
แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้จัดการ 600,000.00       600,000.00          เฉพาะเจาะจง นายจารุนันท์ ธนะภพ / ราคาท่ีเสนอ 600,000.00 บาท นายจารุนันท์ ธนะภพ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 600,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

 ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 1/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุน 660,000.00       660,000.00          เฉพาะเจาะจง นายอ านวย โชติกุล / ราคาท่ีเสนอ 660,000.00 บาท นายอ านวย โชติกุล / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 660,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

การบริหารงาน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 2/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดิจิทัลสารสนเทศ 540,000.00       540,000.00          เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ โชควิวัฒน / ราคาท่ีเสนอ 540,000.00 บาท นายวิโรจน์ โชควิวัฒน / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 540,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 3/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 660,000.00       660,000.00          เฉพาะเจาะจง นางวรินร าไพ ปุณย์ธนารีย์ / ราคาท่ีเสนอ 660,000.00 บาท นางวรินร าไพ ปุณย์ธนารีย์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 660,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 4/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นายโสภณวิชญ์ เหมือนสังข์ดี / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นายโสภณวิชญ์ เหมือนสังข์ดี / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 5/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

6 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 300,000.00       300,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญญาดา บินต ามะหงง / ราคาท่ีเสนอ 300,000.00 บาท นางสาวธนัญญาดา บินต ามะหงง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 300,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 6/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

7 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 294,000.00       294,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพิศณุ  นัยแสน  / ราคาท่ีเสนอ 294,000.00 บาท นายพิศณุ  นัยแสน  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 294,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 7/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 294,000.00       294,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์อ่ิม / ราคาท่ีเสนอ 294,000.00 บาท นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์อ่ิม / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 294,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 8/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 264,000.00       264,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา  ธาปิยานนท์ / ราคาท่ีเสนอ 264,000.00 บาท นางสาวสุวรรณา  ธาปิยานนท์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 264,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

สารสนเทศและดิจิทัล เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 9/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

10 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 120,000.00       120,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  นิยมทอง / ราคาท่ีเสนอ 120,000.00 บาท นายณัฐวุฒิ  นิยมทอง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 120,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

และดิจิทัล เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 10/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

11 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน 266,400.00       266,400.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวปณิดา  สุขร ามิ / ราคาท่ีเสนอ 266,400.00 บาท นางสาวปณิดา  สุขร ามิ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 266,400.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 11/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

12 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป 253,200.00       253,200.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา สระทองห้อย / ราคาท่ีเสนอ 253,200.00 บาท นางสาววรรณา สระทองห้อย / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 253,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 12/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

13 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 456,000.00       456,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวรัย นัยนานนท์ / ราคาท่ีเสนอ 456,000.00 บาท นางสาวสวรัย นัยนานนท์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 456,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 13/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

14 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน 246,000.00       246,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ อุดมธนสาร / ราคาท่ีเสนอ 246,000.00 บาท นายณัฐพงศ์ อุดมธนสาร / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 246,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 14/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ผู้ช่วยตรวจสอบภายใน 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววริศรา บุญทองสุข / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นางสาววริศรา บุญทองสุข / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 15/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและ 372,000.00       372,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาวรรณ ผาสุก / ราคาท่ีเสนอ 372,000.00 บาท นางสาวสุดาวรรณ ผาสุก / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  372,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

สร้างสรรค์ส าหรับประชาชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 16/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและ 80,000.00         80,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีวัลย์ น้องผาง / ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท นางสาวจรีวัลย์ น้องผาง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 80,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

สร้างสรรค์ ส าหรับประชาชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 17/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัย 92,000.00         92,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา แจ่มพงษ์ / ราคาท่ีเสนอ 92,000.00 บาท นางสาวอารียา แจ่มพงษ์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  92,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

และสร้างสรรค์ส าหรับประชาชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 18/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่ือสารองค์กร 258,000.00       258,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ พร้อมสกุล / ราคาท่ีเสนอ 258,000.00 บาท นางสาวกนกวรรณ พร้อมสกุล / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 258,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 19/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

20 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่ือสารองค์กร 80,000.00         80,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาน์นนท์ รุจินันท์พาณิช / ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท นางสาวชญาน์นนท์ รุจินันท์พาณิช / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 80,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 20/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

21 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่ือสารองค์กร 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นายนพคุณ แก่นสาร / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นายนพคุณ แก่นสาร / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 21/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

22 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่ือสารองค์กร 258,000.00       258,000.00          เฉพาะเจาะจง นายธนกร สาแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 258,000.00 บาท นายธนกร สาแก้ว / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 258,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 22/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

23 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานส่ือสารองค์กร 98,000.00         98,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวฤวัยย์ ธีรัตน์ธนภักดี / ราคาท่ีเสนอ 98,000.00 บาท นางสาวฤวัยย์ ธีรัตน์ธนภักดี / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 98,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 23/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

24 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการศึกษา 252,000.00       252,000.00          เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ / ราคาท่ีเสนอ 252,000.00 บาท นางเอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 252,000.00 บาท       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

วิเคราะห์สภาพการณ์ และแนวโน้มของส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 24/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการศึกษา 282,000.00       282,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศุทธภา เพชรสุทธ์ิ / ราคาท่ีเสนอ 282,000.00 บาท นางสาวศุทธภา เพชรสุทธ์ิ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 282,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 25/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

26 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการ 324,000.00       324,000.00          เฉพาะเจาะจง นายชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์ / ราคาท่ีเสนอ 324,000.00 บาท นายชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 324,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มของส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 26/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

27 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบายและ 254,100.00       254,100.00          เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ด นิยมจ้อย / ราคาท่ีเสนอ 254,100.00 บาท นายแอ๊ด นิยมจ้อย / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 254,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 27/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

28 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงานฝ่ายนโยบาย 420,000.00       420,000.00          เฉพาะเจาะจง นายบรรพต วิรุณราช / ราคาท่ีเสนอ 420,000.00 บาท นายบรรพต วิรุณราช / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 420,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

และยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 28/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

29 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 254,100.00       254,100.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย พูลเขตร / ราคาท่ีเสนอ 254,100.00 บาท นางสาวหน่ึงฤทัย พูลเขตร / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 254,100.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 29/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

30 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 316,800.00       316,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิสรา น่ิมครุฑ / ราคาท่ีเสนอ 316,800.00 บาท นางสาวศุภิสรา น่ิมครุฑ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 316,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 30/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

31 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ลักษวุธ / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นายยุทธภูมิ ลักษวุธ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 31/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

32 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 336,000.00       336,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดารัตน์ เท่ียงไทสง / ราคาท่ีเสนอ 336,000.00 บาท นางสาวสุดารัตน์ เท่ียงไทสง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 336,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 32/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

33 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 336,000.00       336,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเชาวน์ปวิธ เวชทวี / ราคาท่ีเสนอ 336,000.00 บาท นายเชาวน์ปวิธ เวชทวี / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 336,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 33/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

34 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 252,000.00       252,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนิชา สุขกรม / ราคาท่ีเสนอ 252,000.00 บาท นางสาวณัฐนิชา สุขกรม / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  252,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 34/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

35 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานพิจารณากล่ันกรองโครงการ 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นายปรมะ ศิลปะกูล / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นายปรมะ ศิลปะกูล / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

(งานจัดการข้อมูล) เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 35/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

36 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษกร ธนโชติวรพงศ์ / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นางสาวบุษกร ธนโชติวรพงศ์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 36/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานพิจารณากล่ันกรองโครงการ 406,800.00       406,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวภัคนันท์ ภัทรนาวิก / ราคาท่ีเสนอ 406,800.00 บาท นางสาวกนกวรรณ พร้อมสกุล / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 406,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

(วิเคราะห์ข้อมูล) เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 37/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนงาน 376,000.00       376,000.00          เฉพาะเจาะจง นายณภัทร โพธิสุวรรณ / ราคาท่ีเสนอ 376,000.00 บาท นายณภัทร โพธิสุวรรณ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 376,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังส่ือ เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 38/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

39 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน 358,800.00       358,800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ / ราคาท่ีเสนอ 358,800.00 บาท นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 358,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กและเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 39/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

40 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนา 325,200.00       325,200.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตรา สมปาน / ราคาท่ีเสนอ 325,200.00 บาท นางสาวสุจิตรา สมปาน / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  325,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กและเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 40/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

41 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาส่ือ 252,000.00       252,000.00          เฉพาะเจาะจง นายพรพรหม โอกุชิ / ราคาท่ีเสนอ 252,000.00 บาท นายพรพรหม โอกุชิ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 252,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กและเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 41/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

42 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นายศาสนะ รัตนะบ ารุง / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นายศาสนะ รัตนะบ ารุง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท       มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส าหรับเด็กและเยาวชน เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 42/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

43 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายวิจัยและ 240,000.00       240,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐนิชา อินทร์โพ / ราคาท่ีเสนอ 240,000.00 บาท นางสาวณัฎฐนิชา อินทร์โพ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 240,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ขับเคล่ือนสังคม เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 43/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

44 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสนับสนุนการปฏิบัติงาน 60,000.00         60,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาววรางรัตน์ ชุติกชุษณพงศ์ / ราคาท่ีเสนอ 60,000.00 บาท นางสาววรางรัตน์ ชุติกชุษณพงศ์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 60,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

ฝ่ายวิจัยและขับเคล่ือนสังคม เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 44/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

45 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยเหลืองานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 80,000.00         80,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนภัสรา ศุภกิจ / ราคาท่ีเสนอ 80,000.00 บาท นางสาวนภัสรา ศุภกิจ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง  80,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน หนังสือข้อตกลง

เพ่ือประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เสนอราคาเหมาะสมภายใน เลขท่ี 45/2566

วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ก.ย. 65

46 จ้างผู้ให้บริการด้านการบริการดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางด้าน 500,000.00       484,710.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แพลน ดี เทคโนโลยี จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 484,710.00 บาท บริษัท แพลน ดี เทคโนโลยี จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 484,710.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 1/2566

การใช้งานระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

47 เช่า RAM เพ่ิมเติม ส าหรับระบบ Cloud Server ส าหรับเคร่ือง 54,360.00         51,360.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 51,360.00 บาท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 2/2566

Mediafund_Website-PRD 51,360.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

48 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานชับรถยนต์ จ านวน 1 คัน 45,000.00         45,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด   / ราคาท่ีเสนอ 45,000.00 บาท บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 45,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 3/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

49 จ้างจัดท า payroll outsourcing 120,000.00       120,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอชอาร์ เวิร์ค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 120,000.00 บาท บริษัท เอชอาร์ เวิร์ค จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 120,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 4/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

50 จ้างเหมาบริการก าจัดมด แมลงสาบ แมลงพาหะ ยุง และหนู 78,000.00         42,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย ก าจัด / ราคาท่ีเสนอ 42,000.00 บาท บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย ก าจัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 42,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 5/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

51 จ้างเหมาบริการข่าวตัดออนไลน์ (Infoquest 360) 64,200.00         64,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 64,200.00 บาท บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 64,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 6/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

52 เช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส ารองใช้กรณีเหตุฉุกเฉิน 300,000.00       256,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 256,800.00 บาท บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 7/2566

256,800.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

53 เช่าระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายหลัก 125,000.00       123,585.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 123,585.00 บาท บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 123,585.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 8/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ

54 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดส านักงานกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัย 800,000.00       679,344.00          e-bidding 1. บริษัท ซีทูเอฟ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 626,200.00 บาท บริษัท ซีทูเอฟ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 626,200.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 1/2566

และสร้างสรรค์ 2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จักรคลีน เซฟต้ี / ราคาท่ีเสนอ 711,336.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย ธนากุลวัฒน์และเซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ วงเงินงบประมาณ

660,000.00 บาท

4. บริษัท แอลโออาร์ บิซิเนส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 486,000.00 บาท

5. บริษัท เอ.เอ็น.ที.คลีนน่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 643,284.00 บาท

6. บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 767,500.00 บาท

7. บริษัท เอส.เอส.เอ็น.คลีนน่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 763,200.00 บาท

55 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 เคร่ือง 1,000,000.00     1,000,000.00        e-bidding 1. บริษัท เอ็มเอฟพีลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ บริษัท เอ็มเอฟพีลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 2/2566

ขาวด า 0.24 สตางค์/หน้า สี 2.40 สตางค์/หน้า ขาวด า 0.24 สตางค์/หน้า สี 2.40 สตางค์/หน้า เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 30 ก.ย. 65

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย / ราคาท่ีเสนอ วงเงินงบประมาณ

ขาวด า 0.40 สตางค์/หน้า สี 3.90 สตางค์/หน้า

56 เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสาร 120,000.00       120,000.00          เฉพาะเจาะจง บรัษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 120,000.00 บาท บรัษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 120,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 9/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 7 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

57 จัดซ้ือไส้กรองน้ าด่ืมระบบ 3 อุณหภูมิ พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 ชุด 20,000.00         16,409.99            เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 16,409.99 บาท บริษัท มาซูม่า เซอร์วิส จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 16,409.99 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน บส. 10/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 7 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

58 จ้างจัดท าการศึกษาวิเคราะห์การส่ือสารและพฤติกรรมการรับและใช้ 1,200,000.00     1,200,000.00        คัดเลือก 1. บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,200,000.00 บาท บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,199,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 3/2566

ส่ือออนไลน์รายเดือน 2. บริษัท เทคทาเล้นท์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,441,557.50 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 12 ต.ค. 65

3. บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,310,750.00 บาท วงเงินงบประมาณ



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

59 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยออกแบบระบบการเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่าย 2,000,000.00     1,980,400.00        คัดเลือก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ราคาท่ีเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 4/2566

งานตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) . 1,950,000.00 บาท 1,950,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 17 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

60 จ้างจัดแสดงผลงานมหกรรมส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2565 5,000,000.00     4,962,218.16        e-bidding 1. บริษัท ดีเวิร์ก ออกแกไนเซอร์ จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,920,000.00 บาท บริษัท ดีเวิร์ก ออกแกไนเซอร์ จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 4,920,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 5/2566

2. บริษัท บ๊ิก ครีเอทีฟ จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,520,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว. 12 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

61 จ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม 5,900,000.00     5,790,000.00 e-bidding 1. บริษัท วัฒนธรรมสร้างชาติ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,740,000.00 บาท บริษัท วัฒนธรรมสร้างชาติ จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 5,740,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 6/2566

ทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ 2. บริษัท สนุก ครีเอช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,690,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 27 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

62 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการท างานของหน่วยงาน 2,500,000.00     2,493,000.00        คัดเลือก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,483,000.00 บาท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 2,480,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 7/2566

ภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network) เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 28 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

63 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จ านวน 2 คัน 1,000,000.00     e-bidding บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 988,900.00 บาท บริษัท โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 988,900.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 8/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

64 จ้างด าเนินงานประกวดส่ือสร้างสรรค์ ส าหรับกลุ่มมัธยมศึกษา 10,000,000.00   9,976,000.00        e-bidding 1. บริษัท แคร์ยู จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 9,900,000.00 บาท บริษัท แคร์ยู จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 9,850,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 9/2566

ภายใต้หัวข้อ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันส่ือ” 2. บริษัท ดิ-แอ็ท-โมสท์ พรีเซ็นเทช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 8,900,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

3. บริษัท ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จ ากัด / วงเงินงบประมาณ

ราคาท่ีเสนอ 9,776,873.55 บาท

65 จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน 2,000,000.00     1,998,983.33        คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / ราคาท่ีเสนอ 1,895,180.00 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,936,700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 10/2566

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ราคาท่ีเสนอ 1,936,700.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

66 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิ พระราชบัญญัติกองทุน 1,400,000.00     1,396,850.00        คัดเลือก 1. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย / ราคาท่ีเสนอ 1,260,600.00 บาท สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,260,600.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 11/2566

พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ราคาท่ีเสนอ 1,400,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ราคาท่ีเสนอ 1,350,100.00 บาท วงเงินงบประมาณ

67 จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 3,000,000.00     2,997,908.00        คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,900,000.00 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 2,900,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 12/2566

2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / ราคาท่ีเสนอ 2,997,575.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

68 จ้างท่ีปรึกษาศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมการผลิต การร่วมผลิต 4,000,000.00     3,952,400.00        คัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ราคาท่ีเสนอ 3,923,100.00 บาท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 3,900,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 13/2566

การตลาดและช่องทางจัดจ าหน่ายส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ในต่างประเทศ เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ

69 จ้างศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้ 2,000,000.00     2,000,000.00        คัดเลือก 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร / ราคาท่ีเสนอ 1,994,000.00 บาท มหาวิทยาลัยศิลปากร / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,994,000.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 14/2566

เท่าทันส่ือรวมท้ังเพ่ือส่งเสริมการใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,000,000.00 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม วงเงินงบประมาณ

70 จ้างพัฒนาผู้ประกอบการส่ือรายใหม่(แฮกกาธอน - Hackathon ) 4,000,000.00     3,900,000.00        e-bidding 1. บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,949,989.30 บาท บริษัท อองเทรอเพรอเนอ แอดไวเซอร่ี เซ็นเตอร์ จ ากัด  / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 15/2566

เพ่ือสร้างผู้ประกอบการส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่ิมต้นใหม่ (Start-up) 2. บริษัท อองเทรอเพรอเนอ แอดไวเซอร่ี เซ็นเตอร์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,799,996.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

3,799,996.80 บาท วงเงินงบประมาณ



แบบ  สขร.1

วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

71 จัดท าจดหมายข่าวส่ือปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ 2,000,000.00     2,052,616.66        e-bidding บริษัท ปานตะวัน ครีเอช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,984,850.00 บาท บริษัท ปานตะวัน ครีเอช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 1,984,850.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สญ. 16/2566

เสนอราคาเหมาะสมภายใน ลว 31 ต.ค. 65

วงเงินงบประมาณ


