แผนงบประมาณจัดซื�อจัดจ้ างประจําปี 2564
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ข้ อมูลแผนจัดซื�อจัดจ้ างรายปี ตามที�ขนึ� ในระบบ e-GP
ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
1

421-5600-08-019

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

งบลงทุน

2.1 Vmix ( Accessories) : อุปกรณ์เชื�อมต่อและผลิตการถ่ายทอดสด
ออนไลน์

650,000.00

ม.ค.-2564

1,001,500.00

ม.ค.-2564

2

421-5600-08-019

งบลงทุน

2.2 ระบบเชื�อมโยงมอนิเตอร์ และโต้ตอบสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์อื�นๆ
TV 40000
ระบบ 2400000

3

E64020017608

งบดําเนินการ

ค่าจ้างพนักงานขับรถ / ผูช้ ่วยช่างภาพของศูนย์ (ระบบจัดซื� อจัดจ้าง)

720,000.00

ก.พ.-2564

4

E64020017608

งบดําเนินการ

ค่าเช่ารถ FWD คันใหม่ 2 คัน พร้อมติดสติ�กเกอร์

720,000.00

ก.พ.-2564

5

P3110036058

งบอุดหนุน

หมวดยุทธศาสตร์ ที� 3: ด้านวิชาการ

590,000.00

ธ.ค.-2563

6

P3110036059

งบอุดหนุน

หมวดยุทธศาสตร์ ที� 4: ด้านการขับเคลื�อนกิจการสภาผูช้ มฯ

2,850,000.00

ธ.ค.-2563

7

P3110036060

งบอุดหนุน

หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณดําเนินการ (รวมค่าจ้างบุคคลากร)

5,024,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

8

P63110035919

งบดําเนินการ

กิจกรรมเสริ มศักยภาพคนรุ่ นใหม่ (WS) รวม 8 ครั�ง

1,600,000.00

ธ.ค.-2563

9

P63110035920

งบดําเนินการ

กิจกรรมประชุมเครื อข่ายฯ รวม 5 ครั�ง

1,160,000.00

ธ.ค.-2563

10

P63110035921

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตสารคดีชุดทางสังคม 5ตอน
ตอนละ 250000 บาท

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

11

P63110035923

งบผลิต

ผลิตข่าวภาคหลักประจําวันตามผังรายการ On Air และ Online

57,000,000.00

ธ.ค.-2563

12

P63110035924

งบผลิต

ผลิตรายการสถานีประชาชน

7,560,000.00

ธ.ค.-2563

13

P63110035925

งบผลิต

ผลิตรายการข่าวกีฬา สําหรับ Platform On Air และ Online

6,720,000.00

ธ.ค.-2563

14

P63110035926

งบผลิต

ผลิตรายการศิลปะวัฒนธรรม (สารคดีคนแขกที�แปลกหน้า / สารพัน
ลัน� ทุ่ง รวม Onground)

12,670,000.00

ธ.ค.-2563

15

P63110035927

งบผลิต

ผลิตรายการเปิ ดปม

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

16

P63110035928

งบผลิต

ผลิตรายการชีวติ จริ งยิง� กว่าละคร

9,620,000.00

ธ.ค.-2563

17

P63110035929

งบผลิต

ผลิตรายการความจริ งไม่ตาย

15,542,280.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

18

P63110035930

งบผลิต

ผลิตรายการ News Room

3,640,000.00

ธ.ค.-2563

19

P63110035931

งบผลิต

ผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลก

5,720,000.00

ธ.ค.-2563

20

P63110035932

งบผลิต

ผลิตรายการตอบโจทย์ และตอบโจทย์พิเศษ

4,000,000.00

ธ.ค.-2563

21

P63110035933

งบผลิต

สนับสนุนการผลิตข่าว เช่น ค่านํ�ามัน ค่าประกาศ ค่าโอที ฯลฯ

54,768,080.00

ธ.ค.-2563

22

P63110035934

งบผลิต

ค่าเช่ารถยนต์

19,000,000.00

ธ.ค.-2563

23

P63110035935

งบผลิต

จ้างผูช้ ่วยช่างภาพ จํานวน 29 คน

7,838,480.00

ธ.ค.-2563

2,040,000.00

ธ.ค.-2563

1,596,000.00

ธ.ค.-2563

24

P63110035936

งบผลิต

จ้างฟรี แลนซ์ผลิตเนื�อหาข่าวด้านการร้องทุกข์ และแก้ไขปั ญหา
ประชาชน ทั�งประเด็นปั ญหาเศรษฐกิจปากท้องและ ประเด็นอื�นที�
เกี�ยวข้อง เพื�อออกอากาศในรายการข่าวช่วงเช้า จํานวน 4 คน

25

P63110035937

งบผลิต

จ้างฟรี แลนซ์ผลิตรายการและจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 คน

26

P63110035938

งบผลิต

จ้างฟรี แลนซ์เจ้าหน้าที�ยทุ ธศาสตร์ ข่าวจํานวน 2 คน

528,000.00

ธ.ค.-2563

27

P63110035939

งบผลิต

จ้างฟรี แลนซ์นกั วิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน 1 คน

960,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

28

P63110035940

งบผลิต

จ้างฟรี แลนซ์โปรดิวเซอร์ ส่วนกลางและศูนย์ จํานวน 3 คน

1,344,000.00

ธ.ค.-2563

29

P63110035941

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการสื� อพลเมือง 1 ทุกวันจันทร์ พฤหัสฯ 13.30 -14.00 น.

3,340,000.00

ธ.ค.-2563

30

P63110035942

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการสื� อพลเมือง 2 ทุกวันอังคาร13.30 -14.00 น.

5,690,000.00

ธ.ค.-2563

31

P63110035943

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการสื� อพลเมือง 3 ทุกวันพุธ13.30 -14.00 น.

3,340,000.00

ธ.ค.-2563

32

P63110035944

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการสื� อพลเมือง 4 ทุกวันอาทิตย์ 13.30 -14.00 น.

6,140,000.00

ธ.ค.-2563

33

P63110035945

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการ สื� อพลเมือง 5 ทุกวันศุกร์ 13.30 -14.00 น.

5,086,000.00

ธ.ค.-2563

34

P63110035946

งบผลิตและจัดหา
รายการ

รายการ นักข่าวพลเมือง

1,758,000.00

ธ.ค.-2563

35

P63110035947

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สื� อพลเมือง 7 - Website Decode

3,500,000.00

ธ.ค.-2563

36

P63110035948

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สื� อพลเมือง 8 Website The Citizen

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

37

P63110035949

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สื� อพลเมือง 9 แลต๊ะแลใต้

2,360,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

38

P63110035950

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สื� อพลเมือง 10 The North องศาเหนือ

2,360,000.00

ธ.ค.-2563

39

P63110035951

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สื� อพลเมือง 11 อยูด่ ีมีแฮง

2,360,000.00

ธ.ค.-2563

40

P63110035952

งบอุดหนุน

ค่าเจ้าหน้าที�ประสานงานและครี เอทีฟ 7 คน (เฉลี�ย 20000 บาท/คน)

1,680,000.00

ธ.ค.-2563

41

P63110035953

งบอุดหนุน

ค่าสนับสนุนการลงพื�นที�พฒั นางาน

700,000.00

ธ.ค.-2563

42

P63110035954

งบดําเนินการ

ทีมโปรแกรมเมอร์ พฒั นาแอป Project manager (program) 1 คน

744,000.00

ธ.ค.-2563

43

P63110035955

งบดําเนินการ

Senior Programmer 1 คน

636,000.00

ธ.ค.-2563

44

P63110035957

งบดําเนินการ

Programmer

540,000.00

ธ.ค.-2563

45

P63110035958

งบดําเนินการ

Programmer

540,000.00

ธ.ค.-2563

46

P63110035959

งบดําเนินการ

ค่าบริ หารงานโครงการ อาทิ การเดินทาง ค่าอุปกรณ์ การดําเนินงาน
ประชุมเพื�อกําหนดทิศทาง ฯลฯ

500,000.00

ธ.ค.-2563

47

P63110035960

งบดําเนินการ

ผลิตของที�ระลึกสําหรับบริ การในดิจิทลั แบรนด์

500,000.00

มี.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

48

P63110035961

งบดําเนินการ

ผลิตสื� อประชาสัมพันธ์ แผนการตลาด โปรโมทดิจิทลั แบรนด์

49

P63110035962

งบดําเนินการ

ค่า Media Ads. ในช่องทางออนไลน์ (Platform Service Campaign)
(เดือนละ 50000)

50

P63110035965

งบดําเนินการ

1.3 ค่าบริ การ Social Listening

51

P63110035967

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตและจัดหาเนื�อหา

52

P63110035968

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตและจัดหาเนื�อหาTransmedia (online
on ground และสื� ออื�น ๆ)

53

P63110035969

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ความร่ วมมือกับต่างประเทศเพื�อเผยแพร่ เนื�อหา

54

P63110035970

งบผลิตและจัดหา
รายการ

55

P63110035971

56
57

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

6,500,000.00

ธ.ค.-2563

600,000.00

ธ.ค.-2563

1,926,000.00

ธ.ค.-2563

150,000,000.00

ธ.ค.-2563

9,350,000.00

ธ.ค.-2563

750,000.00

มี.ค.-2564

ลูกจ้างโครงการ 1. ผูจ้ ดั การโครงการ 2. โปรดิวเซอร์ อาวุโส 3. ครี เอทีฟ
4. ครี เอทีฟ 5. ประสานงาน

2,217,600.00

ธ.ค.-2563

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตและจัดหาเนื�อหา

8,000,000.00

ธ.ค.-2563

P63110035972

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ลูกจ้างโครงการ 1 Web Master 2 Web content 3 Web content 4 Web
Coordinator

1,252,000.00

ธ.ค.-2563

P63110035973

งบลงทุน

800,000.00

ธ.ค.-2563

ผลิตและจัดหาเนื�อหา E Learning interactive

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
58

P63110035974

งบลงทุน

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

ผลิตและจัดหาเกมออนไลน์

2,500,000.00

มี.ค.-2564

7,200,000.00

ธ.ค.-2563

P63110035975

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าผลิตข่าวและสารคดี ทุก Platform ของศูนย์ฯ
(ค่าห้องพัก ค่าเบี�ยเลี�ยง ค่าทางด่วน ค่านํ�ามัน ค่าตัว� เครื� องบิน Taxi ค่า
เช่าพาหนะ โดรน ค่าพัสดุไปรษณี ย ์ ค่าแขกรับเชิญ ค่าช่างภาพ และ
อื�นๆ)

P63110035976

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าสนับสนุนการผลิต ทุก Platform ของศูนย์ฯ
(ค่าประกาศ ค่ารายงานสด ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทางยามวิกาล
ค่าตอบแทนทํางานวันหยุด ค่านํ�ามัน ค่าโทรศัพท์ และอื�นๆ)

2,400,000.00

ธ.ค.-2563

61

P63110035977

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจัดทําเนื�อหาบน Platform: Online (ค่าเขียนบทความ ค่าจัดทํา
ภาพประกอบ ค่าData Visualization Info Graphic Visual Note และ
รู ปแบบอื�น)

1,200,000.00

ธ.ค.-2563

62

P63110035978

งบผลิตและจัดหา
รายการ

1,200,000.00

ธ.ค.-2563

63

P63110035979

งบผลิตและจัดหา
รายการ

2,450,000.00

ธ.ค.-2563

64

P63110035980

งบผลิตและจัดหา
รายการ

800,000.00

ธ.ค.-2563

65

P63110035981

งบลงทุน

1,025,000.00

ธ.ค.-2563

59

60

ค่าดําเนินการจัดประชุมและตอบแทนผูเ้ ชี�ยวชาญ วิทยากร ที�ปรึ กษา ดู
งาน และอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง
ค่าจ้าง Freelance ต่อสัญญา ผูเ้ ชียวชาญการสื อสาร 1 ผูส้ ื อข่าว 2
จนท.สนับสนุนงานบริ หาร 1 จนท.กราฟิ กดีไซเนอร์ 1 จนท.ตัดต่อ
ออนไลน์ 1
ค่าส่ งเสริ มการตลาดเนื�อหา และกิจกรรมพิเศษ
ค่าจัดซื� อวัสดุ เครื� องมืออุปกรณ์หรื อทรัพย์สินทดแทนเสื� อมสภาพ /
License กราฟิ ก/เพลง/ฟอนต์/ภาพและอื�นๆ

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

66

P63110035982

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

800,000.00

ธ.ค.-2563

67

P63110035983

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล และสู จิบตั รการแข่งขัน

600,000.00

ธ.ค.-2563

68

P63110035984

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าพิธีกรและผูร้ ่ วมบรรยาย

1,200,000.00

ธ.ค.-2563

69

P63110035985

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจัดทําเสื� อนักกีฬา อุปกรณ์สนามและป้ ายประชาสัมพันธ์

500,000.00

ธ.ค.-2563

งบดําเนินการ

ต้นทุนระบบเครื อข่าย
ค่าบริ การช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 26500000
ค่าเครื อข่ายดาวเทียม Must Carry ช่อง ThaiPBS 17600000
ค่าตอบแทนการใช้คลื�นความถี�วทิ ยุ 417300

44,517,300.00

ธ.ค.-2563

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายสิ� นเปลือง
อุปกรณ์เครื� องเขียน กระดาษ แบบฟอร์มกระดาษ หมึกเครื� องพิมพ์
วัสดุสิ�นเปลือง เพื�อการใช้งานทัว� ไปและเพื�อสนับสนุนงานผลิต
รายการ
วัสดุ นํ�ายาทําความสะอาด สเปร เพื�องานบํารุ งรักษาอุปกรณ์
Preventive Maintenance
ค่าเทป LTO

650,000.00

ธ.ค.-2563

70

71

P63110035986

P63110035987

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

72

P63110035988

งบดําเนินการ

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื� องมือ และเครื� องใช้
อุปกรณ์ OB DSNG Studio และอุปกรณ์ฝ่ายงานต่างๆ
ซ่อมแซมหรื อปรับปรุ งแก้ไข รถ OB DSNG รถ Mobile Streaming
ซ่อมแซมหรื อเปลี�ยนฉากในสตูดิโอ
ปรับปรุ ง Acoustic ห้องตัดต่อ ห้องบันทึกเสี ยงต่างๆ

73

P63110035991

งบดําเนินการ

Battery กล้อง

2,509,200.00

มิ.ย.-2564

74

P63110035992

งบลงทุน

กล้องติดตาข่าย พร้อมอุปกรณ์

1,235,500.00

ธ.ค.-2563

75

P63110035993

งบลงทุน

กล้อง Handheld Camcorder

645,000.00

ธ.ค.-2563

76

P63110035994

งบลงทุน

กล้อง DSLR (UHD/4K) การถ่ายภาพกลางคืน

1,862,300.00

ธ.ค.-2563

77

P63110035995

งบลงทุน

กล้อง Slow 4K

1,175,800.00

ธ.ค.-2563

78

P63110035996

งบลงทุน

เลนส์ 4K (ระยะกลาง)

1,840,400.00

ธ.ค.-2563

79

P63110035997

งบลงทุน

กล้องและ Housing ถ่ายภาพใต้น� าํ

583,000.00

ธ.ค.-2563

80

P63110035998

งบลงทุน

เครื� องปั�นไฟฟ้า (Generator)

1,926,000.00

ธ.ค.-2563

600,000.00

ธ.ค.-2563

1,437,000.00

ธ.ค.-2563

81

P63110035999

งบลงทุน

ชุดโคมไฟ ปลัก� และสายไฟ ประกอบด้วย โคมไฟ MOVING BEAM
380 LED Wall weshep light ปลัก� รางแบบหัว 32 AIP ไฟ FEDLEAD
LED สาย AC ปลัก� เยอรมัน ผู ้ เมีย

82

P63110036000

งบลงทุน

อุปกรณ์กองถ่าย OB และ EVENT

2,800,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

83

P63110036001

งบลงทุน

เครื� องตัดต่อระบบปฏิบตั ิการ IOS หรื อ PC พร้อม I/O ครบชุด

1,120,000.00

มี.ค.-2564

84

P63110036002

งบลงทุน

ระบบ Storage ขนาด 60 TB

4,000,000.00

มี.ค.-2564

85

P63110036003

งบลงทุน

ปรับปรุ งระบบ MCR Domain (สําหรับช่อง ThaiPBS#3 ALTV#4)

19,000,000.00

ธ.ค.-2563

86

P63110036004

งบลงทุน

Shared Edit Storage

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

87

P63110036005

งบลงทุน

อุปกรณ์ระบบ Closed Captions

775,000.00

ธ.ค.-2563

88

P63110036006

งบลงทุน

Station Router

15,000,000.00

ธ.ค.-2563

89

P63110036008

งบลงทุน

งานปรับปรุ งห้องพากย์

1,250,000.00

ธ.ค.-2563

90

P63110036009

งบลงทุน

Upgrade Crane สําหรับ Studio3

2,700,000.00

ธ.ค.-2563

91

P63110036010

งบลงทุน

ปรับปรุ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับชุด Robotic Studio

1,400,000.00

ธ.ค.-2563

92

P63110036011

งบลงทุน

LENS WIDE 4K BROADCAST

2,400,000.00

ธ.ค.-2563

93

P63110036012

งบลงทุน

Card : INPUT/OUTPUT EVS XT3

900,000.00

มี.ค.-2564

94

P63110036013

งบลงทุน

Digital Audio Mixer

1,300,000.00

มี.ค.-2564

95

P63110036014

งบลงทุน

ซื� ออุปกรทดแทน

1,000,000.00

มี.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
96

P63110036015

งบดําเนินการ

97

P63110036016

98

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

โครงการเช่าอุปกรณ์เพื�อใช้ในการส่ งภาพผ่านระบบ 4/5 G

2,812,500.00

มิ.ย.-2564

งบลงทุน

โครงการจัดหากล้องและอุปกรณ์เพื�อใช้ในการถ่ายทําสารคดีเชิงข่าว

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

P63110036017

งบลงทุน

โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื�อใช้สนับสนุนในการผลิตภาพข่าว เช่น ไฟ
ไมค์บูม โดรน แบตไฟ (เสื� อมสภาพ) ไวเลส กล้องภาพนิ�ง เป็ นต้น

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

99

P63110036018

งบลงทุน

โครงการจัดหาอุปกรณ์ VTR สําหรับกล้องข่าว

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

100

P63110036019

งบดําเนินการ

การจัดจ้างคณะกรรมการประเมินผลภายนอกเพื�อดําเนินงานโครงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน ส.ส.ท.ปี 2564

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

101

P63110036020

งบดําเนินการ

การจัดอบรม /กิจกรรมต่างๆตามแผนงาน และการจัดอบรม/กิจกรรม
ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ

1,600,000.00

ธ.ค.-2563

102

P63110036021

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการศึกษา / เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพระดับ
ภูมิภาค (เก็บข้อมูล 5 ภูมิภาค)

500,000

ธ.ค.-2563

103

P63110036021

งบดําเนินการ

การประชาสัมพันธ์ /การผลิตสื� อการเรี ยนรู ้และอุปกรณ์ต่างๆที�
เกี�ยวข้องกับการอบรมและกิจกรรมต่างๆ

400,000.00

ม.ค.-2564

104

P63110036022

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการศึกษา / ลงพื�นที�เก็บแบบสอบถามทัว� ประเทศ
(เก็บรวบรวมข้อมูลทัว� ประเทศ จํานวน 5 ครั�ง/ประเด็น)

1,700,000.00

มี.ค.-2564

1,000,000.00

มี.ค.-2564

530,000.00

ธ.ค.-2563

105

P63110036023

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการศึกษา / เก็บแบบสอบถามในระยะเวลาอันสั�น
ทั�งในประเทศและต่างประเทศ
(เก็บรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ จํานวน 3 ครั�ง)

106

P63110036024

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนผูเ้ ข้าร่ วม/ผูเ้ ชี�ยวชาญ/วิทยากรในกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

107

P63110036025

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายการศึกษา/จัดกิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลระดับภูมิภาค

2,000,000.00

มิ.ย.-2564

108

P63110036026

งบดําเนินการ

ค่าพัฒนาตัวอย่างรายการ/สื� อใหม่/นวัตกรรม (New Program Creation)
อย่างน้อย 2 ชิ�นงาน

1,200,000.00

มี.ค.-2564

109

P63110036027

งบดําเนินการ

การประเมินตามภารกิจขององค์กร

1,000,000.00

มิ.ย.-2564

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

110

P63110036028

งบดําเนินการ

สื� อสารภาพลักษณ์และความเคลื�อนไหวองค์การ
สื� อสารงานตามยุทธศาสตร์ องค์การ ปี 64
สื� อสาร Product องค์การและกลุ่มรายการ
งานแถลงข่าว / งานความร่ วมมือกับองค์กรภายนอก / งาน MOU /
งานรับรางวัล
งานออกบูธประชาสัมพันธ์องค์การ

111

P63110036029

งบดําเนินการ

ผลิตสื� อประชาสัมพันธ์ เช่น สื� อสิ� งพิมพ์ / สื� อ Out of Home / บูธ
เคลื�อนที� และค่าเช่าพื�นที�สื�อประชาสัมพันธ์ในสื� อต่างๆ

1,660,000.00

ธ.ค.-2563

งบดําเนินการ

ผลิตของที�ระลึก
ในโอกาสปี ใหม่ เพื�อให้ทุกหน่วยงานใน ส.ส.ท.มอบให้กบั ภาคี
เครื อข่าย / ลูกค้า หน่วยงานที�สนับสนุนองค์การ / Stakeholder
(สําหรับงานปี ใหม่)
ในกิจกรรมสื� อสารองค์การ / กิจกรรมส่ งเสริ มรายการ / งาน On
Ground / แขกรายการ วิทยากร / และสําหรับ Sup

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

112

P63110036030

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

113

P63110036031

งบดําเนินการ

Thai PBS Learning Shelf
ค่าผลิตจํานวน 800 ชุด (แบ่งเป็ นชุดการเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็ก 500 ชุด
และชุดชุมชน / สุ ขภาพ 300 ชุด)
ค่าดําเนินการจ้างประสานงานสนับสนุนโครงการ

114

P63110036032

งบดําเนินการ

โครงการอบรมครู ชวนครู วทิ ย์ คณิ ตมาคิดให้วา้ ว 4 ภาคทัว� ประเทศ (4
ครั�ง) **ปี 64 เพิ�ม รร.เกาะแก่งในเครื อสพฐ.***

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

115

P63110036033

งบดําเนินการ

โครงการไทยพีบีเอสขบวนสนุก สุ ข
หรรษา (ถนนเด็กเดิน)

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

116

P63110036034

งบดําเนินการ

โครงการสถานีประชาชนสัญจร (2ครั�ง)

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

117

P63110036035

งบดําเนินการ

โครงการวันเด็ก ปี 2565

3,000,000.00

ก.ย.-2564

118

P63110036036

งบดําเนินการ

งานครบรอบวันเกิดสถานี ปี 2565

700,000.00

ก.ย.-2564

119

P63110036037

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํารายงานประจําปี 2563

565,000.00

ธ.ค.-2563

120

P63110036039

งบดําเนินการ

ค่าบริ การจ้างเหมาเจ้าหน้าที�ดูสถานีฯ (รปภ)

12,000,000.00

ธ.ค.-2563

121

P63110036040

งบดําเนินการ

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที� ททบ .

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

122

P63110036041

งบดําเนินการ

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่ งสัญญาณและเชื�อมโยงสัญญาณ

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

123

P63110036042

งบดําเนินการ

ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

124

P63110036043

งบดําเนินการ

ค่าซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างเครื อข่าย และระบบสาธารณูปโภค

10,000,000.00

ธ.ค.-2563

125

P63110036044

งบดําเนินการ

ค่าบริ การบํารุ งตามสัญญา (MA) Head end

2,005,000.00

ธ.ค.-2563

2,692,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

126

P63110036045

งบดําเนินการ

ค่าเช่ารถยนต์

127

P63110036046

งบดําเนินการ

128

P63110036047

งบดําเนินการ

129

P63110036048

งบลงทุน

ระบบเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียม (Encryption)

130

P63110036049

งบลงทุน

131

P63110036050

132

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

9,400,000.00

ธ.ค.-2563

ค่าวัสดุสิ�นเปลือง

600,000.00

ธ.ค.-2563

ค่าของที�ระลึกสําหรับผูร้ ับบริ การโครงข่าย สิ� งอํานวยความสะดวก
และหุน้ ส่ วนภาคี

800,000.00

ธ.ค.-2563

13,000,000.00

ม.ค.-2564

ระบบป้ องกันฟ้าผ่าของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์

9,800,000.00

มี.ค.-2564

งบลงทุน

ปรับปรุ งเครื� องกําเนิดไฟฟ้า

1,200,000.00

มี.ค.-2564

P63110036051

งบลงทุน

Dehydrator

1,430,000.00

ธ.ค.-2563

133

P63110036052

งบลงทุน

ระบบไฟเตือนอากาศยาน

500,000.00

ธ.ค.-2563

134

P63110036053

งบลงทุน

อุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที�ชาํ รุ ดหรื ออุปกรณ์ที�ใช้ในภาระงานที�
เพิ�มขึ�นใหม่

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

135

P63110036055

งบดําเนินการ

800,000.00

ธ.ค.-2563

136

P63110036056

งบอุดหนุน

หมวดยุทธศาสตร์ ที� 1: ด้านการรับฟังความคิดเห็น

4,950,000.00

ธ.ค.-2563

137

P63110036057

งบอุดหนุน

หมวดยุทธศาสตร์ ที� 2: ด้านการเสริ มสร้างภาคีหุน้ ส่ วน

5,586,000.00

ธ.ค.-2563

138

P63110036096

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าผลิตสารคดีเชิงประเด็น

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

โครงการแบ่งปั นความรู ้สู่สาธาณะและภาคี

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

139

P63110036097

งบดําเนินการ

UX & UI Designer 1 คน

140

P63110036098

งบดําเนินการ

1.1 ค่าเช่าใช้ระบบและข้อมูล Social Statistic & Engagement

141

P63110036099

งบดําเนินการ

142

P63110036100

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

516,000.00

ธ.ค.-2563

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

1.2 ค่าบริ การ YouTube Tracking & Report

600,000.00

ธ.ค.-2563

งบดําเนินการ

1.4 ค่าบริ การ Data Cleansing & Report

540,000.00

ธ.ค.-2563

22,200,000.00

ธ.ค.-2563

500,000.00

ธ.ค.-2563

5,000,000.00

มี.ค.-2564

143

P63110036101

งบดําเนินการ

ค่าประกันดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ (MA/SLA)
ระบบ MAM & Automation 15000000
ระบบเครื� องตัดต่อ Avid Media Composer 400000
ระบบ VIZ Vitual Studio & Graphic System 4500000
ระบบจอ LED Video Wall Studio2 800000
ระบบ robotic studio1 studio 2 1500000

144

P63110036102

งบดําเนินการ

Professional Technical Services
(Video & Audio Mixer with Automation)

145

P63110036103

งบลงทุน

Interface Cards & Frame เพื�อระบบกลางส่ วนต่างๆของสถานี
(ได้แก่ Distribution amplifier AES Multiplexer & De Multiplexer
Video & Aidio Converter)

146

P63110036104

งบดําเนินการ

ค่าบริ การระบบ M&C 128 สถานี และ ระบบบ Internet 63 สถานี

3,500,000.00

ธ.ค.-2563

147

P63110036106

งบดําเนินการ

โครงการจัดจ้างที�ปรึ กษาจัดทําแผน Digital & Technology

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

148

P63110046872

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตเนื�อหาข่าวในข่าวภาคหลัก

149

P63110046873

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตรายการทุกทิศทัว� ไทย

150

P63110046874

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตรายการฟังเสี ยงประเทศไทย

151

P63110046875

งบผลิตและจัดหา
รายการ

กอง บก.สัญจร 4 6 ครั�ง

152

P63110046876

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ซีรีส์โทรทัศน์แนว Situation Comedy เนื�อหาปากท้องความเป็ นอยู่
การวางแผนการเงิน และอาชีพ ความยาว 30 นาที จํานวน 80 ตอน ค่า
ผลิตตอนละ 600000 บาท
ออกอากาศ : ครั�งแรกทางช่องไทยพีบีเอส หมายเลข 3 และ
ออกอากาศซํ�า(Re Run) ทางช่องALTV

153

P63110046877

งบผลิตและจัดหา
รายการ

จัดทําแผนและผลิตชิ�นงานสื� อสารการตลาด และ Transmedia สําหรับ
เนื�อหาวาระหลักปากท้องและการเรี ยนรู ้

P63110046884

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าผลิตและจัดหารายการในประเทศและต่างประเทศสําหรับช่อง
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
จํานวนชัว� โมงรายการออกอากาศรวม 2500 ชัว� โมง

154

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

10,000,000.00

ธ.ค.-2563

1,200,000.00

ธ.ค.-2563

11,370,500.00

ธ.ค.-2563

2,400,000.00

ธ.ค.-2563

48,000,000.00

ธ.ค.-2563

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

241,050,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

155

P63110046885

งบผลิตและจัดหา
รายการ

156

P63110046886

งบผลิตและจัดหา
รายการ

157

P63110046887

158

P63110046888

งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ

159

P63110046890

งบผลิตและจัดหา
รายการ

160

P63110046891

งบผลิตและจัดหา
รายการ

P63110046892

งบผลิตและจัดหา
รายการ

161

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง
ค่าผลิตและจัดหารายการในประเทศและต่างประเทศสําหรับVIPA
Channel
จํานวนชัว� โมงรายการที�ผลิตและจัดหาใหม่เพื�อเผยแพร่ รวม 120 ชัว� โมง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

16,247,600.00

ธ.ค.-2563

5.1 จนท.ครี เอทีฟ จนท.ครี เอทีฟและลําดับภาพ ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์
Content Creator จํานวน 14 คน

3,849,600.00

ธ.ค.-2563

5.2 จนท.ประสานงาน จํานวน 9 คน

1,720,800.00

ธ.ค.-2563

5.2 จนท.ประสานงาน จํานวน 9 คน

1,720,800

ธ.ค.-2563

4,680,000.00

ธ.ค.-2563

24,000,000.00

ธ.ค.-2563

32,200,000.00

ธ.ค.-2563

จัดหาและจัดทําบทประพันธ์ และบทละครโทรทัศน์ (TV Drama)
ละครแห่งปี เนื�อหาคุณค่าความเป็ นไทย สู่ ความเป็ นสากล จํานวน 3
เรื� อง
ละครโทรทัศน์ (TV Drama) หรื อซี รีส์โทรทัศน์ (TV Series) เนื�อหา
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม สะท้อนคุณค่าและเกียรติของความ
เป็ นมนุษย์ความฝันและวิถีชีวติ ของคนหนุ่มสาว จํานวน 2 เรื� องรวม 24
ตอน ค่าผลิตตอนละ 1000000 บาท
ละครซี รีส์โทรทัศน์(TV Series) เนื�อหา สะท้อนความจริ งใน
กระบวนการยุติธรรม หรื อสาขาวิชาชีพอื�น ๆ จํานวน 2 เรื� องรวม 28
ตอน ค่าผลิตตอนละ 1150000 บาท

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

162

P63110046893

งบผลิตและจัดหา
รายการ

สารคดีคุณภาพสู ง แนว Wild Life Documentary ชีวติ และธรรมชาติ
ของสัตว์ป่า สะท้อนคุณค่าปรัชญาการดํารงอยูข่ องชีวติ และการรักษา
ระบบสมดุลของนิเวศน์ทางธรรมชาติ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1) สารคดีโทรทัศน์ ความยาว 50 นาที จํานวน 2 ตอน
2) ภาพยนตร์ สารคดี (Documentary Fil

163

P63110046894

งบผลิตและจัดหา
รายการ

งานศึกษาข้อมูล และจัดทําโครงเรื� องสารคดีช� นั เยีย� ม เพื�อผลิตและ
ออกอากาศในปี 2565 จํานวน 3 เรื� อง

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

6,800,000.00

ธ.ค.-2563

7,000,000.00

มี.ค.-2564

164

P63110046895

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ผลิตชิ�นงาน และ กิจกรรม เพื�อสนับสนุนกลยุทธ์สื�อสาร การตลาด
และ ผลิตชิ�นงานต่อยอดเนื�อหาข้ามสารพันสื� อ (Transform Media)
สําหรับเนื�อหา Thai PBS
2.1 สําหรับละครแห่งปี
2.2 สําหรับสารคดี Thai PBS
2.3 สําหรับเนื�อหา Thai PBS ที�เหมาะสม กับ สถานการณ์

165

P63110046896

งบผลิตและจัดหา
รายการ

6.1 จนท.ครี เอทีฟออนไลน์ 2 คน

576,000.00

ธ.ค.-2563

166

P63110046897

งบผลิตและจัดหา
รายการ

6.2 จนท.ออนไลน์มาร์ เก็ตติ�ง 3 คน

672,000.00

ธ.ค.-2563

167

P63110046898

งบผลิตและจัดหา
รายการ

6.4 จนท.วางแผนกลยุทธ์และการตลาด 1 คน

540,000

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

168

P63110046899

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจัดทําบริ การเพื�อผูพ้ ิการในการเข้าถึงเนื�อหารายการ CC และ AD

4,092,000.00

ธ.ค.-2563

169

P63110046900

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าแปล ค่าพากย์รายการต่างประเทศ

4,272,000.00

ธ.ค.-2563

170

P63110046901

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจัดทําบริ การ CC และ AD ของละคร

2,772,000.00

ธ.ค.-2563

171

P63110046902

งบลงทุน

ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการจัดทํา CCและ AD

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

538,000.00

ธ.ค.-2563

500,000.00

ธ.ค.-2563

172

P63110046903

งบลงทุน

จัดหาอุปกรณ์เพื�อตัดต่อและ Downloadไฟล์วดิ ีโอ ในระบบ Ingest
และอุปกรณ์ตดั ต่อไฟล์รายการต่างประเทศ
File Storage และ external Hardisk

173

P63110046904

งบลงทุน

อุปกรณ์หรื อทรัพย์สินทดแทนเสื� อมสภาพ

174

P63110046905

งบผลิตและจัดหา
รายการ

1.3 Thai PBS 360 VR

1,700,000.00

ธ.ค.-2563

175

P63110046906

งบผลิตและจัดหา
รายการ

1.4 The Visual Content

900,000.00

ธ.ค.-2563

176

P63110046908

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าเจ้าหน้าที�สนับสนุนการผลิต (Video Editorช่างภาพ Social Media
Editor กราฟิ ก ถ่ายทอดสด เป็ นต้น)

4,000,000.00

ธ.ค.-2563

177

P63110046909

งบผลิตและจัดหา
รายการ

4.1 AFP

591,260.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

178

P63110046912

งบดําเนินการ

6.1 Thai PBS

3,500,000.00

ธ.ค.-2563

179

P63110046913

งบดําเนินการ

6.2 ALTV

1,390,000.00

ธ.ค.-2563

180

P63110046916

งบดําเนินการ

2.1 ช่องไทยพีบีเอส หมายเลข 3

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

181

P63110046917

งบดําเนินการ

ค่าเช่าบริ การ ServerCloud Service

4,500,000.00

ธ.ค.-2563

182

P63110046918

งบดําเนินการ

ค่าลิขสิ ทธิ� เช่าใช้บริ การ LINE Official Account LINE BC

7,200,000.00

มิ.ย.-2564

183

P63110046919

งบดําเนินการ

ค่าลิขสิ ทธิ� เช่าใช้ระบบ Digital Magazine

500,000.00

ธ.ค.-2563

184

P63110046920

งบดําเนินการ

ค่าบริ หารจัดการ และการดําเนินการโครงการต่าง ๆ

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

185

P63110046921

งบดําเนินการ

ตรวจสอบและจัดทําระบบบนสื� อออนไลน์ให้รองรับกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล (PDPA) / Cyber Security

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

6,300,000.00

ธ.ค.-2563

186

P63110046922

งบลงทุน

ค่าพัฒนาและปรับปรุ งเว็บไชต์ ระบบงานหรื อบริ การบนสื� อใหม่
5.1 พัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์ ระบบงาน แอปพลิเคชัน
5.2 พัฒนาระบบ Text to Speech ด้วยเสี ยงอัตลักษณ์ของ Thai PBS

187

P63110046923

งบลงทุน

ค่าพัฒนาระบบและ Infrastructure OTT (ระยะที� 2)

8,000,000.00

ธ.ค.-2563

188

P63110046924

งบลงทุน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hi spec. อุปกรณ์ต่อพ่วง และ Accessories ด้าน
สื� อดิจิทลั

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

ค่าซ่อมแซม ทดแทน และปรับปรุ งอุปกรณ์ เทคโนโลยี
Navicat Database Tool
การพัฒนาแก้ไขปรับปรุ งเว็บ

500,000.00

ธ.ค.-2563

189

P63110046925

งบลงทุน

190

P63110046926

งบดําเนินการ

3.1 สถาบันการศึกษา ฝึ กอบรม 4 ครั�ง

500,000.00

ธ.ค.-2563

191

P63110046927

งบดําเนินการ

3.2 กิจกรรมร่ วมกับสถานีวทิ ยุเครื อข่าย พบปะ 1 ครั�ง
กิจกรรมเสริ มศักยภาพ 1 ครั�ง

800,000.00

มิ.ย.-2564

192

P63110046928

งบผลิตและจัดหา
รายการ

1. ผลิตและจัดทําสื� อเสี ยงสําหรับเด็กและเยาวชน ในรู ปแบบนิทาน
ละครวรรณกรรมเยาวชน รายการเรี ยนภาษาต่างประเทศ เป็ นต้น (ไม่
ตํ�ากว่าเดือนละ 100 ชัว� โมง)

2,500,000.00

ธ.ค.-2563

193

P63110046929

งบผลิตและจัดหา
รายการ

2. ผลิตและจัดทําสื� อเสี ยงสําหรับสาระบันเทิงและสารประโยชน์ (ไม่
ตํ�ากว่าเดือนละ 140 ชัว� โมง)

6,000,000.00

ธ.ค.-2563

194

P63110046930

งบผลิตและจัดหา
รายการ

4. Audio Guide ชุดแหล่งท่องเที�ยว/แหล่งเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ 3 แห่ง

1,200,000.00

มี.ค.-2564

195

P63110046931

งบดําเนินการ

การจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื�อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ส.ส.ท.

5,590,000.00

ธ.ค.-2563

196

P63110046932

งบดําเนินการ

การจัดหาฐานข้อมูลผลงานวิจยั เชิงประเด็น/หรื อฐานข้อมูล
วารสารวิชาการต่างประเทศ

500,000.00

ธ.ค.-2563

197

P63110046933

งบลงทุน

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระยะที� 2

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

198

P63110046935

งบลงทุน

จัดซื� อคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

3,000,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

199

P63110046936

งบดําเนินการ

จัดนิทรรศการหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้อง

200

P63110046937

งบลงทุน

ค่าดําเนินการก่อสร้างปรับปรุ งพิพิธภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวข้อง

201

P63110046938

งบดําเนินการ

การจัดจ้างบุคลากรสําหรับดําเนินงานด้านการจัดการฐานข้อมูลและ
จัดทําข้อมูล

202

P63110046939

งบลงทุน

203

P63110046940

204

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

1,000,000.00

มี.ค.-2564

16,000,000.00

ธ.ค.-2563

720,000.00

ธ.ค.-2563

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและระบบ CRM
องค์กร ระยะที� 2 (Thai PBS CRM 2)

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

งบลงทุน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเนื�อหา ในมิติเชิงประเด็นและเชิงพื�นที�
ระยะที� 2 (Content Database 2)

3,000,000.00

มี.ค.-2564

P63110046941

งบลงทุน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์สื�อ (Footage Catalog)

1,500,000.00

มิ.ย.-2564

205

P63110046942

งบลงทุน

การพัฒนาระบบลงทะเบียนและจัดเก็บผลิตภัณฑ์สื�อ ตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลาง ส.ส.ท. (Data Portfolio)

2,000,000.00

มี.ค.-2564

206

P63110046943

งบดําเนินการ

ค่าระบบบริ หารการเรี ยนรู ้ (Learning Management System) และสื� อ
การเรี ยนรู ้

1,000,000.00

มี.ค.-2564

207

P63110046944

งบดําเนินการ

ค่าจัดการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั ในรู ปแบบต่าง ๆ

5,500,000.00

ธ.ค.-2563

208

P63110046945

งบดําเนินการ

ค่าเครื� องมือประเมินการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทลั

500,000.00

มิ.ย.-2564

209

P63110046946

งบดําเนินการ

ค่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญและค่าดําเนินการจัดทํามาพัฒนาระบบ
Compensation & Benefit

1,200,000.00

มี.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

210

P63110046947

งบดําเนินการ

ค่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญและค่าดําเนินการจัดทําตัวชี�วดั ระดับองค์กร ระดับ
สํานัก ระดับฝ่ าย และระดับรายบุคคล

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

211

P63110046948

งบดําเนินการ

ค่าจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญและค่าดําเนินการจัดทําการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
แบบโครงการและรายบุคคล (ทั�งในรู ปแบบ KPI และ OKR)

550,000.00

ธ.ค.-2563

212

P63110046949

งบลงทุน

ค่าดําเนินการพัฒนาระบบ HR Anywhere Anytime Any Device

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

213

P63110046950

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามแผนงานสร้างองค์กรแห่ง
ความสุ ข

5,000,000.00

ธ.ค.-2563

214

P63110046951

งบดําเนินการ

ค่าดําเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรของส่ วนกลาง

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

215

P63110046952

งบดําเนินการ

ค่าดําเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรของสํานัก

1,580,000.00

ธ.ค.-2563

216

P63110046953

งบดําเนินการ

ค่าพัฒนาด้านค่านิยม และสมรรถนะหลัก

1,500,000.00

ธ.ค.-2563

217

P63110046954

งบบุคลากร

สวัสดิการรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื�นๆ

38,198,000.00

ธ.ค.-2563

218

P63110046955

งบดําเนินการ

5.1.4 โครงการเช่าใช้เครื� องคอมพิวเตอร์ ทดแทนของเดิม

3,400,000.00

ธ.ค.-2563

219

P63110046956

งบลงทุน

4.1.4. พัฒนาระบบ Work Flow ส่ วนงานต่าง ๆ ขององค์กรตามผล
การออกแบบกระบวนการใหม่ (ตามแผนงาน 1.2.1.)

2,000,000.00

มี.ค.-2564

220

P63110046957

งบลงทุน

5.1.2. โครงการจัดหาทดแทนอุปกรณ์เครื อข่ายในอาคาร

30,000,000.00

มิ.ย.-2564

221

P63110046958

งบลงทุน

5.1.9. โครงการซื� อทดแทนอุปกรณ์เครื อข่ายในห้อง Data Center

5,500,000.00

มี.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง
5.2.5. โครงการซื� อทดแทนระบบรักษาความปลอดภัยในห้อง Data
Center

222

P63110046959

งบลงทุน

223

P63110046960

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการ

224

P63110046961

งบดําเนินการ

225

P63110046962

226

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

38,000,000.00

มี.ค.-2564

2,272,000.00

ธ.ค.-2563

ค่าลิขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์

30,027,000.00

ธ.ค.-2563

งบดําเนินการ

ค่าเช่าระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

20,910,000.00

ธ.ค.-2563

P63110046963

งบดําเนินการ

ค่าเช่า Internet

7,400,000.00

ธ.ค.-2563

227

P63110046964

งบลงทุน

สนับสนุนเครื� องมือและอุปกรณ์างคอมพิวเตอร์ สาํ หรับการผลิต
รายการและข่าวทั�งในส่ วนกลางและภูมิภาค

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

228

P63110046965

งบดําเนินการ

ค่าทนายความและค่าให้คาํ ปรึ กษา

500,000.00

มี.ค.-2564

229

P63110046966

งบดําเนินการ

ค่าเบี�ยประกันเครื� องมือและอุปกรณ์

6,500,000.00

มี.ค.-2564

230

P63110046967

งบดําเนินการ

งานบํารุ งรักษา UPS

575,000.00

ธ.ค.-2563

231

P63110046968

งบดําเนินการ

ทําความสะอาดกระจก และเสาสู ง และหลังคาคอมโพสิ ต อาคาร
สํานักงานใหญ่

500,000.00

ธ.ค.-2563

232

P63110046969

งบดําเนินการ

จ้างแม่บา้ นศูนย์ข่าวภูมิภาคและบริ การห้องอาหาร

1,230,000.00

ธ.ค.-2563

233

P63110046970

งบดําเนินการ

ซ่อมบํารุ งงานระบบ อาคารสํานักงานใหญ่ และศูนย์ภูมิภาค

5,700,000.00

ธ.ค.-2563

234

P63110046971

งบดําเนินการ

งานจัดซื� ออะไหล่ซ่อม บํารุ ง (งานอาคาร)

800,000.00

ธ.ค.-2563

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

235

P63110046972

งบดําเนินการ

เปลี�ยนแบตเตอรี� UPS จํานวน 640 ลูก ราคา 8000000 บาท

8,000,000.00

ธ.ค.-2563

236

P63110046973

งบดําเนินการ

ซ่อมสนามฟุตซอล ปรับปรุ งสนามตะกร้อ เปตองฯ (งานสวัสวดิการ)

2,000,000.00

ธ.ค.-2563

237

P63110046974

งบดําเนินการ

ค่าเช่ายานพาหนะ

9,500,000.00

ธ.ค.-2563

238

P63110046975

งบดําเนินการ

ค่าซ่อมยานพาหนะ

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

239

P63110046976

งบดําเนินการ

ค่าเบี�ยประกันรถยนต์

900,000.00

ธ.ค.-2563

240

P63110046977

งบดําเนินการ

กระดาษชําระ กระดาษเช็ดมือ และถุงขยะ สํานักงาน

600,000.00

ธ.ค.-2563

อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ สํานักงาน เครื� องมืออุปกรณ์งานอาคาร เพื�อเพิ�ม
และหรื อทดแทนของเดิมที�เสื� อมสภาพ สนับสนุนให้หน่วยงาน อื�นๆ
หรื อเพิ�มเติมตาม ภารกิจ

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

241

P63110046978

งบลงทุน

242

P63110046979

งบดําเนินการ

ค่าสอบบัญชี (ประจําปี 2565)

1,550,000.00

มี.ค.-2564

243

P63110046980

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายสรรหาผูอ้ าํ นวยการ ส.ส.ท.

1,000,000.00

มี.ค.-2564

244

P63110046981

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายเพื�อการประชุมและพัฒนาเรี ยนรู ้

3,500,000.00

ธ.ค.-2563

2,250,000.00

ธ.ค.-2563

5,037,000.00

มี.ค.-2564

245

P63110046982

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายบริ หารจัดการ
(ค่าตอบแทนผูเ้ ชี�ยวชาญ 1 อัตรา ค่าวิทยากร ผูท้ รงคุณวิทยากร ค่าที�
ปรึ กษา จ้างบุคคลากรเหมาโครงการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนโทรศัพท์)

246

P63110047527

งบลงทุน

พัฒนาและปรับปรุ งเว็บไซต์ (Backend Frontend SEO Page Speed)

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

247

P63110047549

งบลงทุน

Personalized & Suggestion Content (Text & VDO) พัฒนาระบบเก็บ
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื�อนําเสนอเนื�อหาให้ตรงตามความต้องการและ
สนใจของผูใ้ ช้งานรายบุคคล

248

P63110047550

งบดําเนินการ

ค่าเช่าใช้ Dashboard Website Stat. (15000x5 Web=75000 ต่อเดือน
VAT = 80250)

249

P63110047551

งบลงทุน

250

P63110047552

งบดําเนินการ

ค่าเช่าใช้บริ การ Live Streaming / CDN ที�รองรับ 4K (VIPA) *
ระยะเวลา 6 เดือน

1,400,000.00

ธ.ค.-2563

251

P63110047553

งบดําเนินการ

บริ การ VOD สําหรับแพลตฟอร์ม OTT ที�รองรับ 4K (VIPA) *
ระยะเวลา 6 เดือน

890,000.00

ธ.ค.-2563

252

P63110047554

งบลงทุน

ค่าจัดซื� อระบบ AUTOMATIC WORKFLOW & VIDEO
TRANSCODE สําหรับช่อง VIPA และPlatformอื�น ๆ

4,000,000.00

ธ.ค.-2563

253

P63110047555

งบผลิต

1.5 การผลิตเนื�อหาในกลุ่ม Digital Content เช่น Sci & Tech งาน
พากย์แปล

500,000.00

ธ.ค.-2563

254

P63110047556

งบดําเนินการ

1.1 MA Web

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

255

P63110047622

งบดําเนินการ

1.6 MA MAM Storage (Edit share) 3 years

1,040,000.00

ธ.ค.-2563

256

P63110049634

งบดําเนินการ

ค่าบํารุ งรักษาระบบ Maintenance Agreement (MA)

1,000,000.00

ธ.ค.-2563

257

P6311036105

งบลงทุน

ระบบ M&C

4,500,000.00

มี.ค.-2564

2,500,000.00

มิ.ย.-2564

963,000.00

ธ.ค.-2563

พัฒนา One Anakytic (Ph.ll)

1,000,000.00

ม.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

258

P63120011812

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าผลิตและจัดหารายการในประเทศและต่างประเทศสําหรับช่อง
โทรทัศน์ ALTV

259

P63120011812

งบผลิตและจัดหา
รายการ

260

P63120011812

261

P63120011812

งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ

262

P63120011812

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

192,785,400.00

ธ.ค.-2563

ค่าผลิตงาน และ กิจกรรมสื� อสารการตลาด และTansmedia เนื�อหา
ของALTV

7,200,000.00

ธ.ค.-2563

ผลิตและจัดหาเนื�อหา ออกอากาศ ALTV จํานวน 16 รายการ รวม
เวลา 387 ชัว� โมง

108,000,000.00

ธ.ค.-2563

4,071,000.00

ธ.ค.-2563

งบผลิตและจัดหา
รายการ

เหมาจ่ายด้วยจ้างผลิต โดยศูนย์ฯ ดูแลเป็ นผูจ้ ดั การโครงการเอง รายการ
The Camp
ออกอากาศเดือน มกราคม ธันวาคม 2564
สัปดาห์ละ 1 เทป ความยาว 30 นาที จํานวน 104 ตอน/ปี
ต้นทุน 1.5 แสนบาท/ตอน จํานวน 52 ตอน/ปี

14,100,000.00

ธ.ค.-2563

เหมาจ่ายด้วยจ้างผลิต โดยศูนย์ฯ ดูแลเป็ นผูจ้ ดั การโครงการเอง รายการ
2 องค์ศา
ออกอากาศเดือน มกราคม ธันวาคม 2564
สัปดาห์ละ 1 เทป ความยาว 30 นาที จํานวน 104 ตอน/ปี
ต้นทุน 1.5 แสนบาท/ตอน จํานวน 52 ตอน/ปี

7,050,000.00

ธ.ค.-2563

321,000.00

ธ.ค.-2563

263

P63120011812

งบผลิตและจัดหา
รายการ

264

P63120032705

งบดําเนินการ

ค่าจัดจ้างทีมผลิต

ค่าเช่ารถยนต์

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
265

P64010002335

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

งบดําเนินการ

การประเมินคุณค่าสื� อสาธารณะ/ตามยุทธศาสตร์เนื�อหา

1,000,000.00

ม.ค.-2564

1,250,000.00

ม.ค.-2564

266

P64010002339

งบดําเนินการ

การจัดทําข้อมูล วิเคราะห์ Branding ส.ส.ท. (CC)
ค่าจัดจ้างผูเ้ ชี�ยวชาญ / ที�ปรึ กษาด้าน Branding
ค่าการจัดประชุมคณะทํางาน

267

P64010002344

งบดําเนินการ

การจัดจ้างบุคคลากร (CC) Web Master Admin.

600,000.00

ม.ค.-2564

268

P64010002348

งบดําเนินการ

ออกแบบ และพัฒนาเนื�อหา (MC)

700,000.00

ม.ค.-2564

269

P64010002354

งบลงทุน

การพัฒนาเว็บไซต์พ�ืนที�การเรี ยนรู ้ (MC)
โครงสร้าง และ การจัดการระบบ

700,000.00

ม.ค.-2564

270

P64010002385

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจัดจ้างทีมผลิต

1,950,000.00

ม.ค.-2564

271

P64010002410

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้างที�ปรึ กษา ผูเ้ ชี�ยวชาญ

3,000,000.00

ม.ค.-2564

272

P64010002412

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้างผูจ้ ดั การโครงการ Project Manager (Thai/English)

600,000.00

ม.ค.-2564

273

P64010002415

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้างบรรณาธิ การ (Thai/English)

1,200,000.00

ม.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

ค่าจ้างผูช้ ่วยบรรณาธิ การ(Thai/English)
1)ด้านเนื�อหา Content รายการ
2)ด้านเนื�อหา Content On Line

1,200,000.00

ม.ค.-2564

274

P64010002416

งบผลิตและจัดหา
รายการ

275

P64010002418

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้าง Chief Producer (Thai/English)

840,000.00

ม.ค.-2564

276

P64010002419

งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้าง co producer (Thai/English) 2 คน

600,000.00

ม.ค.-2564

277

P64010002423

ค่าจ้างนักแปลเนื�อหา

1,200,000.00

ม.ค.-2564

278

P64010002426

ค่าจ้างทีมเขียนและวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ

1,920,000.00

ม.ค.-2564

279

P64010002427

720,000.00

ม.ค.-2564

280

P64010002429

ค่าจ้าง content creator (Thai/English) 3 คน

2,160,000.00

ม.ค.-2564

281

P64010002430

ค่าจ้างช่างภาพ 1)ภาพเคลื�อนไหว 2)ภาพนิ�ง

600,000.00

ม.ค.-2564

282

P64010002432

ค่าจ้าง ผูช้ ่วย content creator

720,000.00

ม.ค.-2564

งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ
งบผลิตและจัดหา
รายการ

ค่าจ้าง Rewriter (เจ้าของภาษา)

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
283

P64010002434

งบผลิตและจัดหา
รายการ

284

P64010002442

285

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

ค่าผลิต / จัดหา / ร่ วมผลิตเนื�อหาและค่าดําเนินการความร่ วมมือ(MOU)

1,000,000.00

ม.ค.-2564

งบลงทุน

ค่าออกแบบทําฉาก ค่าติดตั�งและค่าอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตต่างๆ

1,000,000.00

ม.ค.-2564

P64010002450

งบผลิต

ค่าจ้าง Online Producer (ลูกจ้างโครงการ : ต่อสัญญา)

660,000.00

ม.ค.-2564

286

P64010002451

งบผลิต

ค่าจ้าง บรรณาธิการ (ลูกจ้างโครงการ : ต่อสัญญา)

792,000.00

ม.ค.-2564

287

P64010002454

งบผลิต

ค่าจ้าง ช่างภาพพร้อมอุปกรณ์ สามารถใช้อุปกรณ์ 4G ได้ 2 อัตรา
(ลูกจ้างโครงการ : ต่อสัญญา)

1,134,000.00

ม.ค.-2564

288

P64010002456

งบผลิต

ค่าจ้าง ผูส้ ื� อข่าวภาคสนาม MOJO จํานวน 2 อัตรา (ลูกจ้างโครงการ :
ต่อสัญญา)

600,000.00

ม.ค.-2564

289

P64010002458

งบผลิต

ค่าผูด้ าํ เนินรายการ ASEAN PBS

832,000.00

ม.ค.-2564

290

P64010002467

งบดําเนินการ

กิจกรรม On Ground

2,000,000.00

ม.ค.-2564

291

P64010002479

งบดําเนินการ

การจ้าง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ ในประเทศ
(ลูกจ้างโครงการ : ต่อสัญญา)

576,000.00

ม.ค.-2564

292

P64010002486

งบดําเนินการ

การจ้าง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ ต่างประเทศ
(ลูกจ้างโครงการ : ตําแหน่งขอใหม่)

660,000.00

ม.ค.-2564

293

P64010002489

งบผลิต

ผลิตสารคดีลุ่มนํ�า

800,000.00

ม.ค.-2564

294

P64010002490

งบผลิต

ผลิตสารคดี Climate Change

800,000.00

ม.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

295

P64010002491

งบดําเนินการ

กิจกรรมด้านสร้างความสัมพันธ์ ความร่ วมมือ และเพื�อการสื� อสาร
ด้านภัยพิบตั ิทุกประเภท ทั�งในและนอกประเทศ

1,100,000.00

ม.ค.-2564

296

P64010002492

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายผลิตสิ นค้าเพื�อการจําหน่าย

1,000,000.00

ม.ค.-2564

297

P64010002496

งบดําเนินการ

พัฒนาการผลิตรายการที�เป็ นสากลทั�งในเชิงเนื�อหาและเทคนิค

1,000,000.00

ม.ค.-2564

298

P64010002500

งบดําเนินการ

งบการพัฒนาเนื�อหาเว็บไซต์องค์กร (ภาคภาษาอังกฤษ) วีดีทศั น์และ
แผ่นพับแนะนําองค์กร ค่าแปลเอกสาร และการทํา Subtitle

550,000.00

ม.ค.-2564

299

P64010002503

งบดําเนินการ

งบค่าสมาชิกองค์กรสื� อระหว่างประเทศ

550,000.00

ม.ค.-2564

300

P64010002503

งบดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื� อเพื�อการสื� อสารองค์กรทั�งภายในและภายนอก

1,000,000.00

ม.ค.-2564

301

P64020013628

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

600,000.00

มี.ค.-2564

302

P64020013630

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ/เชิงปริ มาณ

600,000.00

มี.ค.-2564

303

P64020013633

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนผูเ้ ชี�ยวชาญด้าน Data Analytics

600,000.00

มี.ค.-2564

304

P64020013636

งบดําเนินการ

ค่าตอบแทนการออกแบบสร้างสรรค์ชิ�นงาน (Data visualization) และ
อื�นๆ

1,500,000.00

มี.ค.-2564

305

P64020013640

งบดําเนินการ

สื� อสารภาพลักษณ์และความเคลื�อนไหวองค์การ (สสภ.)

1,000,000.00

มี.ค.-2564

306

P64020013654

งบดําเนินการ

ดําเนินการตามแผนงานที�วางไว้

540,000.00

ม.ค.-2564

ลําดับ รหัสแผนการจัดซื� อจัดจ้าง ประเภทงบประมาณ
307

P64020013656

งานประจํา/โครงการ/ งานที�จะจัดซื� อจ้าง

วงเงินงบประมาณ

ระยะเวลาที�คาดว่าจะซื� อจ้าง

งบดําเนินการ

ดําเนินการตามแผนงาน เช่น จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ(Up Skill –
Re Skill) ในเนื�อหาต่างๆ ในภูมิภาค

640,000.00

ม.ค.-2564

ดําเนินการตามแผนในพื�นที�/ภูมิภาคต่างๆ เช่น จัดพื�นที�แลกเปลี�ยน
เรี ยนรู ้(Learning Space)ประสบการณ์การทําพื�นที�อาหารในเมือง
กิจกรรมตลาดปันสุ ข เวทีแลกเปลี�ยนเรี ยนรู ้เรื� องการพัฒนาและอื�นๆ

700,000.00

ม.ค.-2564

1,612,000.00

ม.ค.-2564

308

P64020013660

งบดําเนินการ

309

P64020013673

งบลงทุน

กล้อง และอุปกรณ์ 4K สําหรับถ่ายทําสารคดี

310

P64020013674

งบผลิต

ค่าจ้าง Content Producer (ลูกจ้างโครงการ : ต่อสัญญา)

792,000.00

ม.ค.-2564

311

P64020013678

งบผลิต

ค่าจ้าง Co Producer (ลูกจ้างโครงการ : ตําแหน่งขอใหม่)

540,000.00

ม.ค.-2564

312

P64020013684

งบผลิต

ค่าจ้าง Director of Photography อุปกรณ์กล้อง (ลูกจ้างโครงการ :
ต่อสัญญา)

660,000.00

ม.ค.-2564

313

P64020013695

งบดําเนินการ

1,000,000.00

ม.ค.-2564

314

P64020022907

10,000,000.00

ก.ย.-2564

ค่าเช่าอุปกรณ์ 4G

งบฉุ กเฉิ นและสํารอง งบสํารองและงบฉุ กเฉิ น (แผนงานนอกงปม.)

รวมงบประมาณทั�งสิ�น

1,957,709,900.00

