
                                                                                                                                                                                          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 ์  
         

         
         

         
         

         
         
         

 



 


