รายงาน คตง. ครั้งที่ 3/2564

ลาดับที่

1

โครงการ
63-00478 : จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูล
สนับสนุนสังคมสุขภาวะผ่านสื่อออนไลน์

62-00560:วางแผนกลยุทธ์และซื่อสื่อดิจิทัล
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
2

63-00419: จ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้า
ระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
3

4

5

6

7

8

9

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารข้อมูลการ
ดาเนินสร้างสังคมในรูปแบบข่าว

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

197,950.00

12/03/2564

27/03/2564

10

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท แมคฟิว่า
อื่นใด
(ประเทศไทย) จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,036,949.53

12/03/2564

16/03/2564

299,600.00 สสส.น.จ.104/2563

1

วิทยุกระจายเสียง

บริษัท แปซิฟิค
คอร์ปเรชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

149,800.00

12/03/2564

29/03/2564

1,000,000.00

997,920.00 สสส.น.จ.136/2564

6

วิทยุกระจายเสียง

บริษัท สตูดโิ อ 888
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

142,560.00

12/03/2564

16/03/2564

24/06/2562

500,000.00

433,350.00 สสส.น.จ.135/2564

2

วิทยุกระจายเสียง บริษัท ทายกร จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

433,350.00

12/03/2564

16/03/2564

63-00483

19/06/2563

115,000,000.00

32,000,000.00 สสส.น.จ.141/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

3,766,466.88

12/03/2564

16/03/2564

63-00433

08/06/2563

9,000,000.00

8,994,420.00 สสส.น.จ.100/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท ฮัลโล
บางกอก แอล อี ดี
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

215,605.00

12/03/2564

28/03/2564

63-00488

19/06/2563

115,000,000.00

16,000,000.00 สสส.น.จ.241/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท โมโน บรอด
คาซท์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,271,075.00

12/03/2564

16/03/2564

63-00485

22/06/2563

115,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.247/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท วัน สามสิบ
เอ็ด จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,535,316.25

12/03/2564

16/03/2564

63-00478

08/06/2563

400,000.00

395,900.00 สสส.น.จ.2676/2563

1

วิทยุกระจายเสียง

62-00560

10/06/2562

25,000,000.00

25,000,000.00 สสส.น.จ.2707/2564

63-00419

13/05/2563

300,000.00

62-00581

25/06/2562

62-00585

ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสื่อสารในรูปแบบ
บทความเชิงวิเคราะห์/สกู๊ป/ข่าว บท
สัมภาษณ์พิเศษเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์และสื่อวิทยุในความรับผิดชอบ

จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00585:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 7 สถานี
เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ข่าวสารและสาระทั่วไป ค่าความนิยมของผู้ฟัง ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
10,000 - 20,000 คน

จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

63-00483:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 1 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมุ่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดสูง (HD) ความนิยม มากว่า 1.70

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง เผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านช่องทางสื่อป้าย
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง กลางแจ้งภาพเตลื่อนไหว เพื่อสร้างการ
ประชาชนผ่านสื่อป้ายกลางแจ้ง
รับรู้ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาพเคลื่อนไหว

63-00488:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 6 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม มากกว่า 1.10

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

63-00485:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 3 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดสูง (HD) ความนิยม 0.71 - 1.20

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

ชื่อสื่อมวลชน

ผลิตข้อมูลสื่อสารในรูปแบบบทความ/
ข่าว/ สกู๊ป และเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์
พร้อมกับประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ

62-00581:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 2 สถานีเพลง เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ไทยสากล ความนิยมของผู้ฟัง 20,000 ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
50,000 คน

63-00433:จ้างสื่อป้ายกลางแจ้ง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2563

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

เลขที่สัญญา

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างวางแผน จ้างสื่อดิจิทัลใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
กลยุทธ์และซื้อสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างการ
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
รับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ รวมทั้ง
สร้างพฤติกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่าน
ช่องทางสื่อดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเผยแพร่ข้อูลเฝ้
มู าระวังผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผ่านสื่อที่มี
ฐานผู้ตดิ ตามจานวนมาก ทั้งทางวิทยุและ
โซเชียลมีเดีย

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

มูลค่าในสัญญา
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จานวนเงิน

วันที่รายงาน

รายงาน คตง. ครั้งที่ 3/2564

ลาดับที่

10

11

12

13

14

15

16

โครงการ

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

63-00493:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 11 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่บริการสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

วันที่รายงาน

63-00493

19/06/2563

115,000,000.00

180,000.00 สสส.น.จ.242/2564

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท เอ็นเอส มีเดีย
กรุ๊ป จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

33,900.00

12/03/2564

16/03/2564

63-00491

19/06/2563

115,000,000.00

1,800,000.00 สสส.น.จ.246/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม
แชนแนล จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

344,005.00

12/03/2564

28/03/2564

63-00491:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 9 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบควมคมชัด กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ปกติ (SD) ความนิยม 0.11 - 0.30

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

63-00490:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 8 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม มากกว่า 0.31 0.70

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

63-00490

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.245/2564

6

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท อาร์.เอส.
เทเลวิชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

884,890.00

12/03/2564

16/03/2564

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 5 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดสูง (HD) ความนิยม 0.21 - 0.45

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

63-00487

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.239/2564

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก
มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

158,800.04

12/03/2564

16/03/2564

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 5 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดสูง (HD) ความนิยม 0.21 - 0.45

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

63-00487

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.240/2564

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก
มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

309,670.04

12/03/2564

16/03/2564

63-00433

08/06/2563

9,000,000.00

8,994,420.00 สสส.น.จ.103/2564

4

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท ฮัลโล
บางกอก แอล อี ดี
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

215,605.00

12/03/2564

28/03/2564

62-00554

14/06/2562

4,500,000.00

4,500,000.00 สสส.น.จ.219/2563

8

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เทนเซ็นต์
อื่นใด
(ประเทศไทย) จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

964,200.00

12/03/2564

16/03/2564

63-00433

08/06/2563

9,000,000.00

8,994,420.00 สสส.น.จ.102/2564

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท ฮัลโล
บางกอก แอล อี ดี
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

215,605.00

12/03/2564

28/03/2564

63-00433

08/06/2563

9,000,000.00

8,994,420.00 สสส.น.จ.101/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท ฮัลโล
บางกอก แอล อี ดี
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

215,605.00

12/03/2564

28/03/2564

63-00433:จ้างสื่อป้ายกลางแจ้ง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2563

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง เผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านช่องทางสื่อป้าย
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง กลางแจ้งภาพเตลื่อนไหว เพื่อสร้างการ
ประชาชนผ่านสื่อป้ายกลางแจ้ง
รับรู้ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาพเคลื่อนไหว

62-00554:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ประเด็น เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อ จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อ
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 1 เว็บไซต์ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ดิจิทัล เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้
หมวดบันเทิงวาไรตีท้ ี่มีเนื้อหาสาหรับ
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย Page Views
200,000,000 ครั้งขึ้นไป

17

63-00433:จ้างสื่อป้ายกลางแจ้ง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2563

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง เผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านช่องทางสื่อป้าย
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง กลางแจ้งภาพเตลื่อนไหว เพื่อสร้างการ
ประชาชนผ่านสื่อป้ายกลางแจ้ง
รับรู้ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาพเคลื่อนไหว

18

63-00433:จ้างสื่อป้ายกลางแจ้ง
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ
ประจาปี 2563

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง เผยแพร่สื่อโฆษณาผ่านช่องทางสื่อป้าย
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง กลางแจ้งภาพเตลื่อนไหว เพื่อสร้างการ
ประชาชนผ่านสื่อป้ายกลางแจ้ง
รับรู้ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาพเคลื่อนไหว

Page 2 of 6
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ลาดับที่

โครงการ

21

22

23

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
บริษัท พีเอชดี
อื่นใด
(ประเทศไทย) จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

245,000.00

12/03/2564

16/03/2564

วิทยุกระจายเสียง

บริษัท สตูดโิ อ 888
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

142,560.00

12/03/2564

16/03/2564

8

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,210,170.00

12/03/2564

16/03/2564

19,000,000.00 สสส.น.จ.232/2564

10

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,239,108.75

12/03/2564

16/03/2564

19,000,000.00

19,000,000.00 สสส.น.จ.231/2564

9

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

3,575,806.25

12/03/2564

16/03/2564

19/06/2563

600,000.00

564,000.00 สสส.น.จ.229/2564

1

วิทยุกระจายเสียง

บริษัท คลื่นข่าว
ความจริง จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

47,000.00

12/03/2564

28/03/2564

เลขที่สัญญา

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างบริหาร
ข้อมูลการวางแผนสื่อเพื่อเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างบริหารข้อมูลการวางแผนสื่อใช้ใน
การขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้าง
เสริมสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
ดังกล่าว

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00 สสส.น.จ.239/2564

12

62-00581:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 2 สถานีเพลง
ไทยสากล ความนิยมของผู้ฟัง 20,000 50,000 คน
62-00595:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.61 - 0.90

เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ
เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00581

25/06/2562

1,000,000.00

997,920.00 สสส.น.จ.2724/2564

7

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทาง
สร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

19,000,000.00 สสส.น.จ.230/2564

62-00595:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.61 - 0.90

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทาง
สร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00

62-00595:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 7
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.61 - 0.90

เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทาง
สร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00595

15/07/2562

63-00470

19

20

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

62-00685:จ้างบริหารข้อมูลการวางแผนสื่อ
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562

วัตถุประสงค์

มูลค่าในสัญญา

ชื่อสื่อมวลชน

จานวนเงิน

วันที่รายงาน

63-00470:จ้างสื่อวิทยุเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดรับพิจารณาสื่อวิทยุ
ภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 5 สถานีข่าว เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
และสาระทั้วไป ค่าความนิยมของผู้ฟัง
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
30,000-70,000 คนต่อเดือน

จ้างสื่อวิทยุใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

25

63-00489:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 7 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.71 - 1.10

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

63-00489

19/06/2563

12,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.236/2564

1

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,568,887.50

12/03/2564

28/03/2564

26

63-00489:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 7 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.71 - 1.10

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

63-00489

19/06/2563

12,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.237/2564

2

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

536,738.75

12/03/2564

28/03/2564

27

63-00489:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 7 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.71 - 1.10

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

63-00489

19/06/2563

12,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.238/2564

3

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,439,551.25

12/03/2564

28/03/2564

24

Page 3 of 6

รายงาน คตง. ครั้งที่ 3/2564

ลาดับที่

28

โครงการ

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ดังกล่าว

PO64-00077:จ้างเหมาจัดงานสื่อสาร
พฤติกรรมสุขภาพคนไทย

จัดงานสื่อสาร พฤติกรรมสุขภาพคนไทย
(Thaihealth Watch) ณ อาคารศูนย์
เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อการสื่อสารชี้นาสังคม
ในประเด็นพฤติกรรมสุขภาพคนไทยที่น่า
จับตา ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและ
ระดับสังคมในวงกว้าง ในเดือนธันวาคม
2563

63-00514: จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์
30

เพื่อการสื่อสารชี้นาสังคมในประเด็น
พฤติกรรมสุขภาพคนไทยที่น่าจับตา ทั้ง
ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมใน
วงกว้าง ในเดือนธันวาคม 2563

เพื่อขยายช่องทางการสื่อสังคมออนไลน์ จ้างผลิตชุดข้อมูลสุขภาวะที่เหมาะกับสื่อ
ในงานสร้างเสริมสุขภาวะไปสู่สาธารณะ ดิจิทัล หรือสังคมออนไลน์ เพื่อสอดคล้อง
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมการ กับกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจได้ง่าย
การบริโภคข้อมูลของประชาชน

63-00640:จ้างผลิตและเผยแพร่วัฒนธรรม
องค์กรผ่านสื่อออนไลน์

เพื่อสร้างความเข้าใจการทางานด้านการ เผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ ข่าว
สร้างเสริมสุขภาวะขององค์กร สสส.
บทความ ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของ สสส.

63-00073:จ้างผลิตชุดข้อมูลสื่อสารประเด็น
สร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายในพื้นที่

เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินงานประเด็น ผลิตและสื่อสารประเด็นสุขภาวะตามที่
สร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคี
สสส.และภาคีเครือข่ายดาเนินงาน
เครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนัก
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพไปสู่สังคม
วงกว้าง

32

PO63-00356:จ้างบริหารจัดการงานสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาศักยภาพ

33

63-00231:จ้างผลิตและสื่อสาร
สร้างความตระหนักรู้ดา้ นสุขภาพ
34

63-00542:จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เสริมสุขภาพ “มุมศึกษาหาความสุข”
35

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

63-00491:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 9 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบควมคมชัด กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
ปกติ (SD) ความนิยม 0.11 - 0.30

29

31

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดาเนินงานด้านการพัฒนาขีด วางแผนการสื่อสาร ผลิตเนื้อหาด้านการ
ความสามารถภาคีเครือข่ายตามกรอบ พัฒนาศักยภาพ และบริหารจัดการ page
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ ThaiHealth Academy ปี 2563
จาเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุข
ภาวะ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพของของ ThaiHealth
Academy อย่าง

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อการเกิดทุกขภาวะทางกาย
จิต ปัญญา และสังคม นาไปสู่การมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์

ผลิตและเผยชุดการวิเคราะห์ข้อมูลข่าว
การสร้างเสริมสุขภาพของ
สสส. และภาคีเครือข่าย

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน ทาให้กระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคี
เครือข่ายเกิดการรับรู้สู่สาธารณะ ส่งผล
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
พฤติกรรม

จัดทาเนื้อหาบทความสร้างเสริมสุขภาพ
สาหรับผลิตชุดข้อมูลเพื่อการสื่อสาร

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

วันที่รายงาน

63-00491

19/06/2563

115,000,000.00

1,800,000.00 สสส.น.จ.243/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท จี เอ็ม เอ็ม
แชนแนล จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

192,867.50

12/03/2564

PO64-00077

12/09/2563

500,000.00

500,000.00 สสส.น.จ.254/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท เวิร์ค อิท
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

400,000.00

12/03/2564

63-00514

15/06/2563

300,000.00

300,000.00 สสส.น.จ.178/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

นายภาคภูมิ เดช
หัสดิน

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

75,000.00

17/03/2564

27/03/2564

63-00640

29/07/2563

40,000.00

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

นางสาววาสินี ลภ
นะพันธ์

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

40,000.00

10/03/2564

30/03/2564

63-00073

12/11/2562

500,000.00

500,000.00 สสส.น.จ.2617/2563

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท อภิวัฒน์วงศ์
วานิช จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

200,000.00

15/02/2564

29/03/2564

PO63-00356

04/08/2563

500,000.00

500,000.00 สสส.น.จ. 202/2564

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เฮฟเว่นเอท
อื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

250,000.00

17/03/2564

29/03/2564

63-00231

19/02/2563

400,000.00

395,900.00 สสส.น.จ.299/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เดย์ โพเอทส์
อื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

197,950.00

26/03/2564

27/03/2564

63-00542

15/07/2563

688,000.00

688,000.00 สสส.น.จ.328/2564

2

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

172,000.00

26/03/2564

27/03/2564

40,000.00

Page 4 of 6

สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท สยามรัฐ
จากัด

27/03/2564

29/03/2564

รายงาน คตง. ครั้งที่ 3/2564

ลาดับที่

โครงการ
63-00543:จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เสริมสุขภาพ “ความร่วมมือสร้างเสริมสุข
ภาวะสังคมไทย”

36

37

วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพ ทั้งความรู้ ต้นแบบ
ค่านิยมที่ถูกต้อง ตลอดจนภาพลักษณ์ใน
การทางานของ สสส. ผ่านงานสร้างเสริม
สุขภาพได้ถูกเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้สู่
สาธารณะ

จัดทาเนื้อหาบทความสร้างเสริมสุขภาพ
ตามที่ สสส. กาหนดทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สาหรับ
ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการสื่อสาร

62-00558:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ประเด็น เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อ จ้างสื่อดิจิทัลใช้ในการขยายช่องทางสร้าง
สุขภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 5 เว็บไซต์ ขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
การรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
หมวดข่าว สื่อ ค่าเฉลี่ย Page Views
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
100,000,000-150,000,000 ครั้ง

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

มูลค่าในสัญญา

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

63-00543

07/10/2563

793,420.00

793,420.00 สสส.น.จ.401/2564

2

62-00558

14/06/2562

3,500,000.00

3,500,000.00 สสส.น.จ.367/2564

8

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

บริษัท สารสู่อนาคต

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

198,420.00

26/03/2564

27/03/2564

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท มติชน จากัด
อื่นใด
(มหาชน)

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

540,020.84

26/03/2564

27/03/2564

สื่อสิ่งพิมพ์

จานวนเงิน

วันที่รายงาน

38

63-00489:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 7 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.71 - 1.10

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

63-00489

19/06/2563

12,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.372/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,065,100.00

26/03/2564

28/03/2564

39

63-00489:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 7 การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความ
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
คมชัดปกติ (SD) ความนิยม 0.71 - 1.10

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้
งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

63-00489

19/06/2563

12,000,000.00

12,000,000.00 สสส.น.จ.369/2564

4

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอด
คาสติง้ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

2,043,298.75

26/03/2564

28/03/2564

63-00589

29/07/2563

3,000,000.00

3,000,000.00 สสส.น.จ.363/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท บัณฑิต เซ็น
เตอร์ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,250.00

26/03/2564

27/03/2564

900,000.00

895,005.00 สสส.น.จ.89/2564

8

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท โอไอซี ครี
เอชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,345.55

25/02/2564

29/03/2564

40

63-00589:จ้างสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็น
สุขภาวะประจาปี 2563 รายการที่ 2 เว็บไซต์
หมวดบันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UIP) เฉลี่ย
รายวัน 500,001 - 700,000

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้าง สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

PO63-00422:จ้างบริหารจัดการงานการตลาด บริหารจัดการด้านการตลาด การจัด
จัดจาหน่าย และประชาสัมพันธ์ สานักพิมพ์ จาหน่าย การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้า
สุขพับลิชชิ่ง
สัมพันธ์ และด้านงานสนับสนุนงาน
สานักพิมพ์
41

จัดการด้านการตลาด การจัดจาหน่าย
การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้าสัมพันธ์
และด้านงานสนับสนุนงานสานักพิมพ์ ให้
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ผลิต
เนื้อหา พัฒนา และออกแบบ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการสื่อสารบนสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในการการ
ออกแบบภาพ (Graphic) ประกอบการ
สื่อสาร จัดทาเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
กระตุน้ ยอดสั่งจองสั่งซื้อหนังสือ

PO63-00422

18/05/2563
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รายงาน คตง. ครั้งที่ 3/2564

ลาดับที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

PO63-00422:จ้างบริหารจัดการงานการตลาด บริหารจัดการด้านการตลาด การจัด
จัดจาหน่าย และประชาสัมพันธ์ สานักพิมพ์ จาหน่าย การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้า
สุขพับลิชชิ่ง
สัมพันธ์ และด้านงานสนับสนุนงาน
สานักพิมพ์
42

PO63-00422:จ้างบริหารจัดการงานการตลาด บริหารจัดการด้านการตลาด การจัด
จัดจาหน่าย และประชาสัมพันธ์ สานักพิมพ์ จาหน่าย การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้า
สุขพับลิชชิ่ง
สัมพันธ์ และด้านงานสนับสนุนงาน
สานักพิมพ์
43

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
จัดการด้านการตลาด การจัดจาหน่าย
การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้าสัมพันธ์
และด้านงานสนับสนุนงานสานักพิมพ์ ให้
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ผลิต
เนื้อหา พัฒนา และออกแบบ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการสื่อสารบนสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในการการ
ออกแบบภาพ (Graphic) ประกอบการ
สื่อสาร จัดทาเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
กระตุน้ ยอดสั่งจองสั่งซื้อหนังสือ

จัดการด้านการตลาด การจัดจาหน่าย
การประชาสัมพันธ์ ด้านลูกค้าสัมพันธ์
และด้านงานสนับสนุนงานสานักพิมพ์ ให้
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ผลิต
เนื้อหา พัฒนา และออกแบบ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับการสื่อสารบนสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ในการการ
ออกแบบภาพ (Graphic) ประกอบการ
สื่อสาร จัดทาเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
กระตุน้ ยอดสั่งจองสั่งซื้อหนังสือ

เลขที่ใบตรวจรับ
การเบิกจ่าย ประเภทสื่อมวน
พัสดุ เช่น
ครั้งที่
ชน
สสส.น.จ.990/2563

เลขที่สัญญา

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
สัญญา
ได้รับจัดสรร

PO63-00422

18/05/2563

900,000.00

895,005.00

สสส.น.จ.2554/2563

6

PO63-00422

18/05/2563

900,000.00

895,005.00

สสส.น.จ.88/2564

7

มูลค่าในสัญญา
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ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

จานวนเงิน

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท โอไอซี ครี
เอชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,345.55

08/01/2564

30/03/2564

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
อื่นใด

บริษัท โอไอซี ครี
เอชั่น จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

99,345.55

25/02/2564

30/03/2564

วันที่รายงาน

