


























                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนตุลาคม 2562        
         
2 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 2,025,000- 2,025,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2563 ลว.8/10/2562 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อ Social    2,025,000- 2,025,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 Network Facebook ตั้งแต่      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม62- กันยายน63      TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 1,020,000- 1,020,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 7/2563 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    1,020,000- 1,020,000-   
 รายการ TO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทย ุ        
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม62-กันยายน63        
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ี 1/2563 ลว.4/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    1,080,000- 1,080,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ทางสื่อหนังสือพิมพ ์      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม62-กันยายน63        
         
5 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 2,640,000- 2,640,000- เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 13/2563 ลว14./11/2562 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    2,640,000- 2,640,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 พฤศจิกายน62- สิงหาคม63      TO BE NUMBER ONE  
 โหลด Po 3 งวด        
         
6 จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 3,500,000- 3,500,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.18/10/2562 
 NUMBER ONE รุ่นที่ 23    3,500,000- 3,500,000- ความเชี่ยวชาญในการ  

 วันที่ 20-25 ตุลาคม 2562      จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
7 จ้างจัดงานแถลงข่าว TEEN 330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 1/2563 ลว.2/10/2562 
 DANCERCISE 2020    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  

     330,000 330,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8 จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย ์ 2,386,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 12/2563 ลว.13/11/2562 
 เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE    2,386,500 2,386,500 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในสถานศกึษา พรอ้มรับเสดจ็      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-สิงหาคม      TO BE NUMBER ONE  
 2563 โหลด PO 3 งวด        
         
9 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE  8,164,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 9/2563 ลว.25/10/2562 
 NUMBER ONE TEEN DANCE    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 DANCERCISE 2020 ตั้งแต่    8,164,500 8,164,500 จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ์2563      TO BE NUMBER ONE  
         

10 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,221,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าฟวิเจอร ์    1,221,999 1,221,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ปาร์ค รังสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

11 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,357,998 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าแฟชั่น    1,357,998 1,357,998 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ไอส์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,380,399 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าซีคอน    1,380,399 1,380,399 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สแควร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

13 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,401,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าเดอะ    1,401,999 1,401,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 มอลล์บางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

14 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่ 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง นางราตรี   พรหมคชสุต นางราตรี   พรหมคชสุต เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2563 ลว.6/11/2562 
 งานประชุมอ านวยการ    65,000 65,000 ความเชี่ยวชาญในการ  

       จัดดอกไม้งานประชุม  
         

15 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    3,350 3,350 ความเชี่ยวชาญ  
         

16 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    945 945 ราคาตามท้องตลาด  

         
         

 



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    870 870 ราคาตามท้องตลาด  
         

18 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,944 4,944 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนธันวาคม 2562        
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 16/2563 ลว.22/11/2562 
 จังหวัดเลย    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    2,070 2,070 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    840 840 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    2,640 2,640 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง 4,980 - เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรโฟโต้ช็อป ร้านมิตรโฟโต้ช็อป มีบริการที่ดี และเสนอ - 
     4,980 4,980 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์โอลิมเปยี 470 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัดมหาชน บ.ซีโอแอล จ ากัดมหาชน มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 6000W และเทปลบค าผิด    470 470 ราคาตามท้องตลาด  
 โอลิมเปีย 7580N        
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 15/2563ลว.20/11/2562 
 จังหวัดภูเก็ต    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 19/2563ลว.6/12/2562 
 จังหวัดพิษณุโลก    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  

         
11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 20/2563ลว.3/12/2562 
 จังหวัดเชียงใหม่    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         

         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 17/2563 ลว.29/11/2562 
 จังหวัดพิษณุโลก    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         

13 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 18/2563 ลว.29/11/2562 
 จังหวัดตาก    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 3,050,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    3,050,000 3,050,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนพฤศจิกายน 2562        
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    855 855 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    3,900 3,900 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    750 750 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    9,490 9,490 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,029 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ 13/2563ลว.11/11/62 
 หมายเลขคุรุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0850-85-7440-001-005/1    5,029 5,029   
         
7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,391 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0850-59-7440-001-0031/1    1,391 1,391   
         
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,926 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0804-56-7440-001-0034/1    1,926 1,926   
         
9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 48 29,358 - เฉพาะเจาะจง หจก.สามัญอุดมสาสน ์ หจก.สามัญอุดมสาสน ์ มีบริการที่ดี และเสนอ 9/2563 ลว.7/11/2562 
 รายการ    29,358 29,358 ราคาตามท้องตลาด  

         
10 จัดซื้อซองน้ าตาล 31,600 - เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด มีบริการที่ดี และเสนอ 3/2563 ลว.1/11/2562 

     31,600 31,600 ราคาตามท้องตลาด  
         

11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 14/2563ลว.30/11/2562 
 จังหวัดเลย    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพ 93,000      93,000 เฉพาะเจาะจง บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2563 ลว.1/11/2562 
 กิจกรรม TO BE ในงานประชุม    93,000 93,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 คณะกรรมการอ านวยการ      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ประจ าป ี2563      TO BE NUMBER ONE  
         

14 จ้างพิมพ์หนังสอืตัวอย่างความ 88,050     88,050 เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ส าเร็จในการสร้างแกนน าและ    88,050 88,050 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สมาชิก TO BE NUMBER ONE      พิมพ ์  
 สู่ความเป็น 1ในโอกาสเข้าสู่ปีที่18        
         

15 จ้างพิมพ์หนังสอืประชมุ 54,150 54,150 เฉพาะเจาะจง นายมกรธวัช  หัสคุณ นายมกรธวัช  หัสคุณ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 คณะอ านวยการ    54,150 54,150 ความเชี่ยวชาญในการ  
       พิมพ ์  
         

         
         

         
         

         
         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนมกราคม 2563        
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 29/2563 ลว.8/1/2563 
 จังหวัดพะเยา    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 ม ี 30/2563 ลว.8/1/2563 
 จังหวัดเชียงราย    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
4 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 20,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 22/2563 ลว.26/1/2562 
 จังหวัดชลบุร ี    20,000 20,000 ราคาตามระยะทาง  
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนมกราคม    633 633 ความเชี่ยวชาญ  
         
6 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    975 975 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 6,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรชั่น บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มีบริการที่ดี และเสนอ 21/2563ลว.18/12/62 
 หมายเลขครุภัณฑ์     จ ากัด  จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
 0850-53-7440-001-007/1    6,000 6,000   
         
9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,531 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0804-56-7440-001-0035/1    3,531 3,531   
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จังหวัดพะเยา-เชียงราย    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  

         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 32/2563ลว.20/01/2563 
 จังหวัดก าแพงเพชร    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 33/2563ลว.20/01/2563 
 จังหวัดภูเก็ต    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

13 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 36,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จังหวัดนครราชสีมา    36,000 36,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์      2,440,000- 2,440,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนกรกฎาคม 2562        
         
2 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 1,950,000- 1,950,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2562 ลว.9/10/2562 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อทีว ี    1,950,000- 1,950,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในรายการ Happy society      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 Load Po ครั้งที่ 2จ านวน 6 งวด      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน62        
         
3 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 6,160,000- 6,160,000- เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 14/2562 ลว.7/11/2562 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    6,160,000- 6,160,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 โหลด Po 7 ครั้ง      TO BE NUMBER ONE  
         
4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    900 900 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,905 4,905 ความเชี่ยวชาญ  
         
6 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    3,831 3,831 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,103 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จ านวน 1 เครื่อง    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
     3,103 3,103   
         
9 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 60/2562 ลว.21/06/2562 

 จังหวัดสมุทรสาคร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         

         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างติดต้ังอุปกรณ์แปลงสัญญาณ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญชัย ร้านสินเจริญชัย มีบริการที่ดี และเสนอ 59/2562 ลว.19/06/2562 
 โทรศัพท์ และติดต้ังตัวกระจาย    23,000 23,000 ราคาตามท้องตลาด  
 สัญญาณโทรศัพท์พร้อมเดิน        
 ระบบไฟฟ้า และสัญญาณ        
 อินเตอร์เน็ตของส านักงานโครงฯ        
         

11 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 16,690 16,690 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมสาส์น หจก.อุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 62/2562 ลว.10/07/2562 
 35 รายการ    16,690 16,690 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 42,090 42,090 เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ 63/2562 ลว.31/07/2562 
 (หมึกพิมพ ์จ านวน 7 รายการ)    42,090 42,090 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 1,830,000- 1,830,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    1,830,000- 1,830,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนกันยายน 2562        
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    945 945 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนกันยายน    4,140 4,140 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    900 900 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    4,404 4,404 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 11,800 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท มีบริการที่ดี และเสนอ 70/2562ลว.30/8/62 
     จ ากัด จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
     11,800 11,800   
         
7 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1,926 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ยี่ห้อ Olympia s/n 3978    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
     1,926 1,926   
         
8 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 46  39,082 - เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมสาส์น หจก.อุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 71/2562 ลว.3/09/2562 
 รายการ    39,082 39,082 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 77,810 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ 74/2562 ลว.05/09/2562 
 (หมึกพิมพ ์จ านวน 14 รายการ)    77,810 77,810 ราคาตามท้องตลาด  

         
10 จ้างท าป้ายส านักงานโครงการ 31,244 - เฉพาะเจาะจง บ.วิดทอร์รี ่โซลูชั่น เซอร์วิส บ.วิดทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส มีบริการที่ดี และเสนอ 76/2562 ลว.06/09/2562 

 TO BE NUMBER ONE     31,244 31,244 ราคาตามท้องตลาด  
 ป้ายผู้บริหารและกลุ่มงาน        
         
         
         

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จ้างท าชั้นวางเอกสารพร้อมบาน 140,00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญชัย ร้านสินเจริญชัย มีบริการที่ดี และเสนอ 75/2562 ลว.06/09/2562 
 เล่ือนทึบจ านวน 15 ช่อง    140,00 140,00 ราคาตามท้องตลาด  
         

12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 36,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 78/2562ลว.18/09/2562 
 กรมสุขภาพจิต-กาญจนบุร ีOD    36,000 36,000 ราคาตามระยะทาง  
         

13 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 69/2562 ลว.20/08/2562 
 จังหวัดตราด    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 33/2562 ลว.28/1/2562 
 จังหวัดมหาสารคาม    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 19/2562 ลว.13/12/2561 
 จังหวัดมุกดาหาร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์    2,985 2,985 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์    855 855 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์    690 690 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์    4,944 4,944 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 176,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ บ.ฮาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิวเตอร์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 32/2562 ลว.29/1/2562 
 หมึกพิมพจ์ านวน 14 รายการ    คอร์ปอเรชั่น จ ากัด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความเชี่ยวชาญ  
                            176,000                             176,000   
         
8 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์    เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 30/2562ลว.29/1/2562 
 จ. มหาสารคาม    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์      เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 30/2562ลว.29/1/2562 
 จ. ขอนแก่น    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์    เดชอุดม นายอัศวิชช ์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 30/2562ลว.29/1/2562 
 จ. ภูเก็ต    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  

         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

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

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 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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
ที่ 

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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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
ที่ 

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
ที่ 

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   

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 14/2562 ลว.20/11/2561 
 จังหวัดนครราชสีมา    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 15/2562 ลว.20/11/2561 
 จังหวัดอุบลราชธาน ี    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย ์ 6,955,500- 6,955,500- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 15/2561 ลว.20/11/2561 
 เพื่อนใจในสถานศึกษา    6,955,500- 6,955,500- ความเชี่ยวชาญในการ  
 พฤศจิกายน61-สิงหาคม62      จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    4,085 4,085 ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    720 720 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    4,162 4,162 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 12/2562ลว.19/11/2561 
 จังหวัดอุบลราชธาน ี    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จังหวัดเชียงใหม่    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 17/2562ลว.26/11/2561 
 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  

         
         
         
         
         
         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตเพลงเพื่อใช้ในคอนเสิร์ต 300,000 - 300,0000 บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 41/2562 ลว.12/3/2562 
 ของทุลกระหม่อมฯ จ านวน 12     (มหาชน) (มหาชน) ความเชี่ยวชาญในการ  
 เพลง      จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,440,000- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์      2,440,000- 2,440,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนพฤษภาคม 2562        
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    2,864 2,864 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    900 900 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    720 720 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤษภาคม    1,501 1,501 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถตู้ 3,395 - เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน พระนคร 2000 บ.สยามนิสสัน พระนคร 2000 มีบริการที่ดี  - 
 นจ2894 นนทบุรี    3,395 3,395   
         
8 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 1,950,000- 1,950,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2562 ลว.9/10/2562 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อทีว ี    1,950,000- 1,950,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในรายการ Happy society      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ตั้งแต่เดือนเมษายน2562 -      TO BE NUMBER ONE  
 กันยายน2562        
         
9 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 6,160,000- 6,160,000- เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 14/2562 ลว.7/11/2561 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    6,160,000- 6,160,000- ความเชี่ยวชาญในการ  

 แก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 โหลด Po ครั้งที่ 2  (7 คร้ัง)      TO BE NUMBER ONE  
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
     330,000 330,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี 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 าเดือนพฤศจกิายน    4,464 4,464 ความเชี่ยวชาญ  
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี 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 าเดือนพฤศจกิายน    4,464 4,464 ความเชี่ยวชาญ  
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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   

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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  

         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         

         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 18/2562 ลว.13/12/2561 
 จังหวัดนครพนม    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 26/2562 ลว.14/01/2562 
 จังหวัดเชียงใหม่    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 ม ี 27/2562 ลว.14/01/2562 
 จังหวัดล าปาง    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนมกราคม    2,985 2,985 ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    975 975 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    780 780 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    4,986 4,986 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 40,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 22/2562ลว.3/01/2562 
 จังหวัดนครราชสีมา จ านวน10 คัน    40,000 40,000 ราคาตามระยะทาง  
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 21/2562ลว.3/01/2562 
 จังหวัดมุกดาหาร    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 23/2562ลว.3/01/2562 
 จังหวัดเชียงใหม่-ล าปาง    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  

         
12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 24/2562ลว.3/01/2562 
 จังหวัดเชียงใหม่ (IDOL9)    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 53/2562 ลว.27/05/2562 
 จังหวัดชลบุร ี    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 54/2562 ลว.28/05/2562 
 จังหวัดชัยนาท    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 ม ี 57/2562 ลว.07/06/2562 
 จังหวัดกระบี ่    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 ม ี 58/2562 ลว.07/06/2562 
 จังหวัดพัทลุง    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    750 750 ราคาตามท้องตลาด  
         
6 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    3,877.50 3,877.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจ านวน  12,500 - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล นายอ าพล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง    12,500 12,500 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จัดซื้อมู่ลี่อะลูมิเนียมหรือมู่ลี่กัน 78,431 - เฉพาะเจาะจง บ.ต้นไม้ทองจ ากัด บ.ต้นไม้ทองจ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 แสงแนวตรง Bo722-07     78,431 78,431 ราคาตามท้องตลาด  
 จ านวน 22 บาน พร้อมติดตั้ง        
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 56/2562ลว.05/06/2562 
 จังหวัดกระบี-่พัทลุง    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    855 855 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 3,050,000- 3,050,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์      3,050,000- 3,050,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนมิถุนายน 2562        
         

12 จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย ์ 4,868,500- 4,868,500- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 15/2561 ลว.20/11/2561 
 เพื่อนใจในสถานศึกษา    4,868,500- 4,868,500- ความเชี่ยวชาญในการ  
 Load Po ครั้งที่ 2 จ านวน 7งวด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 34/2562 ลว.8/2/2562 
 จังหวัดนครสวรรค์    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 35/2562 ลว.8/2/2562 
 จังหวัดพิจิตร    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 ม ี 38/2562 ลว.18/02/2562 
 จังหวัดปทุมธาน ี    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 ม ี 28/2562 ลว.3/1/2562 
 จังหวัดมุกดาหาร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    945 945 ราคาตามท้องตลาด  
         



 

                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    720 720 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    4,947 4,947 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์   หวังเกษม นายสุวิทย์   หวังเกษม มีบริการที่ดี และเสนอ 37/2562ลว.18/2/2562 
 จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี    40,000 40,000 ราคาตามระยะทาง  
         
9 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนมีนาคม    4,970 4,970 ความเชี่ยวชาญ  
         

10 จัดท าประกันภัยรถยนต ์ 4,882.41 - เฉพาะเจาะจง บริษัท TQM จ ากัด บริษัท TQM จ ากัด มีบริการที่ดี   
 หมายเลขทะเบีบยนจ.2894    4,882.41 4,882.41   

         
11 จัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน 39 36,828 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส ์ มีบริการที่ดี 42/2562ลว.18/3/2562 
 รายการ    36,828 36,828   
         

12 จ้างเหมาท าความสะอาดล้าง 6,300 - เฉพาะเจาะจง นายสุทน     สันทาสุนัย นายสุทน     สันทาสุนัย มีบริการที่ดี 37/2562ลว.18/2/2562 
 เครื่องปรับอากาศจ านวน 14    6,300 6,300   

 เครือ่งครั้งที่1/2562        



 

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

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 าเดือนเมษายน    3,990 3,990 ความเชี่ยวชาญ  
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    570 570 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    4,752.50 4,752.50 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างท าตรายางจ านวน 3 รายการ                      1,433 - เฉพาะเจาะจง นายสิทธพิงศ์  เพชรสุทธ ์ นายสิทธพิงศ์  เพชรสุทธ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 เพื่อทดแทนตัวเก่าที่ช ารุด                              1,433                                 1,433 ราคาตามท้องตลาด  
         
6 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์    เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 46/2562ลว.20/3/2562 
 จ. เช่ียงใหม่ (งานมหกรรม)    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 3,050,000- 3,050,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2562 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    3,050,000- 3,050,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนสิงหาคม 2562        
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง อรพิน   บุญวงษ ์ อรพิน   บุญวงษ ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    945 945 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    4,710 4,710 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    720 720 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนสิงหาคม    2,338 2,338 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จัดซื้อ Memory Cards จ านวน 2,460 - เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย      บุญโหล นายฉัตรชัย      บุญโหล มีบริการที่ดี และเสนอ  
 2 รายการ    2,460 2,460 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ 64/2562ลว.23/07/2562 
 จังหวัดตรัง    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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- 2,440,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนตุลาคม 2562        
         
2 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปสารคดี 2,025,000- 2,025,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด บริษัท พีเค ดีดีดี จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2563 ลว.8/10/2562 
 สั้น คนเก่งและดี ทางสื่อ Social    2,025,000- 2,025,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 Network Facebook ตั้งแต่      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม62- กันยายน63      TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 1,020,000- 1,020,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย บริษัท เพาเวอรพ์ี มัลติมีเดีย เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 7/2563 ลว.8/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    1,020,000- 1,020,000-   
 รายการ TO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางวิทย ุ        
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม62-กันยายน63        
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 ี 1/2563 ลว.4/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    1,080,000- 1,080,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ทางสื่อหนังสือพิมพ ์      TO BE NUMBER ONE  
 ตั้งแต่เดอืนตุลาคม62-กันยายน63        
         
5 จ้างจัดคอนเสิร์ตประชาสัมพันธ ์ 2,640,000- 2,640,000- เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 13/2563 ลว14./11/2562 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและ    2,640,000- 2,640,000- ความเชี่ยวชาญในการ  
 แก้ไขปัญหายาเสพติดต้ังแต่เดือน      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 พฤศจิกายน62- สิงหาคม63      TO BE NUMBER ONE  
 โหลด Po 3 งวด        
         
6 จ้างจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 3,500,000- 3,500,000- เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.18/10/2562 
 NUMBER ONE รุ่นที่ 23    3,500,000- 3,500,000- ความเชี่ยวชาญในการ  

 วันที่ 20-25 ตุลาคม 2562      จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
7 จ้างจัดงานแถลงข่าว TEEN 330,000 330,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 1/2563 ลว.2/10/2562 
 DANCERCISE 2020    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  

     330,000 330,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

8 จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย ์ 2,386,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 12/2563 ลว.13/11/2562 
 เพื่อนใจ TO BE NUBER ONE    2,386,500 2,386,500 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ในสถานศกึษา พรอ้มรับเสดจ็      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-สิงหาคม      TO BE NUMBER ONE  
 2563 โหลด PO 3 งวด        
         
9 จ้างจัดการแข่งขัน TO BE  8,164,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ บริษัท อะเบาท์ไอเดียอีเว้นท ์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 9/2563 ลว.25/10/2562 
 NUMBER ONE TEEN DANCE    เอเจนซ่ี จ ากัด เอเจนซ่ี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
 DANCERCISE 2020 ตั้งแต่    8,164,500 8,164,500 จัดกิจกรรมในโครงการ  
 เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ ์2563      TO BE NUMBER ONE  
         

10 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,221,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 3/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าฟวิเจอร ์    1,221,999 1,221,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ปาร์ค รังสิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

11 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,357,998 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 4/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าแฟชั่น    1,357,998 1,357,998 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ไอส์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,380,399 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าซีคอน    1,380,399 1,380,399 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สแควร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

13 จัดกิจกรรมต่างๆในศูนย์เพื่อนใจ 1,401,999 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 6/2563 ลว.7/10/2562 
 TO BE สาขาศูนยก์ารค้าเดอะ    1,401,999 1,401,999 ความเชี่ยวชาญในการ  
 มอลล์บางแค ตั้งแต่เดือนตุลาคม      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 62-กันยายน 63      TO BE NUMBER ONE  
         

14 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที ่ 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง นางราตรี   พรหมคชสุต นางราตรี   พรหมคชสุต เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 8/2563 ลว.6/11/2562 
 งานประชุมอ านวยการ    65,000 65,000 ความเชี่ยวชาญในการ  

       จัดดอกไม้งานประชุม  
         

15 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    3,350 3,350 ความเชี่ยวชาญ  
         

16 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    945 945 ราคาตามท้องตลาด  

         
         

 



                                                                                                                                                                                           แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    870 870 ราคาตามท้องตลาด  
         

18 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนตุลาคม    4,944 4,944 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 3,050,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    3,050,000 3,050,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนพฤศจิกายน 2562        
         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    855 855 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    3,900 3,900 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    750 750 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนพฤศจกิายน    9,490 9,490 ราคาตามท้องตลาด  
         
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,029 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ 13/2563ลว.11/11/62 
 หมายเลขคุรุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0850-85-7440-001-005/1    5,029 5,029   
         
7 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,391 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0850-59-7440-001-0031/1    1,391 1,391   
         
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,926 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0804-56-7440-001-0034/1    1,926 1,926   
         
9 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 48 29,358 - เฉพาะเจาะจง หจก.สามัญอุดมสาสน ์ หจก.สามัญอุดมสาสน ์ มีบริการที่ดี และเสนอ 9/2563 ลว.7/11/2562 
 รายการ    29,358 29,358 ราคาตามท้องตลาด  

         
10 จัดซื้อซองน้ าตาล 31,600 - เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด มีบริการที่ดี และเสนอ 3/2563 ลว.1/11/2562 

     31,600 31,600 ราคาตามท้องตลาด  
         

11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 14/2563ลว.30/11/2562 
 จังหวัดเลย    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จ้างผลิตวีดีทัศน์ประมวลภาพ 93,000      93,000 เฉพาะเจาะจง บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด บ.โซนิกซ์ ยูธ 1999 จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 5/2563 ลว.1/11/2562 
 กิจกรรม TO BE ในงานประชุม    93,000 93,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 คณะกรรมการอ านวยการ      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 ประจ าป ี2563      TO BE NUMBER ONE  
         

14 จ้างพิมพ์หนังสอืตัวอย่างความ 88,050     88,050 เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด นายจิรโชต ิ   พึ่งรอด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ส าเร็จในการสร้างแกนน าและ    88,050 88,050 ความเชี่ยวชาญในการ  
 สมาชิก TO BE NUMBER ONE      พิมพ ์  
 สู่ความเป็น 1ในโอกาสเข้าสู่ปีที่18        
         

15 จ้างพิมพ์หนังสอืประชมุ 54,150 54,150 เฉพาะเจาะจง นายมกรธวัช  หัสคุณ นายมกรธวัช  หัสคุณ เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 คณะอ านวยการ    54,150 54,150 ความเชี่ยวชาญในการ  
       พิมพ ์  
         

         
         

         
         

         
         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนธันวาคม 2562        
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 16/2563 ลว.22/11/2562 
 จังหวัดเลย    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    2,070 2,070 ความเชี่ยวชาญ  
         
4 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    840 840 ราคาตามท้องตลาด  

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนธันวาคม    2,640 2,640 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง 4,980 - เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรโฟโต้ช็อป ร้านมิตรโฟโต้ช็อป มีบริการที่ดี และเสนอ - 
     4,980 4,980 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จัดซื้อผ้าหมึกพิมพ์โอลิมเปยี 470 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัดมหาชน บ.ซีโอแอล จ ากัดมหาชน มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 6000W และเทปลบค าผิด    470 470 ราคาตามท้องตลาด  
 โอลิมเปีย 7580N        
         
9 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 15/2563ลว.20/11/2562 
 จังหวัดภูเก็ต    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 19/2563ลว.6/12/2562 
 จังหวัดพิษณุโลก    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  

         
11 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 8,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 20/2563ลว.3/12/2562 
 จังหวัดเชียงใหม่    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง  
         

         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

12 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 17/2563 ลว.29/11/2562 
 จังหวัดพิษณุโลก    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         

13 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 18/2563 ลว.29/11/2562 
 จังหวัดตาก    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนมกราคม 2563        
         
2 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 29/2563 ลว.8/1/2563 
 จังหวัดพะเยา    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 ม ี 30/2563 ลว.8/1/2563 
 จังหวัดเชียงราย    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
4 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 20,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 22/2563 ลว.26/1/2562 
 จังหวัดชลบุร ี    20,000 20,000 ราคาตามระยะทาง  
         

         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนมกราคม    633 633 ความเชี่ยวชาญ  
         
6 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    975 975 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมกราคม    810 810 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 6,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรชั่น บ.ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรชั่น มีบริการที่ดี และเสนอ 21/2563ลว.18/12/62 
 หมายเลขครุภัณฑ์     จ ากัด  จ ากัด ราคาตามท้องตลาด  
 0850-53-7440-001-007/1    6,000 6,000   
         
9 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,531 - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ บ.พีเอ็ม ออโตเมชั่นประเทศ มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 หมายเลขครุภัณฑ์    จ ากัด ส านักงานใหญ ่ จ ากัด ส านักงานใหญ่ ราคาตามท้องตลาด  
 0804-56-7440-001-0035/1    3,531 3,531   
         

10 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จังหวัดพะเยา-เชียงราย    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  

         
         

 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม 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 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 32/2563ลว.20/01/2563 
 จังหวัดก าแพงเพชร    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์    เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 33/2563ลว.20/01/2563 
 จังหวัดภูเก็ต    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง  
         

13 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 36,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จังหวัดนครราชสีมา    36,000 36,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 ่ 3,050,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    3,050,000 3,050,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนพฤษภาคม 2563        

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

 ประจ าเดือนพฤษภาคม    690 690 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,400 - เฉพาะเจาะจง นายสุทน      จันทาลุนัย นายสุทน      จันทาลุนัย มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 จ านวน ๑ รายการ    2,400 2,400 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 3 16,900 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ 62/2563 
 รายการ    16,900 16,900 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 จัดซื้อซองกระดาษน้ าตาล 68,000 - เฉพาะเจาะจง นายจิรโชต ิ     พึ่งรอด นายจิรโชต ิ     พึ่งรอด มีบริการที่ดี และเสนอ 58/2563 ลว.21/4/2563 
 จ านวน 1 รายการ    68,000 68,000 ราคาตามท้องตลาด  
         
7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 31 17,138 - เฉพาะเจาะจง บริษัทโอแอลจ ากัด(มหาชน) บริษัทโอแอลจ ากัด(มหาชน) มีบริการที่ดี และเสนอ 61/2563 ลว.7/5/2563 
 รายการ    17,138 17,138 ราคาตามท้องตลาด  
         
8 จ้างผลิตเพลงเพื่อใช้ในคอนเสิร์ต 300,000 - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 53/2563 ลว.26/3/2563 
 ของทุลกระหม่อมฯ จ านวน 12     (มหาชน) (มหาชน) ความเชี่ยวชาญในการ  
 เพลง    300,000 300,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         
9 จ้างผลิตเพลงต้นฉบับเพื่อใช้ใน 250,000 - เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 57/2563 ลว.8/4/2563 
 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง    (มหาชน) (มหาชน) ความเชี่ยวชาญในการ  
 และดี TO BE NUMBER ONE    250,000 250,000 จัดกิจกรรมในโครงการ  
 IDOL ปี 2563 ที่ขับร้องโดยทูล      TO BE NUMBER ONE  
 กระหม่อมหญิงอบุลรัตนฯ         
 จ านวน 10 เพลง        
         

10 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2,400 - เฉพาะเจาะจง นายสุทน  จันทาลุนยั  นายสุทน  จันทาลุนยั มีบริการที่ดี และเสนอ  
     2,400 2,400 ราคาตามท้องตลาด  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม 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 จ้างจัดประกวดเยาวชนต้นแบบ 23,000 ,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท โซนิกซ์ ยธู 1999 บริษัท โซนิกซ์ ยธู 1999 เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 15/2563 ลว.6/1/2563 
 เก่งและดี TO BE NUMBER     จ ากัด จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ แก้ไขเพิ่มเติม 15/2563 
 ONE IDOL ประจ าป ี2563    23,000 ,000 23,000 ,000 จัดกิจกรรมในโครงการ ลว. 30/4/2563 
       TO BE NUMBER ONE  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนมิถุนายน 2563        

         
2 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    735 735 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนมิถุนายน    1,080 1,080 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนมิถุนายน    4,436 4,436 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         
         
         
         



 



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 เอเจนซ่ีจ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซ่ีจ 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 ์        
 เดือนกรกฎาคม 2563        

         
2 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    2,450 2,450 ความเชี่ยวชาญ  
         
3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนกรกฎาคม    665 665 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    600 600 ราคาตามท้องตลาด  
         
5 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกรกฎาคม    2,780 2,780 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์   เดชอุดม นายอัศวิชช ์   เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ 69/2563ลว.14/07/2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ-์ชุมพร    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง  
         
         
7 จ้างผลิตสื่อในโครงการ TO BE  15,997,500 - เฉพาะเจาะจง ชุมชนสหกรณ์การเกษตร ชุมชนสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 63/2563ลว.16/06/2563 
 NUMBER ONE จ านวน 2     แห่งประเทสไทยจ ากัด แห่งประเทสไทยจ ากัด ความเชี่ยวชาญ  
 รายการ    15,997,500 15,997,500   
         
8 จ้างท าเข็มกลัดโลโก้โครงการรณ 2,999,295.60 - เฉพาะเจาะจง บ.บี.ยอนด์พับลิสซ่ิง จ ากัด บ.บี.ยอนด์พับลิสซ่ิง จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 รงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา    2,999,295.60 2,999,295.60 ราคาตามท้องตลาด  
 เสพติด TO BE NUMBER ONE        
         
9 จ้างซ่อมเครื่อง Printer MFC- 749 - เฉพาะเจาะจง สิทธิพงษ์  เพชรสุทธิ์ สิทธิพงษ์  เพชรสุทธิ์ มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 T800(3356) หมายเลขครุภัณฑ์    749 749 ราคาตามท้องตลาด  
 0826-61-7440-010-0011/1        
         

10 ซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 90,500 - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิว บริษัท อาร์ดไดร์ฟ ดิสทริบิว เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 65/2563 ลว.23/6/2563 
 จ านวน 15 รายการ    เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการ  
     90,500 90,500 จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
         



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม 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 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 9 4,090 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนสามัญอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 รายการ    4,090 4,090 ราคาตามท้องตลาด  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 


