
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้ าดื่ม                  900 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    900 บาท 900 บาท  ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จ้างถ่ายเอกสาร                  2,721 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    2,721 บาท  2,721 บาท  ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  4,500 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนกันยายน    4,500 บาท 4,500 บาท ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการ 20,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่ 74/2565 
 สัมมนาฯจ.เพชรบุร ี    20,000 บาท 20,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 1/08/65 
         
5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 53,458 - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น ห้างหุ้นส่วนอุดมสาส์น มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่ 75/2565 
     53,458 บาท 53,458 บาท ราคาตามท้องตลาด 2/08/65 
         
6 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศเดินทาง 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์ นายอัศวิชช ์ มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/2565 
 ไปราชการ จ.สุราษฎร ์    6,000 บาท 6,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 2/08/65 
         
7 จ้างผลิตสื่อ 2 รายการ 4,699,990 - เฉพาะเจาะจง ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แกว้เจ้าจอม ศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์แกว้เจ้าจอม เป็นผู้เชี่ยวชาญ ใบสั่งจ้างเลขที่ 80/2565 
     4,699,990 4,699,990  6/08/65 
         
8 จ้างท าเข็มกลัดโลโก้ TO BE  1,199,946.15 - เฉพาะเจาะจง บริษัท บียอนด์  บริษัท บียอนด์  เป็นผู้เชี่ยวชาญ ใบสั่งจ้างเลขที่ 81/2565 
     1,199,946.15 1,199,946.15 มีบริการที่ดี และเสนอ 7/08/65 
       ราคาตามท้องตลาด  
         
9 จ้างผลิตสื่อ 2 รายการ 3,999,888 - เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้เชี่ยวชาญ ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2565 
     3,999,888 3,999,888  8/08/65 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างผลิตสื่อ 2 รายการ 4,999,860 - เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้เชี่ยวชาญ ใบสั่งจ้างเลขที่ 83/2565 
     4,999,860 4,999,860  20/08/65 
         

11 จ้างจัดการติดตามประเมินผลงาน              15,300,000 - คัดเลือก บริษัท เซซูแป เอเจนซี จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ สัญญาจ้างเลขที่ 21/2565 
  TO BE ระดับพื้นที่                 15,300,000 บาท              15,300,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 07/06/2565 
       เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
         

12 จ้างจัดงานมหกรรมการประกวด              27,035,000 - คัดเลือก บริษัท เซซูแป เอเจนซี จ ากัด บริษัท เซซูแป เอเจนซี จ ากัด มีบริการที่ดี และเสนอ สัญญาจ้างเลขที่ 23/2565 
 ผลงาน TO BE ระดับประเทศ    27,035,000 บาท 27,035,000 บาท ราคาตามท้องตลาด 19/07/2565 
       เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


