
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    3,410 3,410 ความเชี่ยวชาญ  
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    945 945 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    870 870 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,440,000- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2561 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์      2,440,000- 2,440,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนตุลาคม 2561        
         
5 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 1,875,000- 1,875,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2562 ลว.9/10/2561 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อทีว ี    1,875,000- 1,875,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในรายการ Happy society      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม61-มีนาคม62      TO BE NUMBER ONE  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 4,973,600- 4,973,600- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 1/2562 ลว.8/10/2561 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าฟวิเจอร ์    4,973,600- 4,973,600- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ปาร์ค รังสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 61-กันยายน 62      TO BE NUMBER ONE  
         
7 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,414,596- 5,414,596- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2562 ลว.8/10/2561 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าแฟชั่น    5,414,596- 5,414,596- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ไอส์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 61-กันยายน 62      TO BE NUMBER ONE  
         
8 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,607,196- 5,607,196- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2562 ลว.8/10/2561 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าซีคอน    5,607,196- 5,607,196- ความเชี่ยวชาญในการ  
 สแควร ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 61-กันยายน 62      TO BE NUMBER ONE  
         
9 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,693,600- 5,693,600- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2562 ลว.8/10/2561 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าเดอะ    5,693,600- 5,693,600- ความเชี่ยวชาญในการ  
 มอลล์บางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 61-กันยายน 62      TO BE NUMBER ONE  
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,040,000- 2,040,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2562 ลว.10/10/2561 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    2,040,000- 2,040,000- จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทย ุ        
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม61-กันยายน62        
         

11 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,160,000- 2,160,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 7/2562 ลว.10/10/2561 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    2,160,000- 2,160,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ทางหนังสือพิมพ ์      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม61-กันยายน62        
         

12 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,040,000- 2,040,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2562 ลว.10/10/2561 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  

 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    2,040,000- 2,040,000- จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทย ุ        
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม61-กันยายน62        
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขทีแ่ละวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    10,091 10,091 ราคาตามท้องตลาด  
         

14 จ้างซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น 4,280 - เฉพาะเจาะจง บริษัทเวอร์เทพับลิสชิ่งจ ากัด บริษัทเวอร์เทพับลิสชิ่งจ ากัด มีบริการที่ดี  - 
     4,280 4,280   
         

15 จัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์ดีดโอลิมเปีย 639.99 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี โอ แอล จ ากัด บริษัท ซี โอ แอล จ ากัด มีบริการที่ดี  - 
 666 N    639.99 639.99   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 


