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วังทองอิงค์เจ็ท 2,000.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน ธนาคารออมสินสาขา โลตัส ปาก
ช่อง

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านกิตติรักษ์ อิงค์เจ็ท 13,500.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาจุน   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเติมสุขก๊อปป้ี 8,290.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ประเภทสต๊ิกเกอร์ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคาร
ออมสินสาขาตล่ิงชัน 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนาปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 19,260.00 20 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา วงเวียนใหญ่  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ส.ธนา ปร้ินท์ต้ิง จ ากัด 26,215.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองหาน

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไซน์ 5,370.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสนามชัยเขต   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ไอเดีย ดีไซน์ 11,000.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร  
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนแจ้งสนิท

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 13,230.00 26 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ประเภทสต๊ิกเกอร์ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคาร
ออมสินสาขาภูเรือ

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท  ดีไซน์ 5,900.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถ้ าพรรณรา  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านทุ่งสงพร้ินต้ิง 14,500.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ท่าคันโท  ส่ือส่ิงพิมพ์ ต้นอิงค์เจ็ท 9,600.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ประเภทสต๊ิกเกอร์ บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคาร
ออมสินสาขาปลายพระยา

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเนรมิตศิลป์ 21,699.60 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา วังช้ิน  ส่ือส่ิงพิมพ์ ภัทรศิลป์โฆษณา 5,400.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาอุบลราชธานี

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 30,014.00 22 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามหาราช  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท บ๊ิกบูม จ ากัด 127,000.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณด้านหน้า
อาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ห้าแยกโคกมะตูม  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านวังทองอิงค์เจ็ท 16,000.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท่าแพ (สตูล)  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านไบค์กราฟฟิก 4,800.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร  
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโนนผ้ึง   ส่ือส่ิงพิมพ์ บุ่งหวายโฆษณา 15,000.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา เทพสถิต   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบอยสต๊ิกเกอร์ 15,000.00 27 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาถนนกาญจนวณิช (สงขลา)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ หจก.สร้างศิลป์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,210.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบ้านใหม่การพิมพ์ 37,750.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาน้ ายืน   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 16,450.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ศรีบุญเรือง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเทพอิงค์เจ็ท 12,000.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านกรวด   ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จ ากัด 24,075.00 27 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ประเภทสต๊ิกเกอร์บริเวณด้านข้างตู้ ATM ธนาคารออมสินสาขาโนน
ผ้ึง

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 4,000.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา ปากพนัง  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเอกไวนิล 900.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณด้านหน้า
อาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขากันทรลักษ์   ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ฟ้าไทยม่ังมีครีเอช่ัน จ ากัด 17,000.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายสติกเกอร์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ
ธนาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา
ประชาช่ืน 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 9,897.50 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเข่ืองใน  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านบุ่งหวายโฆษณา 3,000.00 28 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเวียงเชียงรุ้ง   ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ไพร์มปร้ิน จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 4,600.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตันหยงมัส  ส่ือส่ิงพิมพ์ ตันหยงมัส สตูดิโอ 3,500.00 28 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาท าเนียบรัฐบาล

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 6,687.50 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพังงา  ส่ือส่ิงพิมพ์ โฮมไซน์ มีเดีย 6,600.00 26 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาระนอง   ส่ือส่ิงพิมพ์ เอสพี สยามปร้ินท์ 4,800.00 28 ธ.ค. 65 -

  จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธธุรกิจของนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาวานรนิวาส   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านลิงท าป้าย 1,950.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาจตุจักร   ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 12,572.50 29 ธ.ค. 65 กท.จจ.772/2565

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาธนะรัชต์ เขา
ใหญ่

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านปากช่องรวมศิลป์ 7,000.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขา จรัญสนิทวงศ์  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 17,976.00 28 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขารือเสาะ  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านFFIT รือเสาะการพิมพ์ 2,569.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อพลอย   ส่ือส่ิงพิมพ์ ศิระบ้านงานพิมพ์ 11,038.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาวัง   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านดาวิณ การพิมพ์ 4,978.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาในสังกัดภาค 
6 จ านวน 15 สาขา ได้แก่ สาขาโกรกพระ, โคกกระเทียม, โคกส าโรง
, ชุมตาบง, ตะพานหิน, ตากฟ้า, ไพศาลี, ราชรถ, ล านารายณ์, วัง
โป่ง, ศรีเทพ, สามง่าม, หนองเบน, หนองไผ่ และหันคา

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน วี.ช๊อป ดีไซน์ 287,616.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโพธ์ิทอง  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 30,000.00 21 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาควนขนุน


 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านชัยบุรี สตรีท 8,300.00 28 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาห้างนรา
ไฮเปอร์มาร์ท


 ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะปร้ินท์น่าน แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง 11,663.00 23 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาเจริญพาศน์  ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 20,758.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาคลองท่อม   ส่ือส่ิงพิมพ์ นายพีรยุทธ เทพขจร (เทพดีไซน์.มีเดีย) 25,200.00 30 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาพัทลุง (หน่วย
ให้บริการถนนนิวาส)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านป้ายสุราษฎร์ 8,000.00 27 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสิน
สาขาเดอะแจส รามอินทรา

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 15,836.00 30 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสุไหงโก-ลก   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอาร์ตเฮาส์ 3,800.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสูงเม่น 


 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภัทรศิลป์โฆษณา 5,520.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินกาดน้ าทองแพร่   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านภัทรศิลป์โฆษณา 8,200.00 30 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัย
พะเยา  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านพะเยาดีไซน์ 6,825.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาหนองคาย

 ส่ือส่ิงพิมพ์ อิงเจ็ท ดีไซน์ 6,700.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาตลาด อ.ต.ก. 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท ด๊ับเบ้ิลวีพี จ ากัด 19,206.50 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมธ์ธุรกิจของธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาหว้า  ส่ือส่ิงพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ป้ายก้าวหน้า 8,774.00 27 ธ.ค. 65 -



จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาโนนผ้ึง   ส่ือส่ิงพิมพ์ บุ่งหวายโฆษณา 1,050.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานครพนม   ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้าน ไอ-ปร้ินท์ 13,000.00 30 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์
อุทิศ (ป้ายสินเช่ือเคหะ และป้ายบัตรเดบิตสบายใจ V.หญิง)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอุดมลาภการพิมพ์ 15,600.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาถนนราษฎร์
อุทิศ (ป้าย MyMo)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท อุดมลาภการพิมพ์ จ ากัด 10,000.00 28 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาทวี "บัตร
เดบิตสบายใจ V.ญ" 

 ส่ือส่ิงพิมพ์ บริษัท จอยปร้ินท์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 5,736.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของธนาคาร 
บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขานาทวี 
(สินเช่ือเคหะ)

 ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านเอ.ดี.โฆษณา 19,500.00 29 ธ.ค. 65 -

จัดท าและติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร บริเวณ
ด้านหน้าอาคารส านักงานธนาคารออมสินสาขาสังคม  ส่ือส่ิงพิมพ์ ร้านอิงเจ็ท ดีไซน์ 11,000.00 29 ธ.ค. 65 -


