
                                                                                                                                                                                          แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ์                  1,200 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) ร้านรุ่งโรฒณ์บริการ (2525) มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    595 595 ราคาตามท้องตลาด  
         
2 จัดซื้อน้ าดื่ม                  1,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าดื่ม ร้านยอดน้ าดื่ม มีบริการที่ดี และเสนอ - 

 ประจ าเดือนเมษายน    360 360 ราคาตามท้องตลาด  
         
3 จ้างถ่ายเอกสาร                  10,000 - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล นางสาวพรสุข วิริยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอ - 
 ประจ าเดือนเมษายน    2,809 2,809 ราคาตามท้องตลาด  
         
4 จ้างล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ                  5,000 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป ร้าน ปริ้นม ีคัลเลอร์แล็ป เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี  
 ประจ าเดือนเมษายน    2,204 2,204 ความเชี่ยวชาญ  
         
5 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 

 จังหวัดภูเก็ต    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 49/2564 ลว.12 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
6 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดขอนแก่น    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 42/2564 ลว.11 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดหนองบัวล าภ ู    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 44/2564 ลว.11 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  
8 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสกลนคร    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 53/2564 ลว.25 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  

       TO BE NUMBER ONE  
9 จ้างท าพื้นเวทีคอนเสิร์ต 50,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดร้อยเอ็ด    50,000 50,000 ความเชี่ยวชาญในการ 54/2564 ลว.25 มี.ค.64 
       จัดกิจกรรมในโครงการ  
       TO BE NUMBER ONE  

10 จ้างผลิตเพลงต้นฉบับ 400,000 - เฉพาะเจาะจง บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด บ. จีเอ็มเอ็มแกรมมี ่จ ากัด เป็นผู้มีประสบการณ์ ม ี ใบสั่งจ้าง 
 เพื่อใช้ในคอนเสิร์ต     400,000 400,000 ความเชี่ยวชาญในการ 25/2564 ลว.15ก.พ.64 

 จ านวน 16เพลง      ผลิตเพลง  
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 
ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
ล าดับ
ที ่

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 ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสุราษฎธ์าน ี    6,000 6,000 ราคาตามระยะทาง 48/2564 ลว.12 มี.ค.64 
         
         

12 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 6,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดภูเก็ต    8,000 8,000 ราคาตามระยะทาง 45/2564 ลว.12 มี.ค.64 
         

         
13 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ 10,000 - เฉพาะเจาะจง นายอัศวิชช ์  เดชอุดม นายอัศวิชช ์  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอ ใบสั่งจ้าง 
 จังหวัดสกล,ร้อยเอ็ด    10,000 10,000 ราคาตามระยะทาง 52/2564 ลว.22 มี.ค.64 
         
         
         

         
         
         
         

                                     
 


