
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม 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 จ้างผลิตและเผยแพร่ 2,440,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์    2,440,000 2,440,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน์        
 เดือนมีนาคม 2563        

         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 43/2563 ลว.24/2/2563 
 จังหวัดสมุทรปราการ    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

         
3 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 38/2563 ลว.11/2/2563 
 จังหวัดยโสธร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

         
4 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 39/2563 ลว.11/2/2563 
 จังหวัดอ านาจเจริญ    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ์ 3,520,000- - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 13/2563 ลว14./11/2562 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    3,520,000- 3,520,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 พฤศจิกายน62- สิงหาคม63      TO BE NUMBER ONE  
 โหลด Po 4 งวด        
         
6 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE  3,005,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท์ เป็นผู้มีประสบการณ์ มี - 
 NUMBER ONE TEEN DANCE    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 DANCERCISE 2020     3,005,500 3,005,500 จัดกิจกรรมในโครงการ  
 งวดที่ 3       TO BE NUMBER ONE  
         
7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์                  1,200.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    990 990 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จัดซ้ือน้ าดื่ม                  1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
9 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    3,563.50 3,563.50 ราคาตามท้องตลาด  
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ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
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รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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เหตุผลที่คัดเลือก
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เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
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หรือจ้าง 

10 ซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 51,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิว บริษัท อาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิว เป็นผู้มีประสบการณ์ มี 47/2563 ลว.11/3/2563 
 จ านวน 2 รายการ    เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
     51,000 51,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         

11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์    เดชอุดม นายอัศวิชช์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 42/2563ลว.13/02/2563 
 จังหวัดสุราษฎร์ฯ    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  

         
12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์   เดชอุดม นายอัศวิชช์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 41/2563ลว.13/02/2563 
 จังหวัดเชียงใหม่    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

13 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช์   เดชอุดม นายอัศวิชช์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 48/2563ลว.12/03/2563 
 จังหวัดเชียงใหม่    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         
         
         
         
         
         



 


