
                                                                                                                                                                                          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  
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         

         
         

 



 


