
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
จัดเทศกาลมวยไทยเอ๊กป์โป 2020 และงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 8 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 งาน
9,795,750.00                  9,795,750.00                คัดเลือก บ. 6เอส จํากัด บ. 6เอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Feb-63 57/2563

2
จ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาและรายชื่อยาที่มี

ส่วนประกอบของสารต้องห้าม ประจําปี 2563
350,000.00                    350,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
4-Feb-63 58/2563

3
จจ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ กกท. ให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 

ช้างขาวเกมส์ จํานวน 1 งาน
49,800.00                      49,800.00                    เฉพาะเจาะจง BILL BESPOKE BILL BESPOKE

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
4-Feb-63 59/2563

4
จัดซื้อโช๊คประตู 1. DORMA BTS65 EN4 HO SS (โช๊คฝังพื้นฝาสแตนเลส) 2. DORMA TS72 

EN2-4 HOA SILVER (โช๊คติดผิวบาน แขนตั้งค้าง สีเงิน)
15,408.00                      15,408.00                    เฉพาะเจาะจง บ. จุน เทค จํากัด (สํานักงานใหญ่) บ. จุน เทค จํากัด (สํานักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 60/2563

5 จัดซื้อ Pressure Reducing Valve ควบคุมแรงดันเปิดปิด-ปิดประตูน้ํา อาคารอินดอร์สเตเดี้ยม 40,446.00                      40,446.00                    เฉพาะเจาะจง บ. สมิทธิ์เทค จํากัด บ. สมิทธิ์เทค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 61/2563

6 ลิฟต์ L2 อาคารสนามราชมังคลากีฬาสถาน - บอร์ด INV-BDCC 3 51,360.00                      51,360.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โอเคดี เอลิเวเตอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่) บ. โอเคดี เอลิเวเตอร์ จํากัด (สํานักงานใหญ่)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 62/2563

7 จัดจ้างซ่อมปั้มน้ําเบอร์ 1 อาคารโรงสูบน้ําแท็งค์เขียว 13,910.00                      13,910.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 63/2563

8
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน จํานวน 17 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ QT6301032 

ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
10,119.72                      10,119.72                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 64/2563

9
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ QJ62/133 ลงวันที่ 28 

มกราคม 2562
30,011.00                      30,011.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เจพีมอลล์ จํากัด บ. เจพีมอลล์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 65/2563

10 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY จํานวน 80 รีม 6,848.00                        6,848.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 66/2563

11
จ้างถ่ายแบบกระดาษขาวพร้อมรายละเอียด งานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียด

ตามใบเสนอราคา เล่มที่ 01 เลขที่ 29 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
5,586.95                        5,586.95                      เฉพาะเจาะจง ร้าน โอเอ บลูพริ้นต์ เซอร์วิส ร้าน โอเอ บลูพริ้นต์ เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5-Feb-63 67/2563

12
โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการแข่งขันวิ่งเทรลรายการ Ultra Trail Thailand 

2020 Doi Inthanono Chiang Mai จํานวน 1 งาน
13,600,000.00                13,600,000.00              เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
6-Feb-63 68/2563

13 งานจัดจ้างโครงการสนับสนุนการแข่งขันรายการ บุรีรัมย์มาราธอน 2020 จํานวน 1 งาน 2,990,000.00                  2,990,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. งานงอกงาม จํากัด บ. งานงอกงาม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
7-Feb-63 69/2563

14 1. แบตเตอรี่ 3k รุ่น n 200 12V 150Ah 2. แบตเตอรี่ 3k รุ่น n 150 12V 150Ah 62,060.00                      62,060.00                    เฉพาะเจาะจง  บ. สยามแบต อิเลคทรอนิกส์ จํากัด  บ. สยามแบต อิเลคทรอนิกส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Feb-63 70/2563

15
จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์การกีฬาแห่งประเทศไทยให้กับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงค์ตําแหน่ง

ผู้อํานวยการฝ่ายการคลัง (ระดับ 9) จํานวน 1 ตัว
3,745.00                        3,745.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Feb-63 71/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......29....... เดือน .......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......29....... เดือน .......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. 2563 (1)

16
ชุดแข่งขันนักกีฬา และเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 45 จํานวน 1 งาน
329,725.00                    329,725.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Feb-63 72/2563

17
จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 

ช้างขาวเกมส์ จํานวน 1 งาน
98,440.00                      98,440.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ซันไชน์ ครีเอชั่น แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด บ. ซันไชน์ ครีเอชั่น แอนด์ บรอดคาสติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Feb-63 73/2563

18
จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค จํานวน 

1 งาน
68,266.00                      68,266.00                    เฉพาะเจาะจง บ. พีพี ริคโค จํากัด บ. พีพี ริคโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 74/2563

19 จัดทําหลักสูตรการอบรมนักบริหารระดับ 7 และระดับ 8 100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกมบัณฑิต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 75/2563

20

จ้างแปลเอกสารารุปความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโทษเป็นภาษาอังกฤษ จํานวน 1 

ฉบับ และเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต้ประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

โลก เป็นภาษาไทย จํานวน 3 ฉบับ

96,600.00                      96,600.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาวกรองจิตต์ จตุปาริสุทธิ์ นางสาวกรองจิตต์ จตุปาริสุทธิ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 76/2563

21
วัสดุอุปกรณณ์ จํานวน 37 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ QT 6301009 ลงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2563
41,805.00                      41,805.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 77/2563

22 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY จํานวน 75 รีม 6,420.00                        6,420.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 78/2563

23
หมึกพิมพ์ TONER  HP รุ่น CE285AC จํานวน 5 กล่อง รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 

2001014 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
11,352.70                      11,352.70                    เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14-Feb-63 79/2563

24 เสื้อคอปก พร้อมปัก 70,000.00                      70,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17-Feb-63 80/2563

25 จัดจ้างทําเหรียญรางวัลกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (พ.ศ. 2563) 206,765.00                    206,765.00                  เฉพาะเจาะจง เอสเอ็ม.แองเจิ้ล เอสเอ็ม.แองเจิ้ล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17-Feb-63 81/2563

26 จ้างทําโล่เจ้าภาพการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 (2563) 37,800.00                      37,800.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. โทรเฟีย หจก. โทรเฟีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 82/2563

27 ออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) จํานวน 3,500 กิโลกรัม 93,625.00                      93,625.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จํากัด บ. ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 83/2563

28 จัดจ้างซ่อมท่อรดน้ําสนามฮอกกี้ ภายในบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย 22,470.00                      22,470.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 84/2563

29 จ้างทําภาพิมพ์โลโก้ของผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลางของ กกท. (Pop Up) 22,106.20                      22,106.20                    เฉพาะเจาะจง บ. ดิสเพลย์ กูรู จํากัด บ. ดิสเพลย์ กูรู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 85/2563

30
จ้างประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ณ จังหวัดตราด 

ประจําปี งบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563
90,000.00                      90,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ขึ้นใช่ จํากัด บ. ขึ้นใช่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 86/2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......29....... เดือน .......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. 2563 (1)

31
1. กระดาษถ่ายเอกสาร A3-80G-500 Quality Red 0eo;o 10 รีม 2. กระดาษถ่ายเอกสาร 

A4-80-500 Smart Copy จํานวน 95 รีม
10,047.30                      10,047.30                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 87/2563

32
จ้างทําโล่รางวัลการบรหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแด่น ตามรูปแบบการยริหารจัดการ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกล่องใส่โล่ จํานวน 6 โล่
9,951.00                        9,951.00                      เฉพาะเจาะจง ร้านกนกรรณโทรฟี่ส์ ร้านกนกรรณโทรฟี่ส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 88/2563

33
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ QT6301176 ลงวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2563
10,231.00                      10,231.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 89/2563

34 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY จํานวน 1 รายการ 34,240.00                      34,240.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 90/2563

35
วัสดุสํานักงาน (หมึก) จํานวน 2 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 04876/2020 ลง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
13,171.40                      13,717.40                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 91/2563

36
จ้างดูแลระบบเงินเดือนพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และฐานข้อมูลภาษีประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 7 เดือน (มีนาคม-กันยายน 2563) จํานวน 1 งาน
50,000.00                      50,000.00                    เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ ธรรมวงษ์สถิต นายศุภกิจ ธรรมวงษ์สถิต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 92/2563

37 สั่งจ้างทําถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 82,000.00                      82,000.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอสเอ็ม แองเจิ้ล ร้าน เอสเอ็ม แองเจิ้ล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Feb-63 93/2563

38
ชุดวอร์ม เสื้อ โปโล เสื้อซ้อม และกระเป๋าเป้สําหรับ นักกีฬาและผู้ฝึกสอน (ใหม่) ที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero)
497,800.00                    497,800.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20-Feb-63 94/2563

39
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ โมจีพี

รายการ OR Thailand Grand Prix 2020 จํานวน 1 งาน
2,974,000.00                  2,974,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. เค.เอส. ริชเชส จํากัด บ. เค.เอส. ริชเชส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20-Feb-63 95/2563

40 จ้างทําถ้วยพระราชทานนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจําปี 2562 63,130.00                      63,130.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน กนกวรรณโทรฟี่ส์ ร้าน กนกวรรณโทรฟี่ส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 96/2563

41 จ้างทําวัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง (กระดาษหัวจดหมาย) 115,220.00                    115,220.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 97/2563

42 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ 41,980.00                      41,980.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด บ. โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 98/2563

43 ซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 27 รายการ 53,176.86                      53,176.86                    เฉพาะเจาะจง บ. กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จํากัด บ. กลชาญวิทย์ เซ็นเตอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 99/2563

44 ซื้อกระดาษA4 จํานวน 1 รายการ 12,840.00                      12,840.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 100/2563

45 กระดาษขาว A4 จํานวน 1 รายการ 8,560.00                        8,560.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 101/2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......29....... เดือน .......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. 2563 (1)

46 วัสดุสํานักงาน จํานวน 55 รายการ 53,821.51                      53,821.51                    เฉพาะเจาะจง บ. ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) บ. ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 102/2563

47 วัสดุสํานักงาน จํานวน 26 รายการ 35,202.00                      35,202.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. สามัญกรุงเทพวิทยา หจก. สามัญกรุงเทพวิทยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 103/2563

48
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

รถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี รายการ OR Thailand Grand Prix 2020 จํานวน 1 งาน
11,485,000.00                11,485,000.00              เฉพาะเจาะจง บ. เค.เอส. ริชเชส จํากัด บ. เค.เอส. ริชเชส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24-Feb-63 104/2563

49
จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ตรา กกท. ประเภทที่1 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายกิตตน์

สมบัติ เอื้อมมงคล
3,745.00                        3,745.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 105/2563

50

ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อใช้ในการเดินทางไปอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน

ยุทธ์ศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และชี้แจงเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ประจําปี 2563 วันที่ 2 และ 4 มีนาคม 2563 จํานวน 3 คัน

96,000.00                      96,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด บ. คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 106/2563

51
จ้างพิมพ์หนังสือ พระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ. 2542 (พิมพ์ครั้งที่ 11) รายละเอียดตามใบเสนอ

ราคาเลขที่ QT630224 ลงวันที่ 24 ก.พ. 2563
99,510.00                      99,510.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสอาร์เอส อินโนเวชั่น จํากัด บ. เคเอสอาร์เอส อินโนเวชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 107/2563

52 จ้างทํารูปเล่มสรุปผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563 45,000.00                      45,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อินเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จํากัด บ. อินเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 108/2563

53 จัดทําเอกสารรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29,050.00                      29,050.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์ ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 109/2563

54 ขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1,830,000.00                  1,830,000.00                บ. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บ. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Feb-63 110/2563

55 หมึกพิมพ์ จํานวน 8 รายการ 49,797.80                      49,797.80                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26-Feb-63 111/2563

56 จ้างผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการดําเนินการกีฬาแห่งประเทศไทย 300,000.00                    300,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. 6เอส จํากัด บ. 6เอส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26-Feb-63 112/2563

57
จ้างทําของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ กกท. ในงาน International Tourism Bores Berlin 

(ITB) 2020 รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 02/01 ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2563
99,000.00                      99,000.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ใจนรา หจก. ใจนรา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26-Feb-63 113/2563

58 สั่งเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง 1,514,940.00                  1,514,940.00                เฉพาะเจาะจง บ. ที.เค.วาย ลีสซิ่ง จัก บ. ที.เค.วาย ลีสซิ่ง จัก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27-Feb-63 114/2563

59
จ้างการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับกีฬาอาชีพของไทยในงาน ITB Berlin 2020

 ณ Berlin Expo Center City ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
7,900,000.00                  7,900,000.00                คัดเลือก บริษัท เจเคเอ็กซิบิชั่น จํากัด บริษัท เจเคเอ็กซิบิชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 115/2563 (ยกเลิก)

60
จ้างทํารูปเล่มประกอบการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หลักสูตรAdvanced

 Sport Management Courses (ASMC) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25,000.00                      25,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เอส เมเว่น จํากัด บ. เอส เมเว่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 116/2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......29....... เดือน .......กุมภาพันธ์........ พ.ศ. 2563 (1)

61
จ้างแปลเอกสารการอบรมการพัฒนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหลักสูตร Advanced 

Sport Management Courses (ASMC) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
44,000.00                      44,000.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาวพิรันด์รัตน์ นิยมสัจจา นางสาวพิรันด์รัตน์ นิยมสัจจา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 117/2563

62 งานจ้างบํารุงรักษาสระว่ายน้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 413,300.00                    413,300.00                  เฉพาะเจาะจง บ. นาราเคมีภัณฑ์ และ อุปกรณ์ จํากัด บ. นาราเคมีภัณฑ์ และ อุปกรณ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 118/2563

63 จ้างทําความสะอาดภายในสถานกีฬาหัวหมาก จํานวน 3 เดือน 5,104,995.00                  5,104,995.00                เฉพาะเจาะจง บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลฯ บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลฯ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63  119/2563

64
การจัดจ้างอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางบุคลากรในสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ทางการกีฬา
496,775.00                    496,775.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 120/2563

65 จัดจ้างเช่ารถโดยสาร (รถตู้) จํานวน 1 คัน จัดจ้างเช่ารถโดยสาร (รถบัส) จํานวน 1 คัน 47,400.00                      47,400.00                    เฉพาะเจาะจง บ. บุญดีทรานสปอร์ต จํากัด บ. บุญดีทรานสปอร์ต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28-Feb-63 121/2563


