
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างผลิตและเผยแพร ่ 2,440,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี 2/2563 ลว.7/10/2562 
 ประชาสัมพันธโ์ครงการณรงค์    2,440,000 2,440,000 ความเชี่ยวชาญในการ  
 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      จัดกิจกรรมในโครงการ  
 รายการTO BE NUMBER ONE      TO BE NUMBER ONE  
 VARIETY ทางสถานีโทรทัศน ์        
 เดือนกันยายน 2563        

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

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



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

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

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

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

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



 


