รายงาน คตง. ครั้งที่ 5
ลำด ับที่

โครงกำร

ว ัตถุประสงค์

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

่ สารข ้อมูล
62-00482:จ ้างผลิตและสือ
สร ้างเสริมสุขภาวะเพือ
่ ร่วมสร ้างสังคม
แห่งความสุข (happiness Society)

่ สารเผยแพร่
เพือ
่ เพิม
่ ช่องทางในการสือ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสร ้างเสริมสุข
ภาวะในประเด็นต่างๆ ของ สสส.และ
ภาคีเครือข่าย

่ สารประเด็นสุขภาวะตามที่
ผลิตและสือ
สสส.และภาคีเครือข่ายดาเนินงาน

62-00694:จ ้างผลิตและเผยแพร่
ข ้อมูลเสริมสร ้างภาพลักษณ์
่ ออนไลน์
องค์กรผ่านสือ

่ สารภาพลักษณ์
เพือ
่ เพิม
่ พืน
้ ทีก
่ ารสือ
องค์กรให ้ครอบคลุมกลุม
่ เป้ าหมายที่
่ ออนไลน์
ใช ้สือ

ผลิตและเผยแพร่ข ้อมูลผลงานสร ้าง
เสริมสุขภาพ
ตามแผนงานทัง้ หมดขององค์กร

่ สาร
63-00073:จ ้างผลิตชุดข ้อมูลสือ
ประเด็นสร ้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่าย
ในพืน
้ ที่

เพือ
่ เผยแพร่ผลการดาเนินงานประเด็น
สร ้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคี
เครือข่าย เพือ
่ สร ้างความตระหนั ก
่ ังคม
ประเด็นการสร ้างเสริมสุขภาพไปสูส
วงกว ้าง

่ สารประเด็นสุขภาวะตามที่
ผลิตและสือ
สสส.และภาคีเครือข่ายดาเนินงาน

PO63-00232:จ ้างผลิตและเผยแพร่
้ เพือ
ข่าวสัน
่ การสร ้างเสริมสุขภาพ

เพือ
่ สร ้างความรอบรู ้ด ้านสุขภาพให ้แก่
ประชาชนผ่านข ้อมูลข่าวสารจากการ
ดาเนินงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย

้ ข ้อความ
ผลิตและเผยแพร่ขา่ วสัน
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมหรืองานสร ้าง
เสริมสุขภาพของ สสส. ผ่านช่องทาง
วิทยุ และช่องทางอืน
่ ๆในความรับผิดชอบ

่ ดิจท
62-00555:จ ้างสือ
ิ ัลเพือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวาไรตีท
้ ม
ี่ ี
เนือ
้ หาสาหรับประชาชนทั่วไป ค่าเฉลีย
่
Page Views
100,000,000-200,000,000 ครัง้ ขึน
้ ไป

่ ดิจท
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ิ ัล
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ ดิจท
่
จ ้างสือ
ิ ัลใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ดิจท
ิ ัล เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

6

่ ดิจท
62-00555:จ ้างสือ
ิ ัลเพือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวาไรตีท
้ ม
ี่ ี
เนือ
้ หาสาหรับประชาชนทั่วไป ค่าเฉลีย
่
Page Views
100,000,000-200,000,000 ครัง้ ขึน
้ ไป

่ ดิจท
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ิ ัล
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

7

่ ดิจท
62-00555:จ ้างสือ
ิ ัลเพือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวาไรตีท
้ ม
ี่ ี
เนือ
้ หาสาหรับประชาชนทั่วไป ค่าเฉลีย
่
Page Views
100,000,000-200,000,000 ครัง้ ขึน
้ ไป

่ ดิจท
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ิ ัล
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ ดิจท
่
จ ้างสือ
ิ ัลใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ดิจท
ิ ัล เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ โทรทัศน์เพือ
62-00593:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01 - 0.25

่ โทรทัศน์ เพือ
เพือ
่ ใช ้สาหรับจัดจ ้างสือ
่
เป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์ใช ้ในการขยายช่องทาง
จ ้างสือ
สร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

62-00685:จ ้างบริหารข ้อมูลการ
่ เพือ
วางแผนสือ
่ รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2562

เพือ
่ ใช ้สาหรับดาเนินการจัดจ ้างบริหาร
่ เพือ
ข ้อมูลการวางแผนสือ
่ เป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุข
่ ดังกล่าว
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ ใช ้ใน
จ ้างบริหารข ้อมูลการวางแผนสือ
การขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
่
เสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

่ โทรทัศน์เพือ
62-00858:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 9 สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป
แบบความคมชัดปกติ (SD) ความนิยม
0.01-0.3

่ โทรทัศน์ เพือ
เพือ
่ ใช ้สาหรับจัดจ ้างสือ
่
เป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์ใช ้ในการขยายช่องทาง
จ ้างสือ
สร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุเพือ
62-00583:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 4 สถานีขา่ วจราจร ค่าความนิยมของ
ผู ้ฟั งมากกว่า 50,000 คน

่ วิทยุ
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
จ ้างสือ
่ ดังกล่าว
การรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
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เลขทีส
่ ัญญำ

ว ันทีล
่ งนำม
ในส ัญญำ

วงเงิน
งบประมำณที่
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่ำในส ัญญำ

เลขทีใ่ บตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

กำร
เบิกจ่ำย
ครงที
ั้ ่

่ ป้ ายกลางแจ ้งใข ้สาหรับขยาย
สือ
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ ป้ ายกลางแจ ้งเพือ
่ ป้ าย
62-00564:สือ
่ รณรงค์ เพือ
่ ใข ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ กลางแจ ้ง เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการ
่ ดังกล่าว
7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง่ บริเวณทาง
รับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
หลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วังมะนาว และ
รายการที่ 8 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง่
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สายเอเชียนครสวรรค์

่ ป้ ายกลางแจ ้งใข ้สาหรับขยาย
สือ
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ สือ
่ มวลชน
ชือ

ประเภท
งบประมำณ

แหล่งทีม
่ ำของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จำนวนเงิน

ิ
ทร ัพย์สน
ื่
ระบุชอ
ว ันทีเ่ บิกจ่ำย/
ิ ที่ ส่งมอบทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
ให้(ถ้ำมี)

ว ันทีร่ ำยงำน

62-00482

21/05/2562

3,575,000.00

3,575,000.00

สสส.น.จ.1368/2563

3

่ สิง่ พิมพ์
สือ

บริษัท ข่าวสด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,787,500.00

11/09/2563

14/09/2563

62-00694

12/07/2562

500,000.00

499,690.00

สสส.น.จ.1449/2563

2

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

249,845.00

11/09/2563

21/09/2563

63-00073

11/12/2562

500,000.00

500,000.00

สสส.น.จ.1445/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อภิวฒ
ั น์วงศ์วานิช จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

200,000.00

11/09/2563

14/09/2563

63-00232

11/02/2563

400,000.00

399,750.00

สสส.น.จ.1589/2563

1

วิทยุกระจายเสี
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ยง

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

199,875.00

11/09/2563

21/09/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1547/2563

18

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

400,000.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1567/2563

19

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

192,600.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00555

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1568/2563

20

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

280,250.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.1549/2563

8

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

157,527.76

11/09/2563

16/09/2563

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00

สสส.น.จ.1551/2563

5

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย)
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

245,000.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00858

25/09/2562

4,000,000.00

1,500,000.00

สสส.น.จ.1548/2563

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

190,406.50

11/09/2563

16/09/2563

62-00583

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.จ.1546/2563

4

่
วิทยุกระจายเสี บริษัท แปซิฟิค คอร์ปเรชัน
ยง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

100,000.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1619/2563

13

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ มีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

177,775.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1620/2563

14

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ มีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

168,747.00

11/09/2563

16/09/2563

่ ดิจท
่
จ ้างสือ
ิ ัลใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ดิจท
ิ ัล เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ ป้ ายกลางแจ ้งเพือ
่ ป้ าย
62-00564:สือ
่ รณรงค์ เพือ
่ ใข ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ กลางแจ ้ง เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการ
่ ดังกล่าว
7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง่ บริเวณทาง
รับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
หลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วังมะนาว และ
รายการที่ 8 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง่
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สายเอเชียนครสวรรค์

ประเภท
่ มวลชน
สือ

1/4

ลำด ับที่

โครงกำร

ว ัตถุประสงค์

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

่ ป้ ายกลางแจ ้งเพือ
่ ป้ าย
62-00564:สือ
่ รณรงค์ เพือ
่ ใข ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ กลางแจ ้ง เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการ
่ ดังกล่าว
7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง่ บริเวณทาง
รับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
หลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วังมะนาว และ
รายการที่ 8 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง่
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สายเอเชียนครสวรรค์

่ ป้ ายกลางแจ ้งใข ้สาหรับขยาย
สือ
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ ป้ ายกลางแจ ้งเพือ
่ ป้ าย
62-00564:สือ
่ รณรงค์ เพือ
่ ใข ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 รายการที่ กลางแจ ้ง เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการ
่ ดังกล่าว
7 ป้ ายกลางปจ ้งภาพนิง่ บริเวณทาง
รับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
หลวงมุง่ สู่ ถ.เพชรเกษม-วังมะนาว และ
รายการที่ 8 ป้ ายกลางแจ ้งภาพนิง่
บริเวณทางหลวงมุง่ สู่ ถ.สายเอเชียนครสวรรค์

่ ป้ ายกลางแจ ้งใข ้สาหรับขยาย
สือ
ช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์เพือ
62-00594:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 6 สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป
แบบความคมชัดปกติ (SD) ความนิยม
มากกว่า 0.90

่ โทรทัศน์ เพือ
เพือ
่ ใช ้สาหรับจัดจ ้างสือ
่
เป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์ใช ้ในการขยายช่องทาง
จ ้างสือ
สร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ โทรทัศน์เพือ
62-00591:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.51-1.00

่ โทรทัศน์ เพือ
เพือ
่ ใช ้สาหรับจัดจ ้างสือ
่
เป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์ใช ้ในการขยายช่องทาง
จ ้างสือ
สร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุเพือ
62-00583:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 4 สถานีขา่ วจราจร ค่าความนิยมของ
ผู ้ฟั งมากกว่า 50,000 คน

่ วิทยุ
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
จ ้างสือ
่ ดังกล่าว
การรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุเพือ
62-00584:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 5 สถานีขา่ วจราจร ค่าความนิยมของ
ผู ้ฟั ง 20,000 - 50,000 คน

่ วิทยุ
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
จ ้างสือ
่ ดังกล่าว
การรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุเพือ
62-00580:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 1 สถานีเพลงไทยสากล ค่านิยมของ
ผู ้ฟั งมากกว่า 50,000 คน

่ วิทยุ
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
จ ้างสือ
่ ดังกล่าว
การรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ ดิจท
62-00558:จ ้างสือ
ิ ัลเพือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
่ ค่าเฉลีย
ที่ 5 เว็บไซต์หมวดข่าว สือ
่
Page Views
100,000,000-150,000,000 ครัง้

่ ดิจท
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดพิจารณาสือ
ิ ัล
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ ดิจท
จ ้างสือ
ิ ัลใช ้ในการขยายช่องทาง
่
สร ้างการรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

่ วิทยุเพือ
62-00581:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 2 สถานีเพลงไทยสากล ความนิยม
ของผู ้ฟั ง 20,000 - 50,000 คน

่ วิทยุ
เพือ
่ ใช ้สาหรับเปิ ดรับพิจารณาสือ
เพือ
่ ขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้เข ้าถึง
่ ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสือ

่ วิทยุใช ้ในการขยายช่องทางสร ้าง
จ ้างสือ
่ ดังกล่าว
การรับรู ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

23

62-00685:จ ้างบริหารข ้อมูลการ
่ เพือ
วางแผนสือ
่ รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2562

เพือ
่ ใช ้สาหรับดาเนินการจัดจ ้างบริหาร
่ เพือ
ข ้อมูลการวางแผนสือ
่ เป็ นการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุข
่ ดังกล่าว
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ ใช ้ใน
จ ้างบริหารข ้อมูลการวางแผนสือ
การขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
่
เสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว
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่ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
58-00-2418:สือ
เพือ
่ รณรงค์ประเด็นสุขภาวะปี 2558
(BTS)

่
เพือ
่ ใช ้สาหรับดาเนินการจัดจ ้างสือ
รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนในการขยาย
ช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุข
่ ดังกล่าว
ภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ รถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนใช ้สาหรับเป็ น
สือ
การขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งานสร ้าง
่
เสริมสุขภาวะให ้เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ
ดังกล่าว

่ โทรทัศน์เพือ
62-00593:จ ้างสือ
่ รณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการ
ที่ 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป
แบบความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01 - 0.25

่ โทรทัศน์ เพือ
เพือ
่ ใช ้สาหรับจัดจ ้างสือ
่
เป็ นการขยายช่องทางสร ้างการรับรู ้งาน
สร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้เข ้าถึงประชาชน
่ ดังกล่าว
ผ่านสือ

่ โทรทัศน์ใช ้ในการขยายช่องทาง
จ ้างสือ
สร ้างการรับรู ้งานสร ้างเสริมสุขภาวะ ให ้
่ ดังกล่าว
เข ้าถึงประชาชนผ่านสือ

่ หนั งสือพิมพ์
PO63-00568:จัดจ ้างสือ
กรุงเทพธุรกิจ เพือ
่ ลงประกาศสรรหา
รองประธานกรรมการคนทีส
่ องและ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
กองทุนสนั บสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ

เพือ
่ ลงประกาศเชิญชวนผู ้สนใจ สมัคร
่ บุคคล เพือ
หรือเสนอชือ
่ เข ้ารับการสรร
หาเป็ นรองประธานกรรมการคนทีส
่ อง
และกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

่ หนั งสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเพือ
สือ
่ ลง
ประกาศเชิญชวนผู ้สนใจ สมัครหรือ
่ บุคคล เพือ
เสนอชือ
่ เข ้ารับการสรรหาเป็ น
รองประธานกรรมการคนทีส
่ องและ
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
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เลขทีส
่ ัญญำ

ว ันทีล
่ งนำม
ในส ัญญำ

วงเงิน
งบประมำณที่
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่ำในส ัญญำ

เลขทีใ่ บตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

กำร
เบิกจ่ำย
ครงที
ั้ ่

ประเภท
่ มวลชน
สือ

่ สือ
่ มวลชน
ชือ

ประเภท
งบประมำณ

แหล่งทีม
่ ำของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จำนวนเงิน

ิ
ทร ัพย์สน
ื่
ระบุชอ
ว ันทีเ่ บิกจ่ำย/
ิ ที่ ส่งมอบทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
ให้(ถ้ำมี)

ว ันทีร่ ำยงำน

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1621/2563
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่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ มีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

177,775.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00564

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.1622/2563

16

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท แอท อินฟิ นท
ิ มีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

168,747.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00594

15/07/2562

21,000,000.00

21,000,000.00

สสส.น.จ.1616/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

804,105.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00591

01/08/2562

15,000,000.00

13,000,000.00

สสส.น.จ.1617/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

232,056.25

11/09/2563

16/09/2563

62-00583

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.จ.1613/2563

5

่
วิทยุกระจายเสี บริษัท แปซิฟิค คอร์ปเรชัน
ยง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

100,000.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00584

21/06/2562

700,000.00

697,950.00

สสส.น.จ.1614/2563

4

วิทยุกระจายเสี บริษัท วิไลเซ็นเตอร์ แอนด์
ยง
ซันส์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

139,590.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00580

01/07/2562

1,500,000.00

1,485,768.00

สสส.น.จ.1612/2563

2

วิทยุกระจายเสี
บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ยง

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

371,442.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00558

14/06/2562

3,500,000.00

3,500,000.00

สสส.น.จ.1611/2563

4

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

107,000.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00581

25/06/2562

1,000,000.00

997,920.00

สสส.น.จ.1615/2563

2

วิทยุกระจายเสี
บริษัท สตูดโิ อ 888 จากัด
ยง

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

142,560.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00

สสส.น.จ.1627/2563

6

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท พีเอชดี (ประเทศไทย)
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

245,000.00

11/09/2563

16/09/2563

58-00-2418

29/09/2558

28,000,000.00

28,000,000.00

สสส.น.จ.1625/2563

37

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท วี จี ไอ จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,235,850.00

11/09/2563

16/09/2563

62-00593

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.1550/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

377,472.18

11/09/2563

16/09/2563

63-00568

30/06/2563

223,725.00

223,724.16

สสส.น.จ.1628/2563

1

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

่ มัลติมเี ดีย กรุป
บริษัท เนชัน
๊
จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

223,724.16

11/09/2563

16/09/2563

2/4

บริษัท มติชน จากัด (มหาชน)

ลำด ับที่

27

โครงกำร

ว ัตถุประสงค์

่ โฆษณาป้ าย
PO63-00504:จัดจ ้างสือ
กลางแจ ้งภาพเคลือ
่ นไหว บริเวณ
สยามสแควร์วน
ั เพือ
่ รณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะ ประจาปี 2563

เพือ
่ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ของ
ทาง สสส. สร ้างการรับรู ้ ส่งเสริมความ
่ ป้ าย
เข ้าใจไปยังกลุม
่ เป้ าหมาย ผ่านสือ
กลางแจ ้งภาพเคลือ
่ นไหว บริเวณ
่ มจาก
สยามสแควร์วน
ั ในจุดทางเชือ
รถไฟฟ้ าและทางเข ้าศูนย์การค ้าทีม
่ ี
ประชาชนใช ้บริการเป็ นจานวนมาก

PO63-00422:จ ้างบริหารจัดการงาน
การตลาด จัดจาหน่าย และ
ประชาสัมพันธ์ สานั กพิมพ์สข
ุ พับลิชชิง่

บริหารจัดการด ้านการตลาด การจัด
จาหน่าย การประชาสัมพันธ์ ด ้านลูกค ้า
สัมพันธ์ และด ้านงานสนั บสนุนงาน
สานั กพิมพ์

28

่ ยานพาหนะเพือ
60-01068:พันธมิตรสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2560

31

32

33

34

35

36

37

่ โฆษณาป้ ายกลางแจ ้ง
สือ
ภาพเคลือ
่ นไหว เพือ
่ ประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ของทาง สสส. สร ้าง
การรับรู ้ ส่งเสริมความเข ้าใจไปยัง
่ ป้ ายกลางแจ ้ง
กลุม
่ เป้ าหมาย ผ่านสือ
ภาพเคลือ
่ นไหว บริเวณสยามสแควร์วน
ั
่ มจากรถไฟฟ้ าและ
ในจุดทางเชือ
ทางเข ้าศูนย์การค ้าทีม
่ ป
ี ระชาชนใช ้
จัดการด ้านการตลาด การจัดจาหน่าย
การประชาสัมพันธ์ ด ้านลูกค ้าสัมพันธ์
และด ้านงานสนั บสนุนงานสานั กพิมพ์
ให ้มีประสิทธิภาพอย่างเป็ นระบบ ผลิต
เนือ
้ หา พัฒนา และออกแบบ ในรูปแบบ
่ สารบนสังคม
ทีเ่ หมาะสมกับการสือ
ออนไลน์ (Social Media) ในการการ
ออกแบบภาพ (Graphic) ประกอบการ
่ สาร จัดทาเพือ
สือ
่ การประชาสัมพันธ์
้ หนั งสือ
และกระตุ ้นยอดสัง่ จองสัง่ ซือ

เพือ
่ ใช ้สาหรับสร ้างความร่วมมือกับ
่ ยานพาหนะในการสนั บสนุน
พันธมิตรสือ
การขับเคลือ
่ นประเด็นงานสร ้างเสริมสุข
ภาวะทีด
่ แ
ี ละยัง่ ยืน พัฒนาเครือ
่ งมือการ
่ สารเพือ
ทางานสือ
่ สังคม และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน

่ สือ
่ ยานพาหนะในการ
จัดจ ้างสือ
สนั บสนุนการขับเคลือ
่ นประเด็นงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะทีด
่ แ
ี ละยัง่ ยืน พัฒนา
่ สารเพือ
เครือ
่ งมือการทางานสือ
่ สังคม
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

29

30

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

เลขทีส
่ ัญญำ

ว ันทีล
่ งนำม
ในส ัญญำ

วงเงิน
งบประมำณที่
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่ำในส ัญญำ

เลขทีใ่ บตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

กำร
เบิกจ่ำย
ครงที
ั้ ่

ประเภท
่ มวลชน
สือ

่ สือ
่ มวลชน
ชือ

ประเภท
งบประมำณ

แหล่งทีม
่ ำของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จำนวนเงิน

ิ
ทร ัพย์สน
ื่
ระบุชอ
ว ันทีเ่ บิกจ่ำย/
ิ ที่ ส่งมอบทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
ให้(ถ้ำมี)

ว ันทีร่ ำยงำน

63-00504

10/06/2563

449,400.00

449,400.00

สสส.น.จ.1629/2563

1

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิง่ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

160,500.00

11/09/2563

16/09/2563

63-00422

18/05/2563

900,000.00

895,005.00

สสส.น.จ. 1376/2563

2

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

่ จากัด
บริษัท โอไอซี ครีเอชัน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,345.55

11/09/2563

12/10/2563

60-01068

14/09/2560

4,800,000.00

4,800,000.00

สสส.น.จ.1626/2563

27

่ ดิจท
สือ
ิ ัลหรือ
่ อืน
สือ
่ ใด

บริษัท วิคทอเรีย อิมเมจ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

325,500.00

11/09/2563

16/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1738/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,075,350.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1739/2563

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

535,000.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1740/2563

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

267,500.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1741/2563

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

35,310.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1742/2563

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

44,405.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1743/2563

7

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

322,337.50

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1744/2563

8

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

303,345.00

15/09/2563

24/09/2563

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1745/2563

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,045,925.00

15/09/2563

24/09/2563

3/4

ลำด ับที่

38

โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม

่ โทรทัศน์เพือ
61-00799:จัดจ ้างสือ
่
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ 61 รายการที่ 5
สถานีโทรทัศน์หมวดหมูท
่ ั่วไป แบบ
ความคมชัดสูง (HD) ความนิยม
0.01-0.25 และรายการที่ 13
สถานีโทรทัศน์ หมวดหมูเ่ ด็ก เยาวชน

่ สาร
เพือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่องทางการสือ
รณรงค์เข ้าถึงกลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการ
รับรู ้ ความเข ้าใจ ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติทถ
ี่ ูกต ้องในงานสร ้าง
เสริมสุขภาวะ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้สาหรับเป็ นช่อง
่ สารรณรงค์เข ้าถึง
ทางการสือ
กลุม
่ เป้ าหมาย สร ้างการรับรู ้ ความเข ้าใจ
ให ้กลุม
่ เป้ าหมายมีคา่ นิยมทัศนคติท ี่
ถูกต ้องในงานสร ้างเสริมสุขภาวะ

่
สสส.น.ก.1/239/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

39

่
สสส.น.ก.1/236/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
40

่
สสส.น.ก.1/239/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
41

่
สสส.น.ก.1/236/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
42

่
สสส.น.ก.1/270/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
43

่
สสส.น.ก.1/274/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้อง่ กันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
44

่
สสส.น.ก.1/253/2563:จัดจ ้างสือ
้
โทรทัศน์ เพือ
่ รณรงค์ป้องกันการติดเชือ
ไวรัสโควิด-19
45

ว ัตถุประสงค์

เลขทีส
่ ัญญำ

ว ันทีล
่ งนำม
ในส ัญญำ

วงเงิน
งบประมำณที่
ได้ร ับจ ัดสรร

มูลค่ำในส ัญญำ

เลขทีใ่ บตรวจร ับ
พ ัสดุ เช่น
สสส.น.จ.990/2563

กำร
เบิกจ่ำย
ครงที
ั้ ่

ประเภท
่ มวลชน
สือ

่ สือ
่ มวลชน
ชือ

ประเภท
งบประมำณ

แหล่งทีม
่ ำของ
ิ
เงิน/ทร ัพย์สน

จำนวนเงิน

ิ
ทร ัพย์สน
ื่
ระบุชอ
ว ันทีเ่ บิกจ่ำย/
ิ ที่ ส่งมอบทร ัพย์สน
ิ
ทร ัพย์สน
ให้(ถ้ำมี)

ว ันทีร่ ำยงำน

61-00799

28/09/2561

4,500,000.00

4,500,000.00

สสส.น.จ.1746/2563

10

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด มหาชน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

115,292.50

15/09/2563

24/09/2563

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/239/2563

24/07/2563

1,500,000.00

1,500,000.00

สสส.น.ก.1/239/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิ ล วี บรอดคาสท์
จากัด (สานั กงานใหญ่)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

680,000.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/236/2563

23/07/2563

3,654,050.00

3,654,050.00

สสส.น.ก.1/236/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,808,300.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/239/2563

24/07/2563

1,500,000.00

1,500,000.00

สสส.น.ก.1/275/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิ ล วี บรอดคาสท์
จากัด (สานั กงานใหญ่)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

820,000.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/236/2563

23/07/2563

3,654,050.00

3,654,050.00

สสส.น.ก.1/269/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และ
วิทยุ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,845,750.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/270/2563

08/10/2563

3,000,000.00

3,000,000.00

สสส.น.ก.1/270/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บีอซ
ี ี มัลติมเี ดีย จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

3,000,000.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/274/2563

14/08/2563

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.ก.1/274/2563

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,000,000.00

11/09/2563

24/09/2563

ื่
เพือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่สอ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้างการรับรู ้
และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับประชาชน
ทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการป้ องกันดูแล
ตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม ให ้ห่างไกล
้ ไวรัสโควิด-19
จากเชือ

่ โทรทัศน์เพือ
สือ
่ ใช ้เป็ นช่องทางในการ
ื่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร ้าง
เผยแพร่สอ
การรับรู ้ และส่งเสริมความเข ้าใจให ้กับ
ประชาชนทั่วไป ได ้ตระหนั กถึงการ
ป้ องกันดูแลตนเอง และผู ้อืน
่ ในสังคม
้ ไวรัสโควิด-19
ให ้ห่างไกลจากเชือ

สสส.น.ก.
1/253/2563

30/07/2563

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.ก.1/286/2563

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

490,637.50

18/09/2563

24/09/2563
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