รายงาน คตง. ครั้งที่ 4/2564
ลาดับที่

1

2

โครงการ
63-00459:จ้างผลิตชุดข้อมูลและสื่อสารพื้นที่
สร้างสรรค์ต้นแบบสุขภาวะ

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารข้อมูลการ
ดาเนินงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้างการ
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 5
รับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
(HD) ความนิยม 0.21 - 0.45

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ผลิตข้อมูลสื่อสารในรูปแบบบทความเชิง
วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ
และเผยแพร่ผ่านสื่อในความรับผิดชอบ
สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

62-00685:จ้างบริหารข้อมูลการวางแผนสื่อเพื่อ
รณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างบริหารข้อมูล จ้างบริหารข้อมูลการวางแผนสื่อใช้ในการขยาย
การวางแผนสื่อเพื่อเป็นการขยายช่องทางสร้าง ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะให้
การรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะให้เข้าถึง
เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

4

63-00589:จ้างสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะประจาปี 2563 รายการที่ 2 เว็บไซต์หมวด
บันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UIP) เฉลี่ยรายวัน
500,001 - 700,000

เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้างการ สื่อดิจิทัลเพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทาง
รับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชน สร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
ผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

5

63-00487:สัญญาจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์
เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยายช่องทางสร้างการ
ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2563 รายการที่ 5
รับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึง
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดสูง กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว
(HD) ความนิยม 0.21 - 0.45

6

62-00556:จ้างสื่อดิจิทัลเพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล เพื่อขยาย จ้างสื่อดิจิทัลใช้สาหรับเปิดพิจารณาสื่อดิจิทัล
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวด ช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ เพื่อขยายช่องทางสร้างการรับรู้เข้าถึง
บันเทิงที่มีเนื้อหาตรงความสนใจของเยาวชน
ดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ค่าเฉลี่ย Page Views 200,000,000 ครั้งขึ้นไป

3

สื่อโทรทัศน์เพื่อใช้สาหรับเป็นการขยาย
ช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดังกล่าว

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

การ
เบิกจ่าย
ครั้งที่

ประเภทสื่อ
มวนชน

วันที่ลงนามใน วงเงินงบประมาณที่
มูลค่าในสัญญา
สัญญา
ได้รับจัดสรร

63-00459

10/06/2563

2,700,000.00

2,679,900.00 สสส.น.จ.332/2564

1

สื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท มติชน จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

803,970.00

09/04/2564

22/04/2564

63-00487

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.447/2564

5

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท บางกอก มีเดีย
แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

385,010.08

09/04/2564

25/04/2564

62-00685

22/07/2562

5,880,000.00

5,880,000.00 สสส.น.จ.449/2564

13

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท พีเอชดี (ประเทศ
อื่นใด
ไทย) จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

245,000.00

09/04/2564

25/04/2564

63-00589

29/07/2563

3,000,000.00

3,000,000.00 สสส.น.จ.461/2564

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์
อื่นใด
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

80,250.00

09/04/2564

25/04/2564

63-00487

19/06/2563

115,000,000.00

5,500,000.00 สสส.น.จ.459/2564

6

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท บางกอก มีเดีย
อื่นใด
แอนด์ บรอดคาสติ้ง จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

789,280.15

09/04/2564

25/04/2564

62-00556

14/06/2562

3,000,000.00

3,000,000.00 สสส.น.จ.464/2564

14

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอค
อื่นใด
ทีฟ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

203,835.00

09/04/2564

25/04/2564

ชื่อสื่อมวลชน

ประเภท
งบประมาณ

แหล่งที่มาของ
เงิน/ทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน ระบุ
วันที่เบิกจ่าย/
ชื่อทรัพย์สินที่ให้
ส่งมอบทรัพย์สิน
(ถ้ามี)

เลขที่สัญญา

จานวนเงิน

วันที่รายงาน

63-00590:จ้างสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะประจาปี 2563 รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวด
บันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UP) เฉลี่ยรายวัน
300,001-500,000

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
ดังกล่าว

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

63-00590

24/07/2563

2,500,000.00

2,500,000.00 สสส.น.จ.352/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอค
อื่นใด
ทีฟ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

85,600.00

09/04/2564

29/04/2564

63-00590:จ้างสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะประจาปี 2563 รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวด
บันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UP) เฉลี่ยรายวัน
300,001-500,000

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
ดังกล่าว

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

63-00590

24/07/2563

2,500,000.00

2,500,000.00 สสส.น.จ.460/2564

2

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอค
อื่นใด
ทีฟ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

85,600.00

09/04/2564

29/04/2564

62-00601:จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้าน
เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจาปี 2562
รายการที่ 3 สื่อป้ายรอรถประจาทางและสื่อริม
ทางสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อใช้สาหรับดาเนินการจัดจ้างสื่อยานพาหนะ จ้างสื่อยานพาหนะและสื่อนอกบ้านใช้ในการ
และสื่อนอกบ้านเพื่อเป็นการขยายช่องทาง
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
สร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะให้เข้าถึง ภาวะให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

62-00601

15/07/2562

2,400,000.00

2,400,000.00 สสส.น.จ.542/2564

10

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เจซีเดอโก (ประเทศ
อื่นใด
ไทย) จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

48,443.00

09/04/2564

25/04/2564

10

63-00232:จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ

ผลิิตและสื่อสารข่าวสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ในความรับผิดชอบ

63-00232

11/02/2563

400,000.00

399,750.00 สสส.น.จ.452/2564

2

วิทยุกระจายเสียง

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

199,875.00

23/04/2564

30/04/2564

11

63-00328:จ้างออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลสร้าง
เสริมสุขภาวะผ่านสื่อดิจิทัล

เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่
ประชาชนผ่านข้อมูลข่าวสารจากการดาเนินงาน
ของ สสส. และภาคีเครือข่าย
เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารข้อมูลความสาคัญ
ของการสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่ปัจเจกบุคคล
จนถึงสังคมผ่านสื่อดิจิทัล

ผลิตและจัดทาข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพตาม
พันธกิจของ สสส. ในรูปแบบ สกู๊ปบทความ

63-00328

24/03/2563

400,000.00

400,000.00 สสส.น.จ.521/2564

1

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ
บริษัท แบรนด์ธิงค์ จากัด
อื่นใด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

400,000.00

23/04/2564

30/04/2564

62-00595:จ้างสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข เพื่อใช้สาหรับจัดจ้างสื่อโทรทัศน์ เพื่อเป็นการ
ภาวะ ประจาปี 2562 รายการที่ 7
ขยายช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
สถานีโทรทัศน์หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัด ภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว
ปกติ (SD) ความนิยม 0.61 - 0.90

จ้างสื่อโทรทัศน์ใช้ในการขยายช่องทางสร้างการ
รับรู้งานสร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชน
ผ่านสื่อดังกล่าว

62-00595

15/07/2562

19,000,000.00 19,000,000.00 สสส.น.จ.579/2564

11

วิทยุโทรทัศน์

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง
จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

1,110,660.00

23/04/2564

29/04/2564

63-00590:จ้างสื่อดิจิทัล เพื่อรณรงค์ประเด็นสุข
ภาวะประจาปี 2563 รายการที่ 3 เว็บไซต์หมวด
บันเทิง ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (UP) เฉลี่ยรายวัน
300,001-500,000

เผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งานสร้างเสริมสุข
ภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อดังกล่าว

63-00590

24/07/2563

3

สื่อดิจิทัลหรือสื่อ บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอค
อื่นใด
ทีฟ จากัด

เงินนอก
งบประมาณ

ของหน่วยงาน

85,600.00

23/04/2564

29/04/2564

7

8

9

12

13

เพื่อใช้สาหรับเป็นช่องทางสร้างการรับรู้งาน
สร้างเสริมสุขภาวะ ให้เข้าถึงประชาชนผ่านสื่อ
ดังกล่าว

2,500,000.00

2,500,000.00 สสส.น.จ.624/2564
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บริษัท อสมท จากัด
(มหาชน)

