รายงาน คตง.
ลําด ับที

โครงการ

ว ัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา

1

62-00623:โครงการจ ้างผลิตและสือสาร เพือขับเคลือนและสือสารการดําเนินงาน สสส. ไปสู่
/โครงการภาคีเครือข่ายในพืนที
สังคมวงกว ้างโดยเฉพาะการสร ้างการรับรู ้การ
ดําเนินงานของ สสส. ผ่านสือโทรทัศน์ เพือให ้สามารถ
สือสารไปยังสังคมวงกว ้างได ้อย่างกว ้าง

2

63-00236:โครงการจ ้างดําเนินการผลิต
สือเรืองเล่าสร ้างเสริมสุขภาพผ่านสือ
อออนไลน์

ผลิตสือข ้อมูลออนไลน์ สร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ สุข
ภาวะทางปั ญญา ให ้เข ้าถึงกลุม
่ ประชากรเป้ าหมาย ไม่
น ้อยกว่า 30,000 คน

3

62-00482:จ ้างผลิตและสือสารข ้อมูล
สร ้างเสริมสุขภาวะเพือร่วมสร ้างสังคม
แห่งความสุข (happiness Society)

เพือเพิมช่องทางในการสือสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร ้างเสริมสุขภาวะในประเด็นต่างๆ ของ สสส.
และภาคีเครือข่าย

63-00073:จ ้างผลิตชุดข ้อมูลสือสาร
ประเด็นสร ้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่าย
ในพืนที

เพือเผยแพร่ผลการดําเนินงานประเด็นสร ้างเสริม
ผลิตและสือสารประเด็นสุข
สุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่าย เพือสร ้างความ
ภาวะตามที สสส.และภาคี
่ ังคมวงกว ้าง เครือข่ายดําเนินงาน
ตระหนักประเด็นการสร ้างเสริมสุขภาพไปสูส

62-00744:จ ้างผลิตและเผยแพร่
บทความ
สร ้างเสริมสุขภาวะผ่านสือออนไลน์

เพือผลิตและเผยแพร่ข ้อมูลสร ้างเสริม
สุขภาวะในรูปแบบบทความ โดยมี
ช่องทางเผยแพร่เป็ นสือออนไลน์

4

5

6

7

8

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท เพ็ญประภรรณ์
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด

ของหน่วยงาน

1,245,000.00

24/04/2563

19/05/2563

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท พอยท์ ออฟ
วิว มีเดีย จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,000.00

08/05/2563

19/05/2563

3,575,000.00

2

สือสิงพิมพ์

บริษัท ข่าวสด จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

893,750.00

24/04/2563

20/05/2563

500,000.00

500,000.00

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อภิวัฒน์วงศ์
วานิช จํ ากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

100,000.00

24/04/2563

20/05/2563

30/07/2562

500,000.00

499,690.00

2

สือดิจท
ิ ัล

บริษัท เดย์ โพเอทส์
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

249,845.00

08/05/2563

21/05/2563

62-00536

06/12/2562

763,980.00

763,980.00

2

สือสิงพิมพ์

บริษัท สยามรัฐ จํากัด เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

190,995.00

24/04/2563

21/05/2563

62-00578

18/06/2562

872,420.00

872,420.00

2

สือสิงพิมพ์

่ นาคต
บริษัท สารสูอ
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

218,105.00

24/04/2563

21/05/2563

62-00412

04/01/2562

500,000.00

500,000.00

1

สือโทรทัศน์

บริษัท เนชัน
มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

350,000.00

08/05/2563

21/05/2563

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว
นําเสนอข ้อมูลการดําเนินงาน
ของสสส. ในสือสิงพิมพ์

62-00621

13/02/2562

2,600,000.00

2,600,000.00

3

ิ
สือสิงพิมพ์

บริษัท สีพระยาการ
พิมพ์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

650,000.00

08/05/2563

21/05/2563

62-00623

07/01/2562

2,500,000.00

2,490,000.00

ผลิตสือข ้อมูลออนไลน์ และ
สร ้างการมีสว่ นร่วม ในสังคม
ออนไลน์

63-00236

02/12/2563

80,000.00

80,000.00

ผลิตและสือสารประเด็นสุข
ภาวะตามที สสส.และภาคี
เครือข่ายดําเนินงาน

62-00482

21/05/2562

3,575,000.00

63-00073

12/11/2562

62-00744

ผลิตและเผยแพร่
บทความเชิงวิเคราะห์
ทีมีเนือหาสนั บสนุนการ
สร ้างเสริมสุขภาพ
และนวัตกรรมสุขภาพ
ทีมาจากการดําเนินงาน
ของ สสส. และภาคีเครือข่าย

่ ระชาชน
62-00536:จ ้างผลิตและเผยแพร่ข ้อมูล เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสารสูป
สร ้างเสริมสุขภาพ “มุมศึกษาหาความสุข” ทําให ้กระบวนการสร ้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคี
่ าธารณะ ส่งผลให ้เกิดการ
เครือข่ายเกิดการรับรู ้สูส
ปรับเปลียนค่านิยมและพฤติกรรม
62-00578:จ ้างผลิตและเผยแพร่ข ้อมูล เพือขับเคลือนกระบวนการสร ้างเสริมสุขภาพของ สสส.
สร ้างเสริมสุขภาพ “ความร่วมมือสร ้าง
และภาคีเครือข่ายสร ้างเสริมสุขภาพ ทังความรู ้ ต ้นแบบ
เสริมสุขภาวะสังคมไทย”
ค่านิยมทีถูกต ้อง ตลอดจนภาพลักษณ์ในการทํางาน
ของ สสส. ผ่านงานสร ้างเสริมสุขภาพได ้ถูกเผยแพร่ให ้
่ าธารณะ
เกิดการรับรู ้สูส

จัดทําเนือหาบทความสร ้าง
เสริมสุขภาพสําหรับผลิตชุด
ข ้อมูลเพือการสือสาร

62-00412:โครงการจ ้างผลิตสกู๊ปข่าว
เพือสร ้างเสริมสุขภาพไทย

ผลิตสกู๊ปข่าว นําเสนอข ้อมูล
การดําเนินงานของสสส. ในสือ
โทรทัศน์

เพือผลิตและเผยแพร่ข ้อมูลงานสร ้างเสริมสุขภาพของ
สสส.และภาคีเครือข่ายในลักษณะสารคดีขา่ วสัน ผ่าน
ช่องทางสือดิจด
ิ ัล เพิมการเข ้าถึงข ้อมูลของประชาชน
มากขึน
เพือผลิตและเผยแร่ข ้อมูลงานสร ้างเสริมสุขภาพของ
สสส.และภาคีเครือข่ายผ่านสือมวลน สร ้างการมีสว่ น
ร่วมในการสร ้างเสริมสุขภาวะคนไทยอย่างยังยืน

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

จัดทําเนือหาบทความสร ้าง
เสริมสุขภาพตามที สสส.
กําหนดทังในกรุงเทพมหานคร
และต่างจั งหวัด สําหรับผลิตชุด
ข ้อมูลเพือการสือสาร

สสส.น.จ.764/2563

9

62-00621:โครงการจ ้างผลิตและ
สือสารข ้อมูลสร ้างเสริมสุขภาวะคนไทย
ยังยืน

10

63-00081:โครงการจ ้างผลิตและสือสาร เพือเผยแพร่ผลการทํางานของ สสส. ผ่านโมเดล/
เพือจุดประกายสังคมสุขภาวะ
ต ้นแบบช่วยสร ้างแรงบันดาลใจในการสร ้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว
นําเสนอข ้อมูลการดําเนินงาน
ของสสส. ในสือสิงพิมพ์

63-00081

25/12/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

1

ิ
สือสิงพิมพ์

บริษัท เนชัน
มัลติมเี ดีย กรุ๊ป จํากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

720,000.00

08/05/2563

21/05/2563

62-00640:โครงการผลิตและสือสาร
เพือสุขภาพอย่างสร ้างสรรค์

เพือผลิตและเผยแพร่ข ้อมูลงานสร ้างเสริมสุขภาพของ
สสส. และภาคีเครือข่าย เพือเพิมการเข ้าถึงข ้อมูลของ
ประชาชนมากขึน

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว
นําเสนอข ้อมูลการดําเนินงาน
ของสสส. ในชองทางออนไลน์
ต่างๆ

62-00640

07/03/2562

400,000.00

400,000.00

2

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เอ็นจอย
คอมมูนเิ คชัน จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

200,000.00

24/04/2563

21/05/2563

62-00708:โครงการจ ้างผลิตและ
เผยแพร่ข ้อมูลสร ้างเสริมสุขภาพผ่านสือ
ออนไลน์

เพือขยายช่องทางการสือสังคมออนไลน์ในงานสร ้าง
่ าธารณะให ้สอดคล ้องเหมาะสมกับ
เสริมสุขภาวะไปสูส
พฤติกรรมการการบริโภคข ้อมูลของประชาชน

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว
นําเสนอข ้อมูลการดําเนินงาน
ของสสส. ในสือสิงพิมพ์

62-00708

18/07/2562

300,000.00

300,000.00

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

นายภาคภูม ิ เดชหัสดิน เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

100,000.00

29/04/2563

21/05/2563

62-00622:โครงการจ ้างผลิตและ
สือสารการสร ้างสุขภาวะเด็กเยาวชน
และครอบครัว

เพือเพิมพืนทีและช่องทางการสือสารประชาสัมพันธ์
สร ้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ผลิตบทความ/สกู๊ปข่าว
นําเสนอข ้อมูลการดําเนินงาน
ของสสส. ในสือสิงพิมพ์

62-00622

07/01/2562

2,972,800.00

2,972,800.00

3

ิ
สือสิงพิมพ์

่ นาคต
บริษัท สารสูอ
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

743,200.00

22 /05/2563

21/05/2563

62-00900:จ ้างผลิตและเผยแพร่
รายการวิทยุเพือการสร ้างเสริม
สุขภาพดี

เพือผลิตและเผยแพร่ขา่ วสาร
การสร ้างเสริมสุขภาพของ สสส.
และภาคีเครือข่ายผ่านทางวิทยุ

จ ้างผลิตและเผยแพร่
ข ้อมูลข่าวเพือการ
สร ้างเสริมสุขภาพ
ผ่านสือวิทยุ โดยมี
เนือหาสอดคล ้อง
กับยุทธศาตร์การ
ดําเนินงานของ สสส.
ทัง 6 เป้ าประสงค์

62-00900

16/09/2562

100,000.00

99,938.00

1

สือ
บริษัท อสมท จํากัด
วิทยุกระจายเสียง (มหาชน)

ิ
เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,938.00

24/04/2563

22/05/2563

03/08/2562

450,000.00

450,000.00

1

สือ
บริษัท อสมท จํากัด
วิทยุกระจายเสียง (มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

450,000.00

22/05/2563

26/05/2563

18/03/2563

1,000,000.00

999,380.00

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

299,814.00

22/05/2563

22/05/2563

11

12

13

14

62-00354:จ ้างผลิตและเผยแพร่ขา่ วสัน
เพือการสร ้างเสริมสุขภาพ
15

63-00296:โครงการจ ้างพัฒนาและ
บริหารจัดการเว็บไซต์ สํานักสร ้างสรรค์
โอกาส และfacebook เรืองเล่าสํานัก 6
16

เพือสือสารข ้อมูลสร ้างเสริมสุขภาพ ของ สสส. และภาคี จ ้างผลิตและเผยแพร่ข ้อมูลข่าว
เครือข่ายทีทันสถานการณ์และเข ้าใจง่าย ให ้ประชาชน
สันผ่านสือวิทยุและสือออนไลน์
ได ้รับรู ้และเข ้าใจการทํางานของ สสส.
ในความรับผิดชอบ พร ้อมทังการ
เข ้าสายสัมภาษณ์ในประเด็น
62-00354
การสร ้างเสริมสุขภาพ โดย
สสส. หรือภาคีเครือข่าย
1.เพือพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักสร ้างสรรค์โอกาส
(สํานัก 6) ใช ้เผยแพร่ขา่ วสาร ข ้อมูลของสํานักฯ และ
้
เพือประโยชน์ในการใชงานของหน่
วยจัดการและ
ประชาชนทัวไปสามารถสืบค ้นข ้อมูลโครงการหน่วย
จัดการ พืนทีแหล่งเรียนรู ้และข่าวสารข ้อมูลของสํานักฯ
ได ้อย่างสะดวก
2. พือบริหารจั ดการเนือหาลงเว็บไซต์ และ Facebook
“เรืองเล่าสํานัก 6” เพือสือสารให ้ครอบคลุมทุก
กลุม
่ เป้ าหมาย

1. ออกแบบ พั ฒนาและบริหาร
จัดการเว็บไซต์ รวมทัง
จัดทําดนือหาข ้อมูลเพือนําไป
เผยแพร่และสือสารกับ
กลุม
่ เป้ าหมายทีกําหนดไว ้
2. พั ฒนาเนือหา จัดทําสือ
ประกอบ และบริหารจัดการ
facebook เพือสร ้างการรั บรู ้
และภาพลักษณ์ทดี
ี ของสํานัก 6

63-00296

1/6

สสส.น.จ.568/2563

บริษัท ไวท์ ไลน์
ดิจต
ิ อล จํากัด

ลําด ับที

17

โครงการ
58-00-2418:สือรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
เพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะปี 2558
(BTS)

60-01070:พั นธมิตรสือยานพาหนะเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2560
18

ว ัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างสือรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนในการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนใช ้
สําหรับเป็ นการขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้งานสร ้างเสริมสุข
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว
เพือใชสํ้ าหรับสร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรสือ
จัดจ ้างสือสือยานพาหนะในการ
ยานพาหนะในการสนับสนุนการขับเคลือนประเด็นงาน
สนับสนุนการขับเคลือนประเด็น
สร ้างเสริมสุขภาวะทีดีและยังยืน พัฒนาเครืองมือการ
งานสร ้างเสริมสุขภาวะทีดีและ
ทํางานสือสารเพือสังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ยังยืน พั ฒนาเครืองมือการ
ทํางานสือสารเพือสังคม และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

58-00-2418

29/09/2558

28,000,000.00

28,000,000.00

สสส.น.จ.804/2563

35

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท วี จี ไอ จํากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

617,925.00

24/04/2563

20/05/2563

60-01070

13/09/2560

2,500,000.00

2,500,000.00

สสส.น.จ.548/2563

6

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บี.วี.เค. จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

318,325.00

24/04/2563

18/05/2563

19

61-00835:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 2
สือโฆษณาตําแหน่งที 1 ถึง 3 และ
รายการที 3 สือโฆษณาตําแหน่งที 4-7

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00

สสส.น.จ.536/2563

16

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เอส เอฟ คอร์
ปอเรชัน จํ ากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

250,000.00

24/04/2563

18/05/2563

20

61-00835:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 2
สือโฆษณาตําแหน่งที 1 ถึง 3 และ
รายการที 3 สือโฆษณาตําแหน่งที 4-7

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00

สสส.น.จ.669/2563

17

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เอส เอฟ คอร์
ปอเรชัน จํ ากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,895,833.33

24/04/2563

18/05/2563

61-00791:จัดจ ้างสือโทรทัศน์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 1
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ วไป
ั
แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม มากกว่า
1.50

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโทรทัศน์ใชสํ้ าหรับ
เป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์
เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รั บรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00791

28/09/2561

25,000,000.00

25,000,000.00

สสส.น.จ.601/2563

12

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,500,000.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00589:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 1 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม มากกว่า 1.50
62-00594:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 6 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยมมากกว่า 0.90

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00589

08/01/2562

35,000,000.00

35,000,000.00

สสส.น.จ.591/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,846,266.88

24/04/2563

20/05/2563

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00594

15/07/2562

21,000,000.00

21,000,000.00

สสส.น.จ.671/2563

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท โมโนบรอด
คาซท์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,609,012.50

24/04/2563

20/05/2563

62-00685:จ ้างบริหารข ้อมูลการ
วางแผนสือเพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจําปี 2562

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างบริหารข ้อมูลการ
วางแผนสือเพือเป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างบริหารข ้อมูลการวางแผนสือ
ใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
การรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ
62-00685
ให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00

สสส.น.จ.942/2563

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท พีเอชดี
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

245,000.00

24/04/2563

20/05/2563

25

62-00596:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 8 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.31-0.60

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00596

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.670/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อาร์.เอส.เทเล
ั จํากัด
วิชน

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

621,670.00

24/04/2563

20/05/2563

26

62-00591:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.51-1.00

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00591

08/01/2562

15,000,000.00

13,000,000.00

สสส.น.จ.673/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด

ของหน่วยงาน

859,611.25

24/04/2563

20/05/2563

27

62-00858:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 9 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.01-0.3

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00858

25/09/2562

4,000,000.00

1,500,000.00

สสส.น.จ.672/2563

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด

ของหน่วยงาน

252,306.00

24/04/2563

20/05/2563
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62-00592:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 4 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.26-0.50

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00592

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.577/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิ ล วี
บรอดคาสท์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

664,470.00

24/04/2563

20/05/2563

29

62-00590:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 2 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 1.01-1.50

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00590

18/07/2562

25,000,000.00

25,000,000.00

สสส.น.จ.675/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม ้นต์ จํ ากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,487,883.75

24/04/2563

20/05/2563

30

62-00593:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.586/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติง เงินนอกงบประมาณ
จํากัด

ของหน่วยงาน

1,060,637.50

24/04/2563

20/05/2563

21

22

23

24

2/6

ลําด ับที

โครงการ

ว ัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา
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62-00593:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

32

62-00593:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว
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62-00593:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

34

62-00593:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00555:จ ้างสือดิจท
ิ ัลเพือรณรงค์
เพือใชสํ้ าหรับเปิ ดพิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว
รายการที 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวา
ไรตีทีมีเนือหาสําหรับประชาชนทัวไป
ค่าเฉลีย Page Views
100,000,000-200,000,000 ครังขึนไป

จ ้างสือดิจท
ิ ัลใชสํ้ าหรับเปิ ด
พิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

36

62-00564:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วัง
มะนาว และรายการที 8 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สาย
เอเชีย-นครสวรรค์

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว
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62-00564:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วัง
มะนาว และรายการที 8 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สาย
เอเชีย-นครสวรรค์
62-00562:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 3 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษ ทางด่วนพระราม 3 บางโคล่ และรายการที 6 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.
มิตรภาพ - นครราชสีมา
62-00562:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 3 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษ ทางด่วนพระราม 3 บางโคล่ และรายการที 6 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.
มิตรภาพ - นครราชสีมา
62-00562:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 3 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษ ทางด่วนพระราม 3 บางโคล่ และรายการที 6 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.
มิตรภาพ - นครราชสีมา

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

41

62-00562:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 3 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษ ทางด่วนพระราม 3 บางโคล่ และรายการที 6 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพนิง บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.
มิตรภาพ - นครราชสีมา

42

62-00561:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 1 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ ้งวัฒนะ
และรายการที 2 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว
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62-00561:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 1 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ ้งวัฒนะ
และรายการที 2 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

35

38

39

40

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.587/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติง เงินนอกงบประมาณ
จํากัด

ของหน่วยงาน

885,425.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.588/2563

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติง เงินนอกงบประมาณ
จํากัด

ของหน่วยงาน

278,200.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.589/2563

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติง เงินนอกงบประมาณ
จํากัด

ของหน่วยงาน

841,287.50

24/04/2563

20/05/2563

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.590/2563

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติง เงินนอกงบประมาณ
จํากัด

ของหน่วยงาน

595,187.50

24/04/2563

20/05/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.537/2563

13

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บัณฑิต เซ็น
เตอร์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

387,875.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.662/2563

7

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ
มีเดีย จํ ากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

177,775.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.663/2563

8

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ
มีเดีย จํ ากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

168,747.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00562

20/06/2562

4,500,000.00

4,278,158.40

สสส.น.จ.664/2563

6

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บอร์ดเวย์
มีเดีย จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

486,850.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00562

20/06/2562

4,500,000.00

4,278,158.40

สสส.น.จ.665/2563

7

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บอร์ดเวย์
มีเดีย จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

299,600.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00562

20/06/2562

4,500,000.00

4,278,158.40

สสส.น.จ.666/2563

8

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บอร์ดเวย์
มีเดีย จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

486,850.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00562

20/06/2562

4,500,000.00

4,278,158.40

สสส.น.จ.667/2563

9

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บอร์ดเวย์
มีเดีย จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

299,600.00

24/04/2563

20/05/2563

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.542/2563

16

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท อิมเมจ โฟกัส
โฮลดิง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

298,333.33

24/04/2563

20/05/2563

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.543/2563

17

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท อิมเมจ โฟกัส
โฮลดิง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

171,200.00

24/04/2563

20/05/2563

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

3/6

ลําด ับที

โครงการ

ว ัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

44

62-00563:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 5 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางออกเมือง นครอินทร์
สะพานพระราม 5

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00563

14/06/2562

2,000,000.00

1,960,800.00

สสส.น.จ.539/2563

10

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท มาสเตอร์ แอด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด (มหาชน)

ของหน่วยงาน

105,000.00

24/04/2563

20/05/2563

45

62-00563:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 5 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางออกเมือง นครอินทร์
สะพานพระราม 5

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00563

14/06/2562

2,000,000.00

1,960,800.00

สสส.น.จ.540/2563

11

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท มาสเตอร์ แอด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด (มหาชน)

ของหน่วยงาน

128,400.00

24/04/2563

20/05/2563

46

62-00785:จัดจ ้างพัฒนาและเผยแพร่
เนือหาประเด็นสุขภาวะในช่องทางสือ
ออนไลน์

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างผู ้พัฒนาและเผยแพร่เนือหา
ประเด็นสุขภาวะในช่องทางสือออนไลน์

พั ฒนาและเผยแพร่เนือหาใช ้
สําหรับช่องทางสือออนไลน์

62-00785

08/08/2562

176,550.00

176,550.00

สสส.น.จ.604/2563

3

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เดย์ โพเอทส์
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

35,310.00

24/04/2563

20/05/2563

61-00835:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 2
สือโฆษณาตําแหน่งที 1 ถึง 3 และ
รายการที 3 สือโฆษณาตําแหน่งที 4-7

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00

สสส.น.จ.735/2563

18

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เอส เอฟ คอร์
ปอเรชัน จํ ากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

482,142.86

08/05/2563

20/05/2563

61-00835:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 2
สือโฆษณาตําแหน่งที 1 ถึง 3 และ
รายการที 3 สือโฆษณาตําแหน่งที 4-7

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00

สสส.น.จ.736/2563

19

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เอส เอฟ คอร์
ปอเรชัน จํ ากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

502,976.19

08/05/2563

20/05/2563

49

61-00834:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 1
สือโฆษณาตําแหน่งปิ ดมือถือ และ
รายการที 4 สือโฆษณาตําแหน่งที 8

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00834

28/09/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

สสส.น.จ.818/2563

7

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เมเจอร์ ซีนี
แอด จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

3,466,666.67

08/05/2563

20/05/2563

50

61-00834:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 1
สือโฆษณาตําแหน่งปิ ดมือถือ และ
รายการที 4 สือโฆษณาตําแหน่งที 8

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00834

28/09/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

สสส.น.จ.819/2563

8

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เมเจอร์ ซีนี
แอด จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

400,000.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00592:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 4 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.26-0.50

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00592

25/07/2562

7,000,000.00

7,000,000.00

สสส.น.จ.577/2563

7

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิ ล วี
บรอดคาสท์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

111,815.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00561:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 1 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ ้งวัฒนะ
และรายการที 2 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง
62-00561:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 1 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนแจ ้งวัฒนะ
และรายการที 2 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางพิเศษทางด่วนดาวคะนอง
62-00563:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 5 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง
บริเวณทางออกเมือง นครอินทร์
สะพานพระราม 5
62-00601:จ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้าน เพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจําปี 2562 รายการที 3 สือป้ ายรอ
รถประจําทางและสือริมทางสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.816/2563

18

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท อิมเมจ โฟกัส
โฮลดิง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

160,500.00

08/05/2563

20/05/2563

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00561

14/06/2562

5,000,000.00

4,985,824.00

สสส.น.จ.817/2563

19

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท อิมเมจ โฟกัส
โฮลดิง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

171,200.00

08/05/2563

20/05/2563

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00563

14/06/2562

2,000,000.00

1,960,800.00

สสส.น.จ.815/2563

12

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท มาสเตอร์ แอด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด (มหาชน)

ของหน่วยงาน

128,400.00

08/05/2563

20/05/2563

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้านเพือเป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างสือยานพาหนะและสือนอก
บ ้านใช ้ในการขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้งานสร ้างเสริมสุข
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.758/2563

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เจซีเดอโก
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

214,000.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00601:จ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้าน เพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจําปี 2562 รายการที 3 สือป้ ายรอ
รถประจําทางและสือริมทางสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้านเพือเป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างสือยานพาหนะและสือนอก
บ ้านใช ้ในการขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้งานสร ้างเสริมสุข
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.759/2563

2

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เจซีเดอโก
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

208,864.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00565:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 9 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพเคลือนไหวทีอยู่ในกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
เปิ ดรั บพิจารณาสือป้ าย
กลางแจ ้ง เพือขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้เข ้าถึงประชาชน
ผ่านสือดังกล่าว

62-00565

15/08/2562

7,500,000.00

7,500,000.00

สสส.น.จ.84/2563

3

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท แพลน บี มีเดีย
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด (มหาชน)

ของหน่วยงาน

802,500.00

08/05/2563

20/05/2563

47

48

51

52

53

54

55

56

57

4/6

ลําด ับที

โครงการ

ว ัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา

58

62-00565:สือป้ ายกลางแจ ้งเพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจําปี 2562
รายการที 9 ป้ ายกลางแจ ้ง
ภาพเคลือนไหวทีอยู่ในกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล

เพือใข ้สําหรับเปิ ดรับพิจารณาสือป้ ายกลางแจ ้ง เพือ
ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

สือป้ ายกลางแจ ้งใข ้สําหรับ
เปิ ดรั บพิจารณาสือป้ าย
กลางแจ ้ง เพือขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้เข ้าถึงประชาชน
ผ่านสือดังกล่าว

59

62-00594:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 6 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยมมากกว่า 0.90

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00556:จ ้างสือดิจท
ิ ัลเพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 3 เว็บไซต์หมวดบันเทิงทีมี
เนือหาตรงความสนใจของเยาวชน
ค่าเฉลีย Page Views 200,000,000
ครังขึนไป
62-00556:จ ้างสือดิจท
ิ ัลเพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 3 เว็บไซต์หมวดบันเทิงทีมี
เนือหาตรงความสนใจของเยาวชน
ค่าเฉลีย Page Views 200,000,000
ครังขึนไป
62-00554:จ ้างสือดิจท
ิ ัลเพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 1 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวา
ไรตีทีมีเนือหาสําหรับประชาชนทัวไป
ค่าเฉลีย Page Views 200,000,000
ครังขึนไป
62-00858:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 9 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.01-0.3

เพือใชสํ้ าหรับเปิ ดพิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างสือดิจท
ิ ัลใชสํ้ าหรับเปิ ด
พิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

60

61

62

63

เพือใชสํ้ าหรับเปิ ดพิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับเปิ ดพิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างสือดิจท
ิ ัลใชสํ้ าหรับเปิ ด
พิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว
จ ้างสือดิจท
ิ ัลใชสํ้ าหรับเปิ ด
พิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว
้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

62-00565

15/08/2562

7,500,000.00

7,500,000.00

สสส.น.จ.841/2563

4

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท แพลน บี มีเดีย
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด (มหาชน)

ของหน่วยงาน

802,500.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00594

15/07/2562

21,000,000.00

21,000,000.00

สสส.น.จ.807/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท โมโนบรอด
คาซท์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

874,725.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00556

14/06/2562

3,000,000.00

3,000,000.00

สสส.น.จ.679/2563

4

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เด็กดี อินเตอร์
แอคทีฟ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

256,800.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00556

14/06/2562

3,000,000.00

3,000,000.00

สสส.น.จ.842/2563

5

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เด็กดี อินเตอร์
แอคทีฟ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

321,396.17

08/05/2563

20/05/2563

62-00554

14/06/2562

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.737/2563

5

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เทนเซ็นต์
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

406,600.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00858

25/09/2562

4,000,000.00

1,500,000.00

สสส.น.จ.808/2563

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด

ของหน่วยงาน

108,068.66

08/05/2563

20/05/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.821/2563

14

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท บัณฑิต เซ็น
เตอร์ จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,250.00

08/05/2563

20/05/2563

62-00362

14/03/2562

500,000.00

225,000.00

สสส.น.จ.894/2563

3

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

มูลนิธห
ิ มอชาวบ ้าน

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

225,000.00

15/05/2563

31/05/2563

58-00-2418

29/09/2558

28,000,000.00

28,000,000.00

สสส.น.จ.804/2563

36

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท วี จี ไอ จํากัด
(มหาชน)

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

617,925.00

22/05/2563

06/04/2563

62-00589

08/01/2562

35,000,000.00

35,000,000.00

สสส.น.จ.810/2563

7

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

964,136.88

22/05/2563

06/04/2563

62-00591

08/01/2562

15,000,000.00

13,000,000.00

สสส.น.จ.809/2563

7

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
เงินนอกงบประมาณ
จํ ากัด

ของหน่วยงาน

323,006.25

22/05/2563

06/04/2563

62-00555:จ ้างสือดิจท
ิ ัลเพือรณรงค์
เพือใชสํ้ าหรับเปิ ดพิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว
รายการที 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวา
ไรตีทีมีเนือหาสําหรับประชาชนทัวไป
ค่าเฉลีย Page Views
100,000,000-200,000,000 ครังขึนไป

จ ้างสือดิจท
ิ ัลใชสํ้ าหรับเปิ ด
พิจารณาสือดิจท
ิ ัล เพือขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00362:โครงการจ ้างจัดกิจกรรม
พั ฒนาองค์ความรู ้ประเด็นการเตรียม
ความพร ้อมและการดูแลผู ้สูงอายุ เพือ
สร ้างแรงบันดาลใจ สร ้างประสบการณ์
ประเด็นการเตรียมความพร ้อมและการ
ดูแลผู ้สูงอายุได ้ครบถ ้วนในทุกมิต ิ

เพือสร ้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู ้อย่างมีสข
ุ
ภาวะทีเหมาะสมกับวัยสูงอายุ2.เพือเป็ นการพัมนาองค์
ความรู ้ สร ้างประสบการณ์ประเด็นการเตรียมความพร ้อม
และดูแลผู ้สูงอายุได ้ครบทุกมิต ิ

กิจกรรมทีมุง่ เน ้นเรืองของการ
เตรียมความพร ้อมก่อนเข ้าสูว่ ัย
สูงอายุ และการดูแล ส่งเสริม
สุขภาวะของผู ้สูงอายุ เพือสร ้าง
แรงบันดาลใจ จัดภายในอาคาร
ศูนย์เรียนรู ้สุขภาวะ

58-00-2418:สือรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
เพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะปี 2558
(BTS)

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างสือรถไฟฟ้ าขนส่ง
มวลชนในการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

67

62-00589:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 1 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม มากกว่า 1.50

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

สือรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนใช ้
สําหรับเป็ นการขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้งานสร ้างเสริมสุข
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว
้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

68

62-00591:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.51-1.00

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

61-00796:จัดจ ้างสือโทรทัศน์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ วไป
ั
แบบ
ความคมชัดปกติ (SD) ความนิยม
0.61-0.80

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโทรทัศน์ใชสํ้ าหรับ
เป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์
เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รั บรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00796

28/09/2561

12,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.822/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,492,461.25

22/05/2563

06/04/2563

61-00796:จัดจ ้างสือโทรทัศน์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ วไป
ั
แบบ
ความคมชัดปกติ (SD) ความนิยม
0.61-0.80

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

จัดจ ้างสือโทรทัศน์ใชสํ้ าหรับ
เป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์
เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รั บรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ

61-00796

28/09/2561

12,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.823/2563

10

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

157,825.00

22/05/2563

06/04/2563

64

65

66

69

70

5/6

ลําด ับที

โครงการ

ว ัตถุประสงค์

61-00796:จัดจ ้างสือโทรทัศน์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ วไป
ั
แบบ
ความคมชัดปกติ (SD) ความนิยม
0.61-0.80

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

72

61-00834:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 1
สือโฆษณาตําแหน่งปิ ดมือถือ และ
รายการที 4 สือโฆษณาตําแหน่งที 8

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

73

61-00834:จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์เพือ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที 1
สือโฆษณาตําแหน่งปิ ดมือถือ และ
รายการที 4 สือโฆษณาตําแหน่งที 8

เพือใชสํ้ าหรับเป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์เข ้าถึง
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติทถู
ี กต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90
62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90
62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90
62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90
62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

79

80

71

74

75

76

77

78

81

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เลขทีส ัญญา
จัดจ ้างสือโทรทัศน์ใชสํ้ าหรับ
เป็ นช่องทางการสือสารรณรงค์
เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รั บรู ้ ความเข ้าใจ ให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ
จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ
จัดจ ้างสือโรงภาพยนตร์ใช ้
สําหรับเป็ นช่องทางการสือสาร
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย
สร ้างการรั บรู ้ ความเข ้าใจให ้
กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติ
ทีถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะ
้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00595:จ ้างสือโทรทัศน์เพือรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจําปี 2562
รายการที 7 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทัวไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม 0.61 - 0.90

เพือใชสํ้ าหรับจั ดจ ้างสือโทรทัศน์ เพือเป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

้
จ ้างสือโทรทัศน์ใชในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึง
ประชาชนผ่านสือดังกล่าว

62-00601:จ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้าน เพือรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจําปี 2562 รายการที 3 สือป้ ายรอ
รถประจําทางและสือริมทางสาธารณะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพือใชสํ้ าหรับดําเนินการจัดจ ้างสือยานพาหนะและสือ
นอกบ ้านเพือเป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือดังกล่าว

จ ้างสือยานพาหนะและสือนอก
บ ้านใช ้ในการขยายช่องทาง
สร ้างการรั บรู ้งานสร ้างเสริมสุข
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

ว ันทีลงนามใน
ส ัญญา

วงเงิน
งบประมาณที
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่าในส ัญญา

เลขทีใบตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครงที
ั

ประเภทสือ
มวนชน

ชือสือมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งทีมาของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จํานวนเงิน

ิ ระบุ
ทร ัพย์สน
ิ ที
ชือทร ัพย์สน
ให้(ถ้ามี)

ว ันทีเบิกจ่าย/
ส่งมอบ
ิ
ทร ัพย์สน

ว ันทีรายงาน

61-00796

28/09/2561

12,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.889/2563

11

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,116.67

22/05/2563

06/04/2563

61-00834

28/09/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

สสส.น.จ.806/2563

6

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เมเจอร์ ซีนี
แอด จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,166,666.67

22/05/2563

06/04/2563

61-00834

28/09/2561

15,000,000.00

15,000,000.00

สสส.น.จ.820/2563

9

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เมเจอร์ ซีนี
แอด จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,166,666.67

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.824/2563

1

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,624,661.25

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.826/2563

2

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,577,848.75

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.827/2563

3

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

823,766.25

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.828/2563

4

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,255,158.75

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.829/2563

5

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,193,901.25

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.830/2563

6

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,483,421.25

22/05/2563

06/04/2563

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00

สสส.น.จ.831/2563

7

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

904,150.00

22/05/2563

06/04/2563

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.785/2563

3

สือดิจท
ิ ัลหรือสือ
อืนใด

บริษัท เจซีเดอโก
(ประเทศไทย) จํากัด

เงินนอกงบประมาณ

ของหน่วยงาน

208,864.00

22/05/2563

06/04/2563

6/6

