รายงาน คตง. ครั้งที่ 2/2564
โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

วิทยุกระจำยเสี บริษัท แปซิฟิค
ยง
คอร์ปเรชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

9

วิทยุกระจำยเสี บริษัท แปซิฟิค
ยง
คอร์ปเรชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

สสส.น.จ.
2695/2564

10

วิทยุกระจำยเสี บริษัท แปซิฟิค
ยง
คอร์ปเรชั่น จำกัด

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

62-00583

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.จ.
2562/2563

8

62-00583

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

สสส.น.จ.
2694/2564

62-00583

20/06/2562

1,000,000.00

1,000,000.00

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

ของหน่วยงำน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

จานวนเงิน

62-00583:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 สถำนีข่ำวจรำจร ค่ำ
ควำมนิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ 50,000
คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว

62-00583:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 สถำนีข่ำวจรำจร ค่ำ
ควำมนิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ 50,000
คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว

62-00583:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 สถำนีข่ำวจรำจร ค่ำ
ควำมนิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ 50,000
คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว

4

63-00491:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 9
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป
แบบควมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม
0.11 - 0.30

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00491

19/06/2563

115,000,000.00

1,800,000.00

สสส.น.จ.
2563/2563

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม
แชนแนล จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

189,925.00

15/02/2564

23/02/2564

5

63-00485:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 3
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
0.71 - 1.20

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00485

22/06/2563

115,000,000.00

12,000,000.00

สสส.น.จ.
2685/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สำมสิบ
เอ็ด จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

1,385,650.00

15/02/2564

23/02/2564

6

63-00483:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 1
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมุ่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
มำกว่ำ 1.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00483

19/06/2563

115,000,000.00

32,000,000.00

สสส.น.จ.
2690/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

2,725,290.00

15/02/2564

23/02/2564

63-00486:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 4
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
0.46 - 0.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นช่อง
ทำงกำรสื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมีค่ำนิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ

63-00486

19/06/2563

115,000,000.00

8,500,000.00

สสส.น.จ.
2686/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิล วี
บรอดคำสท์ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

812,665.00

15/02/2564

23/02/2564

1

2

3

7
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โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

63-00490:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 8
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม
มำกกว่ำ 0.31 - 0.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00490

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00

สสส.น.จ.
2687/2564

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อำร์.เอส.
เทเลวิชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

257,602.50

15/02/2564

23/02/2564

63-00490:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 8
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม
มำกกว่ำ 0.31 - 0.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00490

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00

สสส.น.จ.
2688/2564

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อำร์.เอส.
เทเลวิชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

222,560.00

15/02/2564

23/02/2564

63-00493:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 11
10
สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่บริกำร
สำธำรณะ

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00493

19/06/2563

115,000,000.00

180,000.00

สสส.น.จ.
2689/2564

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท เอ็นเอส
มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

35,200.00

15/02/2564

23/02/2564

63-00506:สัญญำจ้ำงสื่อยำนพำหนะ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 2 สื่อ
รถไฟฟ้ำ รูปแบบโฆษณำ
11 ภำพเคลื่อนไหว บริเวณชั้นออกบัตร
โดยสำร และ รำยกำรที่ 3 สื่อ
รถไฟฟ้ำ รูปแบบโฆษณำภำพนิ่ง
บริเวณสถำนี

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อยำนพำหนะเพื่อใช้สำหรับเป็น
กำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว
63-00506

26/06/2563

15,000,000.00

6,500,000.00

สสส.น.จ.
2692/2564

5

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท ทำงด่วน
รถไฟฟ้ำกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

468,125.00

15/02/2564

23/02/2564

62-00582:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะประจำปี 2562
รำยกำรที่ 3 เพลงลูกทุ่งค่ำควำม
นิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ 20,000 คน
12 และรำยกำรที่ 6 สถำนีข่ำวและ
สำระทั่วไป ค่ำควำมนิยมของผู้ฟัง
มำกกว่ำ 20,000 คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว
62-00582

16/09/2562

2,300,000.00

2,298,000.00

สสส.น.จ.
2693/2564

6

วิทยุกระจำยเสี บริษัท อสมท จำกัด
ยง
(มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

133,000.00

15/02/2564

23/02/2564

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00

สสส.น.จ.
2697/2564

10

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท พีเอชดี
เงินนอก
สื่ออื่นใด (ประเทศไทย) จำกัด งบประมำณ

ของหน่วยงำน

245,000.00

15/02/2564

23/02/2564

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00

สสส.น.จ.
2700/2564

7

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เจซีเดอโก
เงินนอก
สื่ออื่นใด (ประเทศไทย) จำกัด งบประมำณ

ของหน่วยงำน

535,000.00

15/02/2564

23/02/2564

8

9

62-00685:จ้ำงบริหำรข้อมูลกำร
วำงแผนสื่อเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562
13

62-00601:จ้ำงสื่อยำนพำหนะและ
สื่อนอกบ้ำน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562 รำยกำรที่ 3
14 สื่อป้ำยรอรถประจำทำงและสื่อริม
ทำงสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำงบ
ริหำรข้อมูลกำรวำงแผนสื่อเพื่อ
เป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำร
รับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงบริหำรข้อมูลกำรวำงแผนสื่อใช้
ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำง
สื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงสื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
ใช้ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว
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โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่
62-00601:จ้ำงสื่อยำนพำหนะและ
สื่อนอกบ้ำน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562 รำยกำรที่ 3
15 สื่อป้ำยรอรถประจำทำงและสื่อริม
ทำงสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำง
สื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงสื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
ใช้ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

62-00602:จ้ำงสื่อยำนพำหนะและ
สื่อนอกบ้ำน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562 รำยกำรที่ 4
16 สื่อโฆษณำบนรถโดยสำรประจำทำง
สำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร และ
ปริมณฑล

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำง
สื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงสื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
ใช้ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00484:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 2
17 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
1.21-1.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นช่อง
ทำงกำรสื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมีค่ำนิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ

63-00488:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 6
18 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม
มำกกว่ำ 1.10

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

60-01068:พันธมิตรสื่อยำนพำหนะ เพื่อใช้สำหรับสร้ำงควำมร่วมมือ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
กับพันธมิตรสื่อยำนพำหนะใน
ประจำปี 2560
กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ประเด็นงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะที่
ดีและยั่งยืน พัฒนำเครื่องมือกำร
19
ทำงำนสื่อสำรเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน

จัดจ้ำงสื่อสื่อยำนพำหนะในกำร
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีและยั่งยืน
พัฒนำเครื่องมือกำรทำงำนสื่อสำร
เพื่อสังคม และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำน

60-01068:พันธมิตรสื่อยำนพำหนะ เพื่อใช้สำหรับสร้ำงควำมร่วมมือ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
กับพันธมิตรสื่อยำนพำหนะใน
ประจำปี 2560
กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ประเด็นงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะที่
ดีและยั่งยืน พัฒนำเครื่องมือกำร
20
ทำงำนสื่อสำรเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน

จัดจ้ำงสื่อสื่อยำนพำหนะในกำร
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีและยั่งยืน
พัฒนำเครื่องมือกำรทำงำนสื่อสำร
เพื่อสังคม และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำน

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

2,400,000.00

สสส.น.จ.
2701/2564

8

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เจซีเดอโก
เงินนอก
สื่ออื่นใด (ประเทศไทย) จำกัด งบประมำณ

ของหน่วยงำน

1,300,000.00

1,300,000.00

สสส.น.จ.
2719/2564

5

สื่อดิจิทัลหรือ
เงินนอก
บริษัท บี.วี.เค. จำกัด
สื่ออื่นใด
งบประมำณ

22/06/2563

115,000,000.00

19,500,000.00

สสส.น.จ.
2718/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย จำกัด

63-00488

19/06/2563

115,000,000.00

16,000,000.00

สสส.น.จ.
2717/2564

4

วิทยุโทรทัศน์

60-01068

14/09/2560

4,800,000.00

4,800,000.00

สสส.น.จ.
2691/2564

31

60-01068

14/09/2560

4,800,000.00

4,800,000.00

สสส.น.จ.
2702/2564

32

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

62-00602

15/07/2562

63-00484

มูลค่าในสัญญา

Page 3 of 8

ประเภทสื่อ
มวนชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

310,886.00

15/02/2564

23/02/2564

ของหน่วยงำน

101,115.00

15/02/2564

23/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

2,154,043.75

15/02/2564

23/02/2564

บริษัท โมโน บรอด
คำซท์ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

1,693,275.00

15/02/2564

23/02/2564

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท วิคทอเรีย
อิมเมจ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

50,400.00

15/02/2564

23/02/2564

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท วิคทอเรีย
อิมเมจ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

50,400.00

15/02/2564

23/02/2564

ชื่อสื่อมวลชน

จานวนเงิน

โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่
60-01068:พันธมิตรสื่อยำนพำหนะ เพื่อใช้สำหรับสร้ำงควำมร่วมมือ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
กับพันธมิตรสื่อยำนพำหนะใน
ประจำปี 2560
กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ประเด็นงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะที่
ดีและยั่งยืน พัฒนำเครื่องมือกำร
21
ทำงำนสื่อสำรเพื่อสังคม และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำน

จัดจ้ำงสื่อสื่อยำนพำหนะในกำร
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเด็นงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีและยั่งยืน
พัฒนำเครื่องมือกำรทำงำนสื่อสำร
เพื่อสังคม และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์งำน

62-00557:จ้ำงสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 เว็บไซต์หมวดข่ำว สื่อ
22 ค่ำเฉลี่ย Page Views 150,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สำหรับเปิดพิจำรณำสื่อ
ดิจิทัล เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

จ้ำงสื่อดิจิทัลใช้ในกำรขยำยช่องทำง
สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
สื่อดังกล่ำว

62-00557:จ้ำงสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 เว็บไซต์หมวดข่ำว สื่อ
23 ค่ำเฉลี่ย Page Views 150,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สำหรับเปิดพิจำรณำสื่อ
ดิจิทัล เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

จ้ำงสื่อดิจิทัลใช้ในกำรขยำยช่องทำง
สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
สื่อดังกล่ำว

62-00557:จ้ำงสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 เว็บไซต์หมวดข่ำว สื่อ
24 ค่ำเฉลี่ย Page Views 150,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สำหรับเปิดพิจำรณำสื่อ
ดิจิทัล เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

จ้ำงสื่อดิจิทัลใช้ในกำรขยำยช่องทำง
สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
สื่อดังกล่ำว

62-00557:จ้ำงสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 เว็บไซต์หมวดข่ำว สื่อ
25 ค่ำเฉลี่ย Page Views 150,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สำหรับเปิดพิจำรณำสื่อ
ดิจิทัล เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

จ้ำงสื่อดิจิทัลใช้ในกำรขยำยช่องทำง
สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
สื่อดังกล่ำว

62-00557:จ้ำงสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 4 เว็บไซต์หมวดข่ำว สื่อ
26 ค่ำเฉลี่ย Page Views 150,000,000
ครั้งขึ้นไป

เพื่อใช้สำหรับเปิดพิจำรณำสื่อ
ดิจิทัล เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

จ้ำงสื่อดิจิทัลใช้ในกำรขยำยช่องทำง
สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
สื่อดังกล่ำว

63-00594:จ้ำงสื่อดิจิทัล เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภำวะประจำปี
27 2563 รำยกำรที่ 7 เว็บไซต์หมวด
กระทู้ สนทนำ-เว็บบอร์ด

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

4,800,000.00

สสส.น.จ.
2703/2564

33

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท วิคทอเรีย
อิมเมจ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2698/2564

8

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เทรนด์ วีจี 3
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2699/2564

9

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เทรนด์ วีจี 3
สื่ออื่นใด
จำกัด

62-00557

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2704/2564

10

62-00557

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

สสส.น.จ.
2705/2564

62-00557

14/06/2562

4,000,000.00

4,000,000.00

63-00594

24/07/2563

20,000,000.00

1,605,000.00

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

60-01068

14/09/2560

4,800,000.00

62-00557

14/06/2562

62-00557

มูลค่าในสัญญา
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ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

50,400.00

15/02/2564

23/02/2564

ของหน่วยงำน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

400,000.02

15/02/2564

23/02/2564

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เทรนด์ วีจี 3
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

300,000.00

15/02/2564

23/02/2564

11

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เทรนด์ วีจี 3
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

74,900.00

15/02/2564

23/02/2564

สสส.น.จ.
2706/2564

12

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เทรนด์ วีจี 3
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

324,900.00

15/02/2564

23/02/2564

สสส.น.จ.
2709/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท ดอท เจพีจี
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

200,000.00

15/02/2564

24/02/2564

จานวนเงิน

โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่
63-00435:สัญญำจ้ำงวำงแผนกล
ยุทธ์และซื้อสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
28 ประเด็นสุขภำวะประจำปี 2563

PO63-00686:จัดจ้ำงสื่อเสียงใน
ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนสะดวกซื้อ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563
29

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

สื่อเสียงในห้ำงสรรพสินค้ำและ
ร้ำนสะดวกซื้อเพื่อประชำสัมพันธ์
โครงกำรรณรงค์ของทำง สสส.
สร้ำงกำรรับรู้ ส่งเสริมควำมเข้ำใจ
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย ใน
ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนสะดวกซื้อ

เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรรณรงค์
ของทำง สสส. สร้ำงกำรรับรู้
ส่งเสริมควำมเข้ำใจไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย ในห้ำงสรรพสินค้ำ
และร้ำนสะดวกซื้อ

63-00555 : จ้ำงผลิตสกู๊ปกำรสร้ำง เพื่อผลิตข้อมูลสร้ำงเสริมควำมรู้
สังคมสุขภำวะ
ในกำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ
และสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
30
กำรมีสุขภำวะที่ดี

เพื่อผลิิตสกู๊ปวิดีโอที่มีเนื้อหำสร้ำง
สังคมสุขภำวะผ่ำนสื่อโทรทัศน์

61-00835:จัดจ้ำงสื่อโรงภำพยนตร์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ 61
รำยกำรที่ 2 สื่อโฆษณำตำแหน่งที่ 1
31 ถึง 3 และรำยกำรที่ 3 สื่อโฆษณำ
ตำแหน่งที่ 4-7

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

จัดจ้ำงสื่อโรงภำพยนตร์ใช้สำหรับ
เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรรณรงค์
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ

62-00601:จ้ำงสื่อยำนพำหนะและ
สื่อนอกบ้ำน เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562 รำยกำรที่ 3
สื่อป้ำยรอรถประจำทำงและสื่อริม
32
ทำงสำธำรณะในกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำง
สื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
เพื่อเป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำง
กำรรับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงสื่อยำนพำหนะและสื่อนอกบ้ำน
ใช้ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00435:สัญญำจ้ำงวำงแผนกล
ยุทธ์และซื้อสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์
33 ประเด็นสุขภำวะประจำปี 2563

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

63-00589:จ้ำงสื่อดิจิทัล เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภำวะประจำปี
2563 รำยกำรที่ 2 เว็บไซต์หมวด
34 บันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UIP)
เฉลี่ยรำยวัน 500,001 - 700,000

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

63-00594:จ้ำงสื่อดิจิทัล เพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภำวะประจำปี
35 2563 รำยกำรที่ 7 เว็บไซต์หมวด
กระทู้ สนทนำ-เว็บบอร์ด

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
ดังกล่ำว

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

20,000,000.00

สสส.น.จ.
2708/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท ปลำวำฬดี
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

480,000.00

480,000.00

สสส.น.จ.
2710/2564

4

บริษัท ดีมีเตอร์
สื่อดิจิทัลหรือ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สื่ออื่นใด
(มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

29/06/2563

500,000.00

500,000.00

สสส.น.จ.
2619/2563

1

บริษัท บำงกอก
วิทยุโทรทัศน์ มีเดีย แอนด์ บรอด
คำสติ้ง จำกัด

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00

สสส.น.จ.
2696/2564

20

บริษัท เอส เอฟ
สื่อดิจิทัลหรือ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สื่ออื่นใด
(มหำชน)

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00 สสส.น.จ.97/2564

63-00435

26/05/2563

20,000,000.00

63-00589

29/07/2563

63-00594

24/07/2563

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

2,850,065.95

15/02/2564

24/02/2564

ของหน่วยงำน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

250,000.00

15/02/2564

19/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

309,523.81

15/02/2564

23/02/2564

9

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท เจซีเดอโก
เงินนอก
สื่ออื่นใด (ประเทศไทย) จำกัด งบประมำณ

ของหน่วยงำน

242,215.00

15/02/2564

23/02/2564

20,000,000.00 สสส.น.จ.96/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

3,591,907.73

15/02/2564

24/02/2564

3,000,000.00

3,000,000.00 สสส.น.จ.98/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท บัณฑิต เซ็น
สื่ออื่นใด
เตอร์ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

500,000.00

15/02/2564

24/02/2564

20,000,000.00

1,605,000.00 สสส.น.จ.95/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท ดอท เจพีจี
สื่ออื่นใด
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

168,725.00

15/02/2564

24/02/2564

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

63-00435

26/05/2563

20,000,000.00

PO63-00686

11/08/2563

63-00555

มูลค่าในสัญญา
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บริษัท ปลำวำฬดี
จำกัด

โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่
62-00581:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 2 สถำนีเพลงไทยสำกล
36
ควำมนิยมของผู้ฟัง 20,000 50,000 คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

997,920.00

สสส.น.จ.
2520/2563

5

100,000.00

100,000.00

สสส.น.จ.
2672/2563

01/07/2563

100,000.00

100,000.00

สสส.น.จ.
2672/2563

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

62-00581

25/06/2562

1,000,000.00

PO 63-00567

01/07/2563

PO63-00567

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

วิทยุกระจำยเสี บริษัท สตูดิโอ 888
ยง
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

2

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

นำยณธนำ หลง
บำงพลี

เงินนอก
งบประมำณ

2

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

นำยณธนำ หลง
บำงพลี

1

วิทยุโทรทัศน์

2

968,906.40 สสส.น.จ.11/2564

500,000.00 สสส.น.จ.9/2564

มูลค่าในสัญญา

PO 63-00567:โครงกำรจ้ำง
ดำเนินงำนสร้ำงแรงบันดำลใจสร้ำง
เสริมสุขภำวะสู่กำรปฏิบัติผ่ำนสื่อ
ออนไลน์

ผลิตสื่อข้อมูลออนไลน์ สร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สุขภำวะทำง
ปัญญำ ให้เข้ำถึงกลุ่มประชำกร
เป้ำหมำย

ดำเนินงำนผลิตบทควำมที่สร้ำงแรง
บันดำลใจ และ แนวทำงปฏิบัติ
ตำมที่ทุกคนทำได้
เผยแพร่บทควำมที่สร้ำงแรงบันดำล
ใจ ทุกคนทำได้
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค

PO 63-00567:โครงกำรจ้ำง
ดำเนินงำนสร้ำงแรงบันดำลใจสร้ำง
เสริมสุขภำวะสู่กำรปฏิบัติผ่ำนสื่อ
ออนไลน์

ผลิตสื่อข้อมูลออนไลน์ สร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สุขภำวะทำง
ปัญญำ ให้เข้ำถึงกลุ่มประชำกร
เป้ำหมำย

ดำเนินงำนผลิตบทควำมที่สร้ำงแรง
บันดำลใจ และ แนวทำงปฏิบัติ
ตำมที่ทุกคนทำได้
เผยแพร่บทควำมที่สร้ำงแรงบันดำล
ใจ ทุกคนทำได้
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม ในสังคม
ออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ค

63-00737:จ้ำงผลิตและสื่อสำร/
โครงกำรภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
39

เพื่อขยำยช่องทำงกำรสื่อสำร
ข้อิลกำรด
มู
ำเนินงำนของภำคี
เครือข่ำยในพื้นที่ต่ำงๆ

ลงพื้นที่ ผลิตสกู๊ปข่ำว พร้อมตัดต่อ
และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงสื่อโทรทัศน์
ที่ไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงกว้ำงขวำง

63-00737

26/08/2563

2,490,000.00

2,490,000.00 สสส.น.จ.41/2564

63-00541: จ้ำงผลิตและสื่อสำร
ข้อมูลสร้ำงเสริมสุขภำวะคนไทย
40
ยั่งยืน

เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์

ผลิตบทควำม/สกู๊ปข่ำว นำเสนอ
ข้อมูลกำรดำเนินงำนของสสส. ในสื่อ
สิ่งพิมพ์

63-00541

01/07/2563

2,340,000.00

2,340,000.00

PO63-00252

28/02/2563

PO64-00077

12/09/2563

37

38

63-00252:จ้ำงเหมำกิจกรรมสัญจร 1 เพื่อประชำสัมพันธ์นิทรรศกำร
นิทรรศกำรสืบสร้ำงสุขครั้งที่ 1
สืบสร้ำงสุข และเชิญชวนให้กลับ
เข้ำมำใช้บริกำร ณ อำคำรศูนย์
เรียนรู้สุขภำวะ2 เพื่อขยำยฐำน
ผู้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้
โดยกำรสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้
41
สุขภำวะ ผ่ำนเครื่องมือ ชุด
ควำมรู้สื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะ แก่
กลุ่มเป้ำหมำย

PO64-00077:จ้ำงเหมำจัดงำน
สื่อสำรพฤติกรรมสุขภำพคนไทย

42

เพื่อกำรสื่อสำรชี้นำสังคมใน
ประเด็นพฤติกรรมสุขภำพคน
ไทยที่น่ำจับตำ ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับสังคมใน
วงกว้ำง ในเดือนธันวำคม 2563

จัดงำนสื่อสำร พฤติกรรมสุขภำพคน
ไทย (Thaihealth Watch) ณ
อำคำรศูนย์เรียนรู้สุขภำวะ เพื่อกำร
สื่อสำรชี้นำสังคมในประเด็น
พฤติกรรมสุขภำพคนไทยที่น่ำจับตำ
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
สังคมในวงกว้ำง ในเดือนธันวำคม
2563

1,000,000 บำท

500,000.00
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สสส.น.จ.
2666/2563

ประเภทสื่อ
มวนชน

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

142,560.00

15/02/2564

23/02/2564

ของหน่วยงำน

50,000.00

15/02/2564

03/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

50,000.00

15/02/2564

18/02/2564

บริษัท เพ็ญประ
ภรรณ์ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

498,000.00

15/02/2564

03/02/2564

สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท สี่พระยำ
กำรพิมพ์

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

585,000.00

15/02/2564

23/02/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท ซีเอ็มโอ
จำกัด (มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

290,671.92

15/02/2564

23/02/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

บริษัท เวิร์ค อิท
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

100,000.00

15/02/2564

23/02/2564

ชื่อสื่อมวลชน

จานวนเงิน

โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

63-00595: จ้ำงผลิตและสื่อสำรกำร เพื่อใช้เป็นช่องทำงในกำร
สร้ำงสุขภำวะเด็กเยำวชนและ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ
43 ครอบครัว
สิ่งพิมพ์

ผลิตบทควำม/สกู๊ปข่ำว นำเสนอ
ข้อมูลกำรดำเนินงำนของสสส. ในสื่อ
สิ่งพิมพ์

63-00595

01/07/2563

2,675,520.00

2,675,520.00 สสส.น.จ.172/2564

2

สื่อสิ่งพิมพ์

บริิท
ำ สำรสู่อนำคต
จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

668,880.00

25/02/2564

03/02/2564

63-00490:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 8
44 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดปกติ (SD) ควำมนิยม
มำกกว่ำ 0.31 - 0.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นกำร
ขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อดังกล่ำว

63-00490

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.244/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อำร์.เอส.
เทเลวิชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

644,675.00

25/02/2564

25/02/2564

63-00686:จัดจ้ำงสื่อเสียงใน
ห้ำงสรรพสินค้ำและร้ำนสะดวกซื้อ
45 เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563

เพื่อเผยแพร่สื่อเสียงใน
เผยแพร่สื่อเสียงในห้ำงสรรพสินค้ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำ และร้ำนสะดวก และร้ำนสะดวกซื้อ ตำมที่ สสส.
ซื้อให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยจำนวน กำหนด
มำก

63-00686

11/08/2563

480,000.00

480,000.00 สสส.น.จ.113/2564

5

วิทยุกระจำยเสี บริษัท ดีมิเตอร์
ยง
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

100,000.00

25/02/2564

25/02/2564

63-00486:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 4
46 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
0.46 - 0.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นช่อง
ทำงกำรสื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมีค่ำนิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ

63-00486

19/06/2563

115,000,000.00

8,500,000.00 สสส.น.จ.133/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ทริปเปิล วี
บรอดคำสท์ จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

1,244,410.00

25/02/2564

25/02/2564

เพื่อใช้สำหรับดำเนินกำรจัดจ้ำงบ
ริหำรข้อมูลกำรวำงแผนสื่อเพื่อ
เป็นกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำร
รับรู้งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้
เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

จ้ำงบริหำรข้อมูลกำรวำงแผนสื่อใช้
ในกำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้
งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00 สสส.น.จ.139/2564

11

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท พีเอชดี
เงินนอก
สื่ออื่นใด (ประเทศไทย) จำกัด งบประมำณ

ของหน่วยงำน

245,000.00

25/02/2564

25/02/2564

61-00835:จัดจ้ำงสื่อโรงภำพยนตร์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ 61
รำยกำรที่ 2 สื่อโฆษณำตำแหน่งที่ 1
48 ถึง 3 และรำยกำรที่ 3 สื่อโฆษณำ
ตำแหน่งที่ 4-7

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

จัดจ้ำงสื่อโรงภำพยนตร์ใช้สำหรับ
เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรรณรงค์
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ

61-00835

28/09/2561

17,000,000.00

17,000,000.00 สสส.น.จ.138/2564

21

บริษัท เอส เอฟ
สื่อดิจิทัลหรือ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สื่ออื่นใด
(มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

17,857.14

25/02/2564

25/02/2564

63-00506:สัญญำจ้ำงสื่อยำนพำหนะ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 2 สื่อ
รถไฟฟ้ำ รูปแบบโฆษณำ
49 ภำพเคลื่อนไหว บริเวณชั้นออกบัตร
โดยสำร และ รำยกำรที่ 3 สื่อ
รถไฟฟ้ำ รูปแบบโฆษณำภำพนิ่ง
บริเวณสถำนี

เพื่อใช้สำหรับเป็นกำรขยำย
ช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำนสร้ำง
เสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึงประชำชน
ผ่ำนสื่อดังกล่ำว

สื่อยำนพำหนะเพื่อใช้สำหรับเป็น
กำรขยำยช่องทำงสร้ำงกำรรับรู้งำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ ให้เข้ำถึง
ประชำชนผ่ำนสื่อดังกล่ำว
63-00506

26/06/2563

15,000,000.00

6,500,000.00 สสส.น.จ.130/2564

6

สื่อดิจิทัลหรือ
สื่ออื่นใด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

234,062.50

25/02/2564

25/02/2564

62-00685:จ้ำงบริหำรข้อมูลกำร
วำงแผนสื่อเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภำวะ ประจำปี 2562
47
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บริษัท ทำงด่วน
รถไฟฟ้ำกรุงเทพ
จำกัด (มหำชน)

โครงกำร

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่
63-00484:สัญญำจ้ำงสื่อโทรทัศน์
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภำวะ
ประจำปี 2563 รำยกำรที่ 2
50 สถำนีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบ
ควำมคมชัดสูง (HD) ควำมนิยม
1.21-1.70

เพื่อใช้สำหรับเป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมี
ค่ำนิยมทัศนคติที่ถูกต้องในงำน
สร้ำงเสริมสุขภำวะ

62-00580:จ้ำงสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2562
รำยกำรที่ 1 สถำนีเพลงไทยสำกล
51 ค่ำนิยมของผู้ฟังมำกกว่ำ 50,000 คน

เพื่อใช้สำหรับเปิดรับพิจำรณำสื่อ จ้ำงสื่อวิทยุใช้ในกำรขยำยช่องทำง
วิทยุ เพื่อขยำยช่องทำงสร้ำงกำร สร้ำงกำรรับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำน
รับรู้เข้ำถึงประชำชนผ่ำนสื่อ
สื่อดังกล่ำว
ดังกล่ำว

63-00037:จ้ำงผลิตและสื่อสำร
เพื่อสื่อสำรข้อมูลควำมรอบรู้ด้ำน
ข้อมูลสุขภำวะคนไทยทุกช่วงวัยผ่ำน สุขภำพ (Health Literacy)
สื่อวิทยุ
ให้กับประชำชน รู้เท่ำทันปัจจัย
52
เสี่ยงทำงสุขภำพ

PO63-00504:จัดจ้ำงสื่อโฆษณำ
ป้ำยกลำงแจ้งภำพเคลื่อนไหว
บริเวณสยำมสแควร์วัน เพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภำวะ ประจำปี 2563
53

เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร
รณรงค์ของทำง สสส. สร้ำงกำร
รับรู้ ส่งเสริมควำมเข้ำใจไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำนสื่อป้ำย
กลำงแจ้งภำพเคลื่อนไหว บริเวณ
สยำมสแควร์วัน ในจุดทำงเชื่อม
จำกรถไฟฟ้ำและทำงเข้ำ
ศูนย์กำรค้ำที่มีประชำชนใช้
บริกำรเป็นจำนวนมำก

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สำหรับเป็นช่อง
ทำงกำรสื่อสำรรณรงค์เข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ ให้กลุ่มเป้ำหมำยมีค่ำนิยม
ทัศนคติที่ถูกต้องในงำนสร้ำงเสริม
สุขภำวะ

จ้ำงผลิตและเผยแพร่ผลกำร
ดำเนินงำนของ สสส. และภำคี
เครือข่ำย ตำมยุทธศำสตร์องค์กร ใน
รูปแบบข่ำวสั้นเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์ ผ่ำนทำงสื่อวิทยุ
สื่อโฆษณำป้ำยกลำงแจ้ง
ภำพเคลื่อนไหว เพื่อประชำสัมพันธ์
โครงกำรรณรงค์ของทำง สสส. สร้ำง
กำรรับรู้ ส่งเสริมควำมเข้ำใจไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำนสื่อป้ำยกลำงแจ้ง
ภำพเคลื่อนไหว บริเวณสยำมสแควร์
วัน ในจุดทำงเชื่อมจำกรถไฟฟ้ำและ
ทำงเข้ำศูนย์กำรค้ำที่มีประชำชนใช้
บริกำรเป็นจำนวนมำก

เลขที่ใบตรวจรับ
พัสดุ เช่น
สสส.น.จ.
990/2563

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มา
ของเงิน/
ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

19,500,000.00 สสส.น.จ.132/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย จำกัด

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

1,500,000.00

1,485,768.00 สสส.น.จ.137/2564

4

วิทยุกระจำยเสี
ยง

บริษัท อำร์เอส
จำกัด (มหำชน)

เงินนอก
งบประมำณ

18/11/2562

400,000.00

400,000.00 สสส.น.จ.40/2564

2

วิทยุกระจำยเสี บริษัท อสมท จำกัด
ยง
(มหำชน)

06/10/2563

481,500.00

481,500.00 สสส.น.จ.131/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือ บริษัท คิว แอดเวอร์
สื่ออื่นใด
ไทซิ่ง จำกัด

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามในสัญญา

63-00484

22/06/2563

115,000,000.00

62-00580

01/07/2562

63-00037

PO63-00504

มูลค่าในสัญญา
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ทรัพย์สิน ระบุ
ชื่อทรัพย์สินที่
ให้(ถ้ามี)

วันที่เบิกจ่าย/ส่ง
มอบทรัพย์สิน

วันที่รายงาน

2,885,923.75

25/02/2564

25/02/2564

ของหน่วยงำน

371,442.00

25/02/2564

25/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

200,000.00

25/02/2564

03/02/2564

เงินนอก
งบประมำณ

ของหน่วยงำน

80,250.00

25/02/2564

25/02/2564

