รายงาน คตง. ครั้งที่ 1/2564
ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อสร้างความตระหนักเท่าทันปัจจัยเสี่ยง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างความ
ต่อการเกิดสุขภาวะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตระหนักเท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ใน
ที่มีผู้ใช้งานจานวนมาก
รูปแบบต่างๆ ทั้งวิดีโอคลิป อินโฟกราฟิก
บทความ แชร์ข้อมูล และไลฟ์สด ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

เลขที่ใบตรวจ
รับพัสดุ เช่น การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
มูลค่าในสัญญา
ชื่อสื่อมวลชน
สสส.น.จ.
ครั้งที่
ชน
990/2563
399,000.00
สสส.น.จ.
สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท โจษจัน จากัด
2
2468/2563
อื่นใด

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่
วันที่รายงาน
ส่งมอบทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

199,500.00

08/01/2564

12/01/2564

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

743,975.00

08/01/2564

19/01/2564

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,000,900.00

08/01/2564

11/01/2564

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

71,891.05

08/01/2564

11/01/2564

1

63-00052:จ้างผลิตและพัฒนาข้อมูล
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์

63-00052

28/11/2562

400,000.00

2

63-00460 : จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูล เพื่อสื่อสารการดาเนินงานของ สสส. โดย จ้างผลิตสกู๊ป/บทความ จนเกิดการรับรู้และ 63-00460
สร้างเสริมสุขภาวะเพื่อร่วมสร้างสังคม การนาเสนอข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะผ่าน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
แห่งความสุข
รูปแบบสกู๊ป/บทความ จนเกิดการรับรู้และ วัตถุประสงค์ขององค์กร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์ขององค์กร

15/7/2563

3,000,000.00

2,975,900.00

สสส.น.จ.
2514/2563

1

3

63-00483:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00483
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 1 สถานีโทรทัศน์หมวดหมุ่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม มากว่า 1.70

19/06/2563

115,000,000.00

32,000,000.00

สสส.น.จ.
2511/2563

4

4

62-00564:สื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อ
เพื่อใข้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อป้าย
สื่อป้ายกลางแจ้งใข้สาหรับขยายช่องทาง
62-00564
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 กลางแจ้ง เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้ สร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
รายการที่ 7 ป้ายกลางปจ้งภาพนิ่ง
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
บริเวณทางหลวงมุ่งสู่ ถ.เพชรเกษม-วัง
มะนาว และรายการที่ 8 ป้ายกลางแจ้ง
ภาพนิ่ง บริเวณทางหลวงมุ่งสู่ ถ.สาย
เอเชีย-นครสวรรค์

20/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2499/2563

20

5

63-00485:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00485
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.71 - 1.20

22/06/2563

115,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.
2500/2563

2

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,635,628.75

08/01/2564

11/01/2564

6

63-00485:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00485
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.71 - 1.20

22/06/2563

115,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.
2501/2563

3

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

377,175.00

08/01/2564

11/01/2564

7

63-00485:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00485
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 3 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.71 - 1.20

22/06/2563

115,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.
2502/2563

4

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท วัน สามสิบเอ็ด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,850,163.75

08/01/2564

11/01/2564
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สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท ข่าวสด จากัด

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์
และวิทยุ จากัด

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท แอท อินฟินิท
อื่นใด
มีเดีย จากัด

เลขที่ใบตรวจ
รับพัสดุ เช่น การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
ชื่อสื่อมวลชน
สสส.น.จ.
ครั้งที่
ชน
990/2563
สสส.น.จ.
วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี
3
2503/2563
บรอดคาสท์ จากัด

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการ 63-00486
สื่อสารรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ

19/06/2563

115,000,000.00

8,500,000.00

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการ 63-00486
สื่อสารรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ

19/06/2563

115,000,000.00

8,500,000.00

สสส.น.จ.
2504/2563

4

10

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00487
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.21 - 0.45

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00

สสส.น.จ.
2505/2563

11

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00487
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.21 - 0.45

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00

12

63-00484:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563
รายการที่ 2 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 1.21-1.70

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร
รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมีค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุขภาวะ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการ 63-00484
สื่อสารรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ

22/06/2563

115,000,000.00

13

63-00484:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563
รายการที่ 2 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 1.21-1.70

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร
รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมีค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุขภาวะ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการ 63-00484
สื่อสารรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมี
ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ

22/06/2563

14

63-00493:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00493
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 11 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
บริการสาธารณะ

15

63-00488:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
63-00488
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
รายการที่ 6 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ (SD)
ความนิยม มากกว่า 1.10

ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

63-00486:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563
รายการที่ 4 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.46 - 0.70

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร
รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมีค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุขภาวะ

9

63-00486:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563
รายการที่ 4 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.46 - 0.70

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร
รณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ให้กลุ่มเป้าหมายมีค่านิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงานสร้างเสริมสุขภาวะ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เลขที่สัญญา

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่
วันที่รายงาน
ส่งมอบทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

212,662.50

08/01/2564

11/01/2564

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท ทริปเปิล วี
บรอดคาสท์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

602,945.00

08/01/2564

11/01/2564

1

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

142,845.00

08/01/2564

11/01/2564

สสส.น.จ.
2506/2563

2

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

440,708.93

08/01/2564

11/01/2564

19,500,000.00

สสส.น.จ.
2509/2563

3

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

967,280.00

08/01/2564

11/01/2564

115,000,000.00

19,500,000.00

สสส.น.จ.
2510/2563

4

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,444,500.00

08/01/2564

11/01/2564

19/06/2563

115,000,000.00

180,000.00

สสส.น.จ.
2507/2563

2

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท เอ็นเอส มีเดีย
กรุ๊ป จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

20,100.00

08/01/2564

11/01/2564

19/06/2563

115,000,000.00

16,000,000.00

สสส.น.จ.
2508/2563

3

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,388,325.00

08/01/2564

11/01/2564

Page 2 of 4

ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจ
รับพัสดุ เช่น การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
ชื่อสื่อมวลชน
สสส.น.จ.
ครั้งที่
ชน
990/2563
สสส.น.จ.
สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท มติชน จากัด
7
2526/2563
อื่นใด
(มหาชน)

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่
วันที่รายงาน
ส่งมอบทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

404,325.00

22/01/2564

27/01/2564

16

62-00558:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 5 เว็บไซต์หมวดข่าว สื่อ
ค่าเฉลี่ย Page Views
100,000,000-150,000,000 ครั้ง

เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อ จ้างสื่อดิจิทัลใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00558

14/06/2562

3,500,000.00

3,500,000.00

17

62-00556:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวดบันเทิงที่มี
เนื้อหาตรงความสนใจของเยาวชน
ค่าเฉลี่ย Page Views 200,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อ จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล 62-00556
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
เพือ่ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

14/06/2562

3,000,000.00

3,000,000.00

สสส.น.จ.
2525/2563

13

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เด็กดี อินเตอร์
อื่นใด
แอคทีฟ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

85,600.00

22/01/2564

27/01/2564

18

62-00555:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อ จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล 62-00555
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
เพือ่ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
รายการที่ 2 เว็บไซต์หมวดบันเทิงวา
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ไรตี้ที่มีเนื้อหาสาหรับประชาชนทั่วไป
ค่าเฉลี่ย Page Views
100,000,000-200,000,000 ครั้งขึ้นไป

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2524/2563

26

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์
อื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,250.00

22/01/2564

27/01/2564

19

63-00506:สัญญาจ้างสื่อยานพาหนะ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อยานพาหนะเพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย 63-00506
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจาปี การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ
2563 รายการที่ 2 สื่อรถไฟฟ้า รูปแบบ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
โฆษณา ภาพเคลื่อนไหว บริเวณชั้น
ออกบัตรโดยสาร และ รายการที่ 3 สื่อ
รถไฟฟ้า รูปแบบโฆษณาภาพนิ่งบริเวณ
สถานี

26/06/2563

15,000,000.00

6,500,000.00

สสส.น.จ.
2534/2563

4

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท ทางด่วนรถไฟฟ้า
อื่นใด
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

468,125.00

22/01/2564

27/01/2564

20

62-00580:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 1 สถานีเพลงไทยสากล
ค่านิยมของผู้ฟังมากกว่า 50,000 คน
62-00583:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 4 สถานีข่าวจราจร ค่าความ
นิยมของผู้ฟังมากกว่า 50,000 คน

เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ เพื่อ จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้างการ 62-00580
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
รับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

01/07/2562

1,500,000.00

1,485,768.00

สสส.น.จ.
2522/2563

3

วิทยุกระจายเสียง บริษัท อาร์เอส จากัด
(มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

371,442.00

22/01/2564

27/01/2564

เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ เพื่อ จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้างการ 62-00583
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
รับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.จ.
2521/2563

7

วิทยุกระจายเสียง บริษัท แปซิฟิค คอร์ป
เรชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

100,000.00

22/01/2564

27/01/2564

22

62-00602:จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อ
นอกบ้าน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2562 รายการที่ 4 สื่อโฆษณา
บนรถโดยสารประจาทางสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างสื่อ
จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้านใช้ในการ 62-00602
ยานพาหนะและสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นการ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

15/07/2562

1,300,000.00

1,300,000.00

สสส.น.จ.
2535/2563

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บี.วี.เค. จากัด
อื่นใด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

315,650.00

22/01/2564

27/01/2564

23

62-00602:จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อ
นอกบ้าน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2562 รายการที่ 4 สื่อโฆษณา
บนรถโดยสารประจาทางสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างสื่อ
จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้านใช้ในการ 62-00602
ยานพาหนะและสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นการ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริม สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
สุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

15/07/2562

1,300,000.00

1,300,000.00

สสส.น.จ.
2565/2563

4

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บี.วี.เค. จากัด
อื่นใด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

299,600.00

22/01/2564

27/01/2564

21
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ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เลขที่สัญญา

24

62-00565:สื่อป้ายกลางแจ้งเพื่อ
เพื่อใข้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อป้าย
สื่อป้ายกลางแจ้งใข้สาหรับเปิดรับพิจารณา
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจาปี 2562 กลางแจ้ง เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้ สื่อป้ายกลางแจ้ง เพื่อขยายช่องทางสร้าง
รายการที่ 9 ป้ายกลางแจ้ง
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือ
ปริมณฑล

25

62-00593:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 5 สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่
ทั่วไป แบบความคมชัดสูง (HD) ความ
นิยม 0.01 - 0.25

26

PO63-00342:จัดจ้างผลิตชุดสื่อวิดีโอ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในการ
ผลิตชุดสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่และ
PO63-00342
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องไวรัสโควิท สื่อสารสร้างให้ความรู้ความเข้าใจไปยัง
ประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารสร้างให้ความรู้
- 19
กลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่ สสส. กาหนด ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่องทางที่
สสส. กาหนด
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PO63-00661:จัดจ้างสื่อโฆษณาป้าย
กลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางด่วนบาง
โคล่-ดาวคะนอง เพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะประจาปี 2563

วันที่ลงนามใน
สัญญา

วงเงิน
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจ
รับพัสดุ เช่น การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
ชื่อสื่อมวลชน
สสส.น.จ.
ครั้งที่
ชน
990/2563
สสส.น.จ.
สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท แพลน บี มีเดีย
11
2523/2563
อื่นใด
จากัด (มหาชน)

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่
วันที่รายงาน
ส่งมอบทรัพย์สิน
ให้(ถ้ามี)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

678,750.00

22/01/2564

27/01/2564

62-00565

15/08/2562

7,500,000.00

7,500,000.00

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็น จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้าง 62-00593
การขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้าง การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
เสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ดังกล่าว

15/07/2562

5,000,000.00

5,000,000.00

สสส.น.จ.
2564/2563

10

วิทยุโทรทัศน์ บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

386,537.50

22/01/2564

27/01/2564

31/03/2563

475,080.00

475,080.00

สสส.น.จ.
2544/2563

6

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท ไทย บรอดคาส
อื่นใด
ติ้ง จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

39,590.00

22/01/2564

27/01/2564

5/8/2563

399,467.00

399,466.67

สสส.น.จ.
2542/2563

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย
อื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

399,466.67

22/01/2564

31/01/2564

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ของ
ทาง สสส. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อป้าย
กลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางด่วนบาง
โคล่-ดาวคะนอง

สื่อโฆษณาป้ายกลางแจ้งภาพนิ่งเพื่อ
PO63-00661
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ของทาง
สสส. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมความเข้าใจไป
ยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อป้ายกลางแจ้ง
ภาพนิ่ง บริเวณทางด่วนบางโคล่-ดาวคะนอง
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