
แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างจัดการแข่งขันTO BE NUMBER 11,500,000.00 11,170,000.00 คัดเลือก บริษทั อะเบาท์ไอเดีย อเีว้นท์ บริษัท อะเบาท์ไอเดีย อีเว้นท์ เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี 12/2561 ลว 3/11/2560

 ONE TEEN DANCERCISE 2018  เอเจนซี จ ากัด  เอเจนซี จ ากัด ความเชี่ยวชาญในการจัด

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน2560  11,170,000.00 11,170,000.00 กิจกรรมในโครงการ TO

ต้ังแต่เดือนกุมภาพนัธ ์2561  BE NUMBER ONE

2 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 31,720,000.00 29,280,000.00 คัดเลือก บ.เซซูแป เอเจนชี่ จ ากัด บ.เซซูแป เอเจนชี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี 13/2561 ลว 3/11/2560

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข 29,280,000.00 29,280,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

ปญัหายาเสพติดรายการ TO BE กิจกรรมในโครงการ TO

NUMBER ONE VARIETYทางส่ือโทรทศัน์ BE NUMBER ONE

ต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน2560–กนัยายน2561  

3 จ้างจัดคอนเสิร์ตเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 14,080,000.00 14,080,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี 17/2561 ลว 13/11/2560

โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จ ากัด (มหาชน) จ ากัด (มหาชน) ความเชี่ยวชาญในการจัด

ยาเสพติด  TO BE NUMBER ONE 14,080,000.00 14,080,000.00 กิจกรรมในโครงการ TO

16 คร้ัง เร่ิมด าเนินการต้ังแต่เดือน BE NUMBER ONE

พฤศจิกายน 2560  – กันยายน 2561 

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560



แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

4 จ้างจัดพธิเีปดิชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 11,823,500.00 11,128,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซซูแป เอเจนชี่ จ ากัด บ.เซซูแป เอเจนชี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี 18/2561 ลว 13/11/2560

TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 11,823,500.00 11,823,500.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน  กิจกรรมในโครงการ TO

๑๖ แหง่ BE NUMBER ONE

ต้ังแต่เดือนพฤศจกิายน2560–กนัยายน2561  

5 จ้างท าพื้นเวทคีอนเสิร์ค จ.บรีุรัมย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง6/2561 ลว 9/11/2560

50,000.00 50,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

กิจกรรมในโครงการ TO

BE NUMBER ONE

6 จ้างท าพื้นเวทคีอนเสิร์ค จ.อุตรดิตถ์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด บ.จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง7/2561 ลว 9/11/2560

50,000.00 50,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

กิจกรรมในโครงการ TO

BE NUMBER ONE

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560



แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

7 จ้างจัดดอกไม้งานประชุมคณะกรรมการ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตรี  พรหมคชสุต นางราตรี  พรหมคชสุต เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง8/2561 ลว 9/11/2560

อ านวยการ 65,000.00 65,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

ดอกไม้งานประชุม

8 จ้างผลิตวดีีทศัน์ประมวลผลภาพกิจกรรม 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. โซนิกซ์ยูธ 1999 จ ากัด บ. โซนิกซ์ยูธ 1999 จ ากัด เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง9/2561 ลว 9/11/2560

TO BE NUMBER ONE ในงานประชุม 93,000.00 93,000.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

คณะกรรมการอ านวยการ กิจกรรมในโครงการ TO

BE NUMBER ONE

9 จ้างพมิพห์นังสือประชุมคณะกรรมการ 51,750.00 51,750.00 เฉพาะเจาะจง นายมกรธวชั  หสัคุณ นายมกรธวชั  หสัคุณ เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี ใบส่ังจ้าง10/2561 ลว 10/11/2560

อ านวยการ 51,750.00 51,750.00 ความเชี่ยวชาญในการจัด

พมิพ์

10 จ้างล้างฟล์ิมและอัดขยายภาพ 5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี  - 

ประจ าเดือนตุลาคม 3,831.00 3,831.00 ความเชี่ยวชาญ

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560



แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

11 จัดซ้ือหนังสือพมิพ์ 1,200.00  - เฉพาะเจาะจง อรพนิ  บญุวงษ์ อรพนิ  บญุวงษ์ มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนตุลาคม 855.00 855.00 ตามทอ้งตลาด

12 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าด่ืม ร้านยอดน้ าด่ืม มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนตุลาคม 660.00 660.00 ตามทอ้งตลาด

13 จ้างถ่ายเอกสาร 10,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล นางสาวพรสุข  วริิยรัตนกุล มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

ประจ าเดือนตุลาคม 4,983.00 4,983.00 ตามทอ้งตลาด

14 จ้างล้างฟล์ิมและอัดขยายภาพ 5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป ร้าน ปร้ินมี คัลเลอร์แล็ป เปน็ผู้มีประสบการณ์ มี  - 

ประจ าเดือนตุลาคม 3,831.00 3,831.00 ความเชี่ยวชาญ

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560



แบบ สขร.๑

ล าดับ งานที่จัดชื้อหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื

ที่ หรอืจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

15 จ้างเหมารถตู้ไปราชการจังหวดับรีุรัมย์ 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง12/2561 ลว 15/11/2560

6,000.00 6,000.00 ตามระยะทาง

16 จ้างเหมารถตู้ไปราชการจังหวดัเชียงใหม่ 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายอัศวชิ  เดชอุดม นายอัศวชิ  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง13/2561 ลว 17/11/2560

6,000.00 6,000.00 ตามระยะทาง

17 จ้างเหมารถตู้ไปราชการจังหวดัอุตรดิตถ์ 6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายอัศวชิ  เดชอุดม นายอัศวชิ  เดชอุดม มีบริการที่ดี และเสนอราคา ใบส่ังจ้าง14/2561 ลว 17/11/2560

6,000.00 6,000.00 ตามระยะทาง

18 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ จ.นครราชสีมา 4,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

4,000.00 4,000.00 ตามระยะทาง

19 จ้างเหมารถตู้ไปราชการ จ.ชลบรีุ 4,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายสุวทิย์  หวงัเกษม นายสุวทิย์  หวงัเกษม มีบริการที่ดี และเสนอราคา  - 

4,000.00 4,000.00 ตามระยะทาง

สรปุผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่  30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560


