
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 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 ์        
 เดือนพฤศจิกายน 2561        
         
2 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 8,800,000- 8,800,000- เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 14/2562 ลว.7/11/2561 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    8,800,000- 8,800,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 พฤศจิกายน61-กันยายน62      TO BE NUMBER ONE  
 โหลด Po 10 ครั้ง        
         
3 จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 3,500,000- 3,500,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2562 ลว.5/10/2561 
 NUMBER ONE รุ่นที่ 21    3,500,000- 3,500,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
4 จ้างจัดงานแถลงข่าว TEEN 330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 1/2562 ลว.1/10/2561 
 DANCERCISE 2019    เอเจนซี่ จ ากัด เอเจนซี่ จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
     330,000 330,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
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5 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE  11,170,000- 11,170,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 13/2562 ลว.2/11/2561 
 NUMBER ONE TEEN DANCE    เอเจนซี่ จ ากัด เอเจนซี่ จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 DANCERCISE 2019    11,170,000- 11,170,000- จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
6 จ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพ 93,000 93,000 เฉพาะเจาะจง บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2562 ลว.31/10/2561 
 กิจกรรม TO BE ในงานประชุม    93,000 93,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 คณะกรรมการอ านวยการ      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ประจ าป ี2562      TO BE NUMBER ONE  
         
7 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่ 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง นางราตรี   พรหมคชสุต นางราตรี   พรหมคชสุต เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2562 ลว.31/10/2561 
 งานประชุมอ านวยการ    65,000 65,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดดอกไม้งานประชุม  
         
8 จ้างพิมพ์หนังสอืประชมุ 51,750 51,750 เฉพาะเจาะจง นายมกรธวัช  หัสคุณ นายมกรธวัช  หัสคุณ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2562 ลว.31/10/2561 
 คณะอ านวยการ    51,750 51,750 ความเชี่ยวชาญในการ  
       พิมพ ์  
         
9 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,464 4,464 ความเชี่ยวชาญ  
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5 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE  11,170,000- 11,170,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 13/2562 ลว.2/11/2561 
 NUMBER ONE TEEN DANCE    เอเจนซี่ จ ากัด เอเจนซี่ จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 DANCERCISE 2019    11,170,000- 11,170,000- จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
6 จ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพ 93,000 93,000 เฉพาะเจาะจง บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2562 ลว.31/10/2561 
 กิจกรรม TO BE ในงานประชุม    93,000 93,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 คณะกรรมการอ านวยการ      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ประจ าป ี2562      TO BE NUMBER ONE  
         
7 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่ 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง นางราตรี   พรหมคชสุต นางราตรี   พรหมคชสุต เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2562 ลว.31/10/2561 
 งานประชุมอ านวยการ    65,000 65,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดดอกไม้งานประชุม  
         
8 จ้างพิมพ์หนังสอืประชมุ 51,750 51,750 เฉพาะเจาะจง นายมกรธวัช  หัสคุณ นายมกรธวัช  หัสคุณ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2562 ลว.31/10/2561 
 คณะอ านวยการ    51,750 51,750 ความเชี่ยวชาญในการ  
       พิมพ ์  
         
9 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
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10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    990 990 ราคาตามท้องตลาด  
         

11 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    780 780 ราคาตามท้องตลาด  
         

12 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    3,307 3,307 ราคาตามท้องตลาด  
         

13 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถตู้ 3,395 - เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน พระนคร 2000 บ.สยามนิสสัน พระนคร 2000 มีบริการที่ดี  - 
 นจ2894 นนทบุรี    3,395 3,395   
         

14 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,317 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น จ ากัด บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่น จ ากัด มีบริการที่ดี  - 
     3,317 3,317   
         

15 จัดซื้อป้ายชื่อพลาสติกตั้งโต๊ะ  8,500 - เฉพาะเจาะจง หจก.สามัญอุดมสาสน ์ หจก.สามัญอุดมสาสน ์ มีบริการที่ดี  - 
 2 หน้า    8,500 8,500   
         

16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 176,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ บ.ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2562 ลว.31/10/2561 
 เครื่องคอม 8 เครื่อง จอภาพ    คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความเชี่ยวชาญ  
 8 จอ    176,000 176,000   
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17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 44 23,245 - เฉพาะเจาะจง หจก.สามัญอุดมสาสน ์ หจก.สามัญอุดมสาสน ์ มีบริการที่ดี และเสนอ 13/2562 ลว.19/11/2561 
 รายการ    23,245 23,245 ราคาตามท้องตลาด  
         

18 จ้างเหมารถตู้ไปราชการจ.ภูเก็ต 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 11/2562ลว.7/11/2561 
     8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  

         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         

         

 



 


