
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 7,930,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2564 ลว27/10/2563 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    5,490,000 5,490,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน2563        

 Load Po 3 งวด        
         

2 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 1,950,000- - เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 9/2564 ลว.30/10/2563 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อ Social    300,000 300,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 Network Facebook ตั้งแต่      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม63- กันยายน64      TO BE NUMBER ONE  

 Load Po 6 งวด        
         

3 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 1,020,000-        - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2564 ลว.22/10/2563 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    1,020,000- 1,020,000-   
 รายการ TO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทยFุM 105 MHz        
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม63-กันยายน64        
 Load Po 6 งวด        



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 1,080,000- 1,080,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2564 ลว.26/10/2563 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    1,080,000- 1,080,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ทางสื่อหนังสือพิมพ ์      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม63-กันยายน64        
 Load Po 6 งวด        
         
5 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 6,160,000- - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 15/2564 ลว12/11/2563 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ      ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการ      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 จัดคอนเสิร์ตในภูมิภาค จ านวน      TO BE NUMBER ONE  
 15 แห่ง        
         
6 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,221,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2564 ลว.27/10/2563 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าฟวิเจอร ์    1,221,999 1,221,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ปาร์ค รังสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 63-กันยายน 64      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,357,998 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2564 ลว.27/10/2563 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าแฟชั่น    1,357,998 1,357,998 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ไอส์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 63-กันยายน 64      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
8 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,380,399 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2564 ลว.27/10/2563 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าซีคอน    1,380,399 1,380,399 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สแควร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 63-กันยายน 64      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
9 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,401,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 7/2564 ลว.27/10/2563 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าเดอะ    1,401,999 1,401,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 มอลล์บางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 63-กันยายน 64      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         

10 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    900 900 ความเชี่ยวชาญ  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
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ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
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กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    700 700 ราคาตามท้องตลาด  
         

12 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    780 780 ราคาตามท้องตลาด  
         

13 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,973 4,973 ราคาตามท้องตลาด  
         

14 จัดจ้างซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อ 1,420 - เฉพาะเจาะจง นายมงคล ไชยผง นายมงคล ไชยผง มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 สาร จ านวน 4 เครื่อง    1,420 1,420 ราคาตามท้องตลาด  
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         



                                                                                                                                                                                           
 


