
แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาจัดกิจกรรมลงพ้ืนท่ีติดตามและให้ค าแนะน าแก่ผู้รับทุน , ผู้ผลิต 1,000,000.00 986,393.33       คัดเลือก 1. บริษัท ดับเบ้ิล ที ทราเวล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 980,000.00 บาท บริษัท ดับเบ้ิล ที ทราเวล จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  980,000.00  บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 38/2565

2. บริษัท สมศิริทัวร์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 988,680.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 1 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานบริหารโครงการฝ่ายพัฒนาส่ือ 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาน์นันท์ รุจินันท์พาณิช / ราคาท่ีเสนอ 38,500.00 บาท นางสาวชญาน์นันท์ รุจินันท์พาณิช / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 38,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับประชาชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 57/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 1 ส.ค. 65

3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาส่ือ 38,500.00 38,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนัชชา แก้วมณี  / ราคาท่ีเสนอ 38,500.00 บาท นางสาวพรนัชชา แก้วมณี / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 38,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับประชาชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 58/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 1 ส.ค. 65

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานบริหารโครงการ 59,800.00         59,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ / ราคาท่ีเสนอ 59,800.00 บาท นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ/ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  59,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

ฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 59/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 1 ส.ค. 65

5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานพิจารณากล่ันกรองโครงการ 38,500.00         38,500.00         เฉพาะเจาะจง นายปรมะ ศิละปะกูล  / ราคาท่ีเสนอ 38,500.00 บาท นายปรมะ ศิละปะกูล  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 38,500.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

(งานจัดการข้อมูล) เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 60/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 1 ส.ค. 65

6 จ้างผลิตส่ือเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 500,000.00        497,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 497,550.00 บาท บริษัท โลเคิล อไลค์ จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 497,550.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 79/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 2 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

7 จ้างผลิตส่ือสร้างสรรค์ความตระหนักรู้ด้านสิทธิเด็ก 500,000.00        498,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูฮก จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 498,000.00 บาท บริษัท ซูฮก จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 498,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 80/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 2 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือสืทธิขยายพ้ืนท่ีส่วนกลางของส านักงาน (sharepoint) 45,000.00         43,335.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พิสตัน โทเท่ิลซัพพลาย จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 43,335.00 บาท บริษัท พิสตัน โทเท่ิลซัพพลาย จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 43,335.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 81/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 5 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

9 จ้างจัดอบรมการตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม (Digital lnvestigation 450,000.00        430,996.00       เฉพาะเจาะจง ส านักข่าวอาจ้ัง ฟรังซ์เพรส / ราคาท่ีเสนอ 430,996.00 บาท ส านักข่าวอาจ้ัง ฟรังซ์เพรส / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 430,996.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 82/2565

(fact-check) training program) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 8 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 11 เคร่ือง 60,000.00         57,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 83/2565

/ ราคาท่ีเสนอ 57,780.00 บาท  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 57,780.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 8 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

11 จ้างประชาสัมพันธ์การถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 50,000.00         500,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 50,000.00 บาท บริษัท ส่ีพระยาการพิมพ์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 50,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 84/2565

พระมหากษัตริย์ผ่านหนังสือพิมพ์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 8 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

12 จ้างด าเนินการผลิตละครโทรทัศน์ท่ีสะท้อนความเป็นท้องถ่ิน ชุด ฮัลโหล 5,000,000.00     4,999,789.00    คัดเลือก 1. บริษัท ซีเนฟาร์ม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,958,000.00 บาท บริษัท ซีเนฟาร์ม จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 4,958,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 40/2565

ไทยแลนด์  (Hello Thailand) 2. บริษัท จูเวไนล์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,000,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 10 ส.ค. 65

3. บริษัท ออล ดิส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,999,789.00 บาท วงเงินงบประมาณ

13 จ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่ 4,000,000.00     3,999,880.33    e-bidding 1. บริษัท ก้าวทะยาน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,999,660.00 บาท บริษัท ก้าวทะยาน จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 3,999,660.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 41/2565

2. บริษัท จิ เจ รุ นิ เฮาส์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,500,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 11 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ .ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 29,516.72         29,516.72         เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐริกา ผายเงิน / ราคาท่ีเสนอ 29,516.72 บาท นางสาวณัฐริกา ผายเงิน / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  29,516.72 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 61/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 16 ส.ค. 65

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานบริหารโครงการ 29,516.72         29,516.72         เฉพาะเจาะจง นางสาววรางรัตน์ ชุติกชุษณพงศ์ / ราคาท่ีเสนอ 29,516.72 บาท นางสาววรางรัตน์ ชุติกชุษณพงศ์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  29,516.72 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

ฝ่ายวิจัยและขับเคล่ือนสังคม เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 62/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 16 ส.ค. 65

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 30,666.72         30,666.72         เฉพาะเจาะจง นายโสภณวิชญ์ เหมือนสังข์ดี / ราคาท่ีเสนอ 30,666.72 บาท นายโสภณวิชญ์ เหมือนสังข์ดี / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 30,666.72 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 63/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 16 ส.ค. 65

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายส่งเสริม 34,116.72         34,116.72         เฉพาะเจาะจง นายณภัทร โพธิสุวรรณ / ราคาท่ีเสนอ 34,116.72 บาท นายณภัทร โพธิสุวรรณ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 34,116.72 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อกตลง 

การรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 64/2565

วงเงินงบประมาณ ลว 16 ส.ค. 65

18 จัดซ้ือไส้กรองน้ าด่ืมระบบ 3 อุณหภูมิ พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ชุด 10,000.00         8,205.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 8,205.00 บาท บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 8,205.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 85/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 16 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 16 รายการ 80,000.00         64,990.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซดอมสตรีท จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 64,990.00 บาท บริษัท วิซดอมสตรีท จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 64,990.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 86/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 23 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 50,000.00         43,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 43,000.00 บาท บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 43,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 87/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 23 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

21 จ้างสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพ่ือรณรงค์ ลดการประทุษวาจา (Hate Speech) 3,000,000.00     2,947,633.33    e-bidding 1. บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 2,699,802.60 บาท บริษัท มาสเตอร์มายด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 2,699,802.60 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 42/2565

2. บริษัท เดสพาซีโต บูล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 2,950,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 28 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

22 จ้างจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เพลงกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 150,000.00        140,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มูฟว่ิง ฟอร์ฟิล์ม จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 140,000.00 บาท บริษัท มูฟว่ิง ฟอร์ฟิล์ม จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 140,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 88/2565

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 29 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

23 จัดซ้ือระบบโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมไม่พึงประสงค์ 100,000.00        91,592.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ บริษัท ไอ.ที.โซลูช่ัน คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 89/2565

 91,592.00 บาท 91,592.00  บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ส.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

24 จ้างท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 700.00              680.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม แอนด์ ออฟฟิศซัพพลาย จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 680.00 บาท บริษัท พรีเม่ียม แอนด์ ออฟฟิศซัพพลาย จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 680.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บันทึกข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน พปส 01.4/607

วงเงินงบประมาณ ลว 31 ส.ค. 65


