








                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 31,720,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2565 ลว19/10/2564 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    31,720,000 31,720,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนตุลาคม 64 –กันยายน 65        

 Load Po 3 งวด        
         

2 จ้างผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอ 3,900,000- - เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 9/2565 ลว.20/10/2564 
 สกู๊ปสารคดีสั้น เก่งและดี     3,900,000- 3,900,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ทางสื่อ Social Network  ตั้งแต่      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม64- กันยายน65      TO BE NUMBER ONE  

 Load Po 6 งวด        
         

3 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,040,000-        - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 1/2565 ลว.18/10/2564 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    2,040,000- 2,040,000-   
 รายการ TO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทยFุM 105 MHz        
 เดือนตุลาคม64- กันยายน65        
 Load Po 6 งวด        



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,160,000- - เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด บริษัท โฟร์ พี แอดส์ (96)จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2565 ลว.18/10/2564 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    2,160,000- 2,160,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ทางสื่อหนังสือพิมพ ์      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม64-กนัยายน65        
 Load Po 6 งวด        
         
5 จ้างผลิตและเผยแพรF่acebook 16,440,000- - เฉพาะเจาะจง บ.เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซี่  บ.เอเจน อีเว้นท์ เอเจนซี่  เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2565 ลว20/10/2564 
 Fanpage TO BE NUMBER ONE    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 CHANNEL      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม64-กนัยายน65      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
6 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 4,973,600 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2565 ลว.19/10/2564 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าฟวิเจอร ์    4,973,600 4,973,600 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ปาร์ค รังสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 64-กันยายน 65      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,517,596 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2565 ลว.19/10/2564 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าแฟชั่น    5,517,596 5,517,596 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ไอส์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 64-กันยายน 65      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
8 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,607,196 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 7/2565 ลว.19/10/2564 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าซีคอน    5,607,196 5,607,196 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สแควร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 64-กันยายน 65      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         
9 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 5,693,600 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2565 ลว.19/10/2565 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าเดอะ    5,693,600 5,693,600 ความเชี่ยวชาญในการ  
 มอลล์บางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 64-กันยายน 65      TO BE NUMBER ONE  
 Load Po 3 งวด        
         

10 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,780 4,780 ความเชี่ยวชาญ  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    660 660 ราคาตามท้องตลาด  
         

12 จ้างถ่ายเอกสาร                  5,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,658.50 4,658.50 ราคาตามท้องตลาด  
         

13 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,000 - เฉพาะเจาะจง บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
     4,658.50 4,658.50 ราคาตามท้องตลาด  
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



                                                                                                                                                                                           
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    1,050 1,050 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จ้างถ่ายเอกสาร                  5,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    4,437 4,437 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,000 - เฉพาะเจาะจง บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
     2,718.55 2,718.55 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่5/2565 
 เดินทางไปจังหวัดอุทัยธาน ี    6,000.- 6,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.11/11/64 
         
5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 50,000.- - เฉพาะเจาะจง บ.ไฮเอนพลัส จ ากัด บ.ไฮเอนพลัส จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งซ้ือเลขที่3/2565 
 จ านวน 2 เครื่อง    44,000 44,000 ราคาตามท้องตลาด ลว.2/11/64 
         
6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่6/2565 
 เดินทางไปจังหวัดระนอง    6,000.- 6,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.11/11/64 
         
7 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 5,000 - เฉพาะเจาะจง บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ บ.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
     4,786.11 4,786.11 ราคาตามท้องตลาด  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่10/2565 
 เดินทางไปจังหวัดภูเก็ต    8,000.- 8,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.24/11/64 
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                                                                                                                
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    630 630 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จ้างถ่ายเอกสาร                  5,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    4,870.50 4,870.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    1,700 1,700 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่11/2565 
 เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่    8,000.- 8,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.24/11/64 
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                                                                                                                                                      
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,050 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    870 870 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จ้างถ่ายเอกสาร                  5,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    4,101.50 4,101.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนมกราคม    2,530 2,530 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 14,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่16/2565 
 เดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์,แพร ่    14,000.- 14,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.11/1/65 
 น่าน        
5 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ        
 เดินทางไปจังหวัดหนองคาย, 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่17/2565 
 บึงกาฬ    10,000.- 10,000.- ราคาตามท้องตลาด ลว.14/1/65 
         
         
         
         

                           
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 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 ่ 2,440,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    2,440,000 2,440,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนกันยายน 2563        

         
2 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนกันยายน    3,000 3,000 ความเชี่ยวชาญ  
         
3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนกันยายน    700 700 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    840 840 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    3,614.50 3,614.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 87/2563 ลว.25/8/2563 
 จังหวัดนครปฐม    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
7 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 93/2563 ลว.9/9/2563 
 จังหวัดนครนายก    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
8 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 3,520,000- - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 13/2563 ลว14./11/2562 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    3,520,000- 3,520,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 พฤศจิกายน62- สิงหาคม63      TO BE NUMBER ONE  
         
9 จ้างผลิตเพลงต้นฉบับเพื่อใช้ 150,000 - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 81/2563 ลว13/8/2563 
 ในคอนเสิร์ตในงาน 18 ปี    150,000 150,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 มหกรรมรวมพล TO BE       จัดกิจกรรมในโครงการ  
 NUMBER ONE ปี 2563      TO BE NUMBER ONE  
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนกันยายน (พิ่มเติม)    4,800 4,800 ความเชี่ยวชาญ  
         

11 เช่าจอ LED พร้อมระบบเสียง 111,280 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เจน อีเว้นท ์ บริษัท เอ เจน อีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 96/2563 ลว.11/9/2563 
     เอเจนซี่ จ ากัด เอเจนซี่ จ ากัด ความเชี่ยวชาญ  
     111,280 111,280   
         

12 จ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์ 117,700 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 89/2563 ลว31/8/2563 
 ครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพล    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 สมาชิก TO BE NUMBER ONE    117,700 117,700 จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ระดับประเทศ ประจ าปี  2563      TO BE NUMBER ONE  
         

13 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1  500 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 รายการ    500 500 ราคาตามท้องตลาด  
         

14 ซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 60,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดไดร์ฟ  บริษัท อาร์ดไดร์ฟ  มีบริการที่ดี และเสนอ 91/2563 ลว.3/9/2563 
 จ านวน 1 รายการ    คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
     60,000 60,000   
         
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

15 จ้างจัดคอนเสิร์ตครบรอบ 18 ปี 2,650,000- - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เจน อีเว้นท ์ บริษัท เอ เจน อีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 27/2563 ลว.9/9/2563 
 มหกรรมรวมพลสมาชิกประจ าปี     เอเจนซี่ จ ากัด เอเจนซี่ จ ากัด ความเชี่ยวชาญ  
 2563 วันที่ 15-17 ก.ย. 2563    2,650,000- 2,650,000- จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ณ เมืองทองธานี      TO BE NUMBER ONE  
         

16 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 20,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดไดร์ฟ  บริษัท อาร์ดไดร์ฟ  มีบริการที่ดี และเสนอ 103/2563 ลว.21/9/2563 
 จ านวน 3 รายการ    คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
     20,000 20,000   
         

17 จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย ์ 2,882,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 12/2563 ลว.7/8/2563 
 เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE    2,882,000 2,882,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในสถานศกึษา พรอ้มรับเสดจ็      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ประจ าปีงบประมาณ 2563      TO BE NUMBER ONE  
 จ านวน 18 แห่ง        
         

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 33 47,699 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 88/2563 ลว.28/8/2563 
 รายการ    47,699 47,699 ราคาตามท้องตลาด  
         

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึพิมพ์) 129,095.50 - เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ อิ้งค์  บริษัท มิสเตอร์ อิ้งค์  มีบริการที่ดี และเสนอ 94/2563 ลว.10/9/2563 
 จ านวน 11 รายการ    คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
     129,095.50 129,095.50   



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

20 จัดซื้อซองกระดาษน้ าตาล  77,996 - เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ    พึ่งรอด นายจิรโชต ิ    พึ่งรอด มีบริการที่ดี และเสนอ 101/2563 ลว.21/9/2563 
 จ านวน 2 รายการ    77,996 77,996 ราคาตามท้องตลาด  
         

21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 9 31,956 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 102/2563 ลว.21/9/2563 
 รายการ    31,956 31,956 ราคาตามท้องตลาด  
         

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 11 2,601.48 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 รายการ    จ ากัด จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
     2,601.48 2,601.48   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 



                                                                                                                                                                                          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        
         
         
         



                                                                                                                                                                                          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 

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 
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 

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  
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         



                                                                                                                                                                                           
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน 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 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        
         
2 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 

 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    1,400 1,400 ความเชี่ยวชาญ  
         
3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    665 665 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    3,290.50 3,290.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
6 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 2/2564ลว.11/11/2563 
 จังหวัดภูเก็ต-กรมสุขภาพจิต    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม 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 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    2,726 2,726 ความเชี่ยวชาญ  
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    700 700 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนธันวาคม    930 930 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    1,629 1,629 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 749 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทค พับลิชชิ่ง บริษัท เวอร์เทค พับลิชชิ่ง มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 จ านวน 1 รายการ    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ ่ ราคาตามท้องตลาด  
     749 749   
         
6 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 16/2564ลว.4/12/2563 
 จังหวัดกรมสุขภาพจิต-เชียงใหม่    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         



                                                                                                                                                                                           
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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 าเดือนมกราคม    1,520 1,520 ความเชี่ยวชาญ  
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    700 700 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนมกราคม    930 930 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    4,990 4,990 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 700,000 700,000 e-bidding บริษัท เท็น ซอฟท ์ บริษัท เท็น ซอฟท ์ มีบริการที่ดี และเสนอ 16/2564ลว.14/12/2563 

 แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง    310,300 310,300 ราคาตามท้องตลาด  
         
6 จัดซื้อวัสดุคอมส านักงาน 32,601 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 18/2564ลว.18/01/2564 
  จ านวน 50 รายการ    32,601 32,601 ราคาตามระยะทาง  
         
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 100,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท.มีสเตอร์ อิ้งค์ บริษัท.มีสเตอร์ อิ้งค์ มีบริการที่ดี และเสนอ 17/2564ลว.12/01/2564 
 หมึกพิมพ ์จ านวน 12 รายการ    83,320.90 83,320.90 ราคาตามระยะทาง  
         
8 จัดซื้อซอฟแวร์ลขิสิทธิ ์ 20,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเอนพลัส จ ากัด บริษัท ไฮเอนพลัส จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ 19/2564ลว.29/01/2564 
     20,000 20,000 ราคาตามระยะทาง  

                                                                                                                                                                                           
 



แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 1,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์บริการ(2525) ร้านรุ่งโรจน์บริการ(2525) มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 630.00 630.00 ตามทอ้งตลาด

2 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 840.00 840.00 ตามทอ้งตลาด

3 จ้างล้างฟล์ิมและอัดขยายภาพ 5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 1,750.00 1,750.00 ความเชี่ยวชาญ

4 จ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอราคา

ประจ าเดือนกุมภาพนัธ์ 4,927.00 4,927.00 ตามทอ้งตลาด

5 จ้างเหมารถตู้ไปราชการจังหวดั 40,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายอัศวชิ  เดชอุดม นายอัศวชิ  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง22/2564 ลว 12/02/2564

นครราชสีมา 40,000.00 40,000.00 ตามระยะทาง

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    805 805 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนมีนาคม    900 900 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    6,238 6,238 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 

 จังหวัดล าพูน    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 23/2564 ลว.11ก.พ.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
5 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสุโขทัย    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 24/2564 ลว.11ก.พ.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดล าพูน    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 26/2564 ลว.18 ก.พ.64 
         
7 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสุโขทัย    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 27/2564 ลว.18 ก.พ.64 
         
8 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 

 จังหวัดเชียงใหม่    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 28/2564 ลว.18 ก.พ.64 
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 ขอนแก่น-จังหวัดหนองบัว    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง 43/2564 ลว.11 มี.ค.64 
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 ขอนแก่น    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 46/2564 ลว.12 มี.ค.64 

         
         
         

                                     
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    595 595 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนเมษายน    360 360 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    2,809 2,809 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี  
 ประจ าเดือนเมษายน    2,204 2,204 ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 

 จังหวัดภูเก็ต    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 49/2564 ลว.12 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
6 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดขอนแก่น    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 42/2564 ลว.11 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดหนองบัวล าภ ู    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 44/2564 ลว.11 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
8 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสกลนคร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 53/2564 ลว.25 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  

       TO BE NUMBER ONE  
9 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดร้อยเอ็ด    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 54/2564 ลว.25 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

10 จ้างผลิตเพลงต้นฉบับ 400,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 เพื่อใช้ในคอนเสิร์ต     400,000 400,000 ความเชี่ยวชาญในการ 25/2564 ลว.15ก.พ.64 

 จ านวน 16เพลง      ผลิตเพลง  
         
         

                                     
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสุราษฎธ์าน ี    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 48/2564 ลว.12 มี.ค.64 
         
         

12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดภูเก็ต    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง 45/2564 ลว.12 มี.ค.64 
         

         
13 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสกล,ร้อยเอ็ด    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง 52/2564 ลว.22 มี.ค.64 
         
         
         

         
         
         
         

                                     
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    630.- 630.-  ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนพฤษภาคม    720.- 720.- ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    3,009.50 3,009.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี  
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    4,670.- 4,670.- ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 80,164.40 - เฉพาะเจาะจง บ. มิสเตอร์ อิงค์

คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากัด 
บ. มิสเตอร์ อิงค์คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 

 หมึกพิมพ ์จ านวน 11 รายการ    80,164.40 80,164.40 ราคาตามท้องตลาด 57/2564 ลว.6 พ.ค.64 
         
6 จ้างผลิตเพลงต้นฉบับ 400,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 เพื่อใช้ในคอนเสิร์ต     400,000 400,000 ความเชี่ยวชาญในการ 55/2564 ลว.25 มี.ค.64 
 จ านวน 16 เพลง      ผลิตเพลง  
         
         



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จ้างผลิตสื่อในโครงการฯ 9,999,850 - เฉพาะเจาะจง ม. ราชภัฎสวนสุนันทา ม. ราชภัฎสวนสุนันทา เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จ านวน 5 รายการ    9,999,850 9,999,850 ความเชี่ยวชาญในการ 39/2564 ลว.9 มี.ค.64 
       จัดพิมพ ์  
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         

         
         
         
         

                                     
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    4,520.- 4,520.- ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนมิถุนายน    990.- 990.- ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    2,124.- 2,124.- ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี  
 ประจ าเดือนมิถุนายน    4,520.- 4,520.- ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,708 - เฉพาะเจาะจง บ. ดีซายน์ พรายเดย ์จ ากัด บ. ดีซายน์ พรายเดย ์จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ  

 หมึกพิมพ ์จ านวน 11 รายการ    4,708 4,708 ราคาตามท้องตลาด  
         
6 จ้างท าตรายาง จ านวน 11  2,860 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ  
 รายการ      ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 25,560 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งซ้ือ 
 จ านวน 35 รายการ      ราคาตามท้องตลาด 58/2564 ลว.17 พ.ค.64 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8 จ้างซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร ์ 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. ดีซายน์ พรายเดย ์จ ากัด บ. ดีซายน์ พรายเดย ์จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งซ้ือ 
 จ านวน 3 รายการ    50,000 50,000 ราคาตามท้องตลาด 63/2564 ลว.21 มิ.ย.64 
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         

         
         
         
         

                                     
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรจน์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    700.- 700.- ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนกรกฎาคม    840.- 840.- ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    1,350.- 1,350.- ราคาตามท้องตลาด  
         
4 ผลิตสื่อคู่มือโควิด 19 5,000,000 5,000,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์ แกว้เจ้า ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์ แกว้เจ้า มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งซ้ือ 
     จอม มหาวิทยาลัยราชภฎั จอม มหาวิทยาลัยราชภฎั ราคาตามท้องตลาด 62/2564 ลว.16 มิ.ย.64 
     สวนสุนันทา สวนสุนันทา   
     4,987,500.- 4,987,500.-   

         
         
         
         
         
         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรจน์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    735.- 735.- ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนสิงหาคม    840.- 840.- ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    782.50 782.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 44,212 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งซ้ือ 
 จ านวน 37 รายการ    อุดมสาส์น อุดมสาส์น ราคาตามท้องตลาด 68/2564 ลว.13 ส.ค.64 
     44,212 44,212   
         

         
         
         
         
         
         
         

 



สมุดยมื-คืน อุปกรณ์ NOTEBOOK 
ของส ำนกังำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE


