
แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการคบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบาย 60,000.00 60,000.00        เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ลักษวุธ / ราคาท่ีเสนอ 60,000.00 บาท นายยุทธภูมิ ลักษวุธ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 60,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

และยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 56/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 1 ก.ค. 65

2 จ้างประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 140,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอ แอนด์ ซันส์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 125,000.00 บาท บริษัท วี.เอ แอนด์ ซันส์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 125,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 70/2565

ผ่านส่ือวิทยุ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 4 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างผลิตส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย 400,000.00 395,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนซิล โซไซต้ี จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 395,000.00 บาท บริษัท เพนซิล โซไซต้ี จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 395,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 71/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 4 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

4 จ้างผลิตเน้ือหาและเผยแพร่ภารกิจกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 500,000.00       495,410.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิฟท์ เวฟ มัลติมีเดีย จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 495,410.00 บาท บริษัท ฟิฟท์ เวฟ มัลติมีเดีย จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  495,410.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 72/2565

ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 4 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

5 จ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เร่ืองส่ือปลอดภัย 500,000.00       493,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเทนเดอร์ จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 493,000.00 บาท บริษัท เอ็กเทนเดอร์ จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 493,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 73/2565

และสร้างสรรค์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 4 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือและติดต้ังระบบปรับอากาศภายในห้อง Server กองทุนพัฒนา 100,000.00       66,944.55        เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อยแปดแอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 66,944.55 บาท บริษัท ร้อยแปดแอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 66,944.55 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 74/2565

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 7 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจ าปี 2566 1,400,000.00     1,396,166.67    e-bidding 1. บริษัท จันทวาปี จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,390,000.00 บาท บริษัท จันทวาปี จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,390,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 38/2565

2. บริษัท เอ็ม ซี ไอ (ไทยแลนด์) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,356,974.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 11 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

8 จ้างผลิตวีดิทัศน์โครงการ "รักแม่ เพ่ือแม่ ไม่มีท่ีส้ินสุด" 50,000.00         49,700.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี เสรีทวีกุล / ราคาท่ีเสนอ 49,700.00 บาท นายมนตรี เสรีทวีกุล / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 49,700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 75/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 12 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างประชาสัมพันธ์ผลงาน Media Alert ผ่านเพจเฟซบุ๊ก 70,000.00         69,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 69,000.00 บาท บริษัท โมเดิร์นด๊ัก กรุ๊ป จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 69,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 76/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 12 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างประชาสัมพันธ์การถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 50,000.00         50,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท บริษัท เนช่ัน กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 50,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 77/2565

พระมหากษัตริย์ผ่านหนังสือพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 21 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างจัดอบรม PDPA ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล 100,000.00       99,000.00        เฉพาะเจาะจง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) / ราคาท่ีเสนอ 99,000.00 บาท สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 99,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 78/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 25 ก.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง


