
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 จัดจ้างจัดงานมหกรรมการแข่งขันและเผยแพร่ศิ 5,000,000.00                  5,000,000.00                 คัดเลือก บริษัท รุ่งจิตร จํากัด บริษัท รุ่งจิตร จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 ตุลาคม 2562 1/2562-63

2

จ้างเหมาบริการ ซัก อบ ผ้าขนหนูประจํา

ศูนย์ฟิตเนส กกท. และซัก อบ รีด อุปกรณ์

เครื่องนอนอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง 

และ 300 เตียง

2,119,920.00                  2,119,920.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก ลอนดรี้ หจก.บางกอก ลอนดรี้

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 ตุลาคม 2562 2/2562-63

3 จ้างการให้บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ 199,020.00                     199,020.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเคสท์ จํากัด บริษัท อินโฟเคสท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15/11/2562 3/2562-63

4
เขียนสกู๊ปข่าวการดําเนินงานของ กกท. 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
360,000.00                     360,000.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีลักษณ์ แซ่เหีย นางสาวสุรีลักษณ์ แซ่เหีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 ตุลาคม 2562 4/2562-63

5

จ้างดําเนินการทางศาสนา วันคล้ายวัน

สถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ

ปีที่ 55

55,000.00                      55,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ เขียวมณี นายเสน่ห์ เขียวมณี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 5/2562 - 63

6

จ้างจัดดอกไม้สดและป้าย Backdrop 

ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน และพวงมาลัย

สําหรับผู้บริหาร เนื่องในงานวันคล้ายวัน

สถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ครบรอบ

ปีที่ 55

100,000.00                     100,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายปริญญา บุญลิขิต นายปริญญา บุญลิขิต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ 16 ตุลาคม 2562 6/2562 - 63

7

จ้างทําตาลปัตรและย่ามถวายพระสงฆ์ วัน

คล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครบรอบปีที่ 55

19,800.00                      19,800.00                     เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ์ ศ.สังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 7/2562 - 63

8

ซื้ออาสนะ เบาะสีฟ้าและตราสัญลักาณ์โลโก้ 

กกท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. 

ครบรอบปีที่ 55 จํานวน 9 ตัว

29,700.00                      29,700.00                     เฉพาะเจาะจง นาย โชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ นาย โชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 8/2562-63

9

ซื้อเทปกาวสองหน้า สําหรับปูพรหม จัดงาน

วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 

จํานวน 50 ม้วน

11,000.00                      11,000.00                     เฉพาะเจาะจง บ. เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จํากัด บ. เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 9/2562-63

10

จัดจ้างทําธงญี่ปุ่น ผืนธงสีฟ้าพร้อมโลโก้ตรา

สัญลักษณ์ กกท. 55 ปี ผืนธงขนาด60x200 

ซม. โลโก้ตราสัญลักษณ์ กกท. กว้าง 30 ซม. 

สูง 55 ซม. จํานวน 100 ผืน

45,000.00                      45,000.00                     เฉพาะเจาะจง หจก. นิธิศแอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง หจก. นิธิศแอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 10/2562-63

11

จัดทําเวทีพิธีสงฆ์และเวทีรับเครื่องราชฯและ

จัดทําป้ายสัญลักษณ์ กกท. 55 ปี เปลี่ยนที่

หอนาฬิกาจํานวน 4 แผ่น

68,800.00                      68,800.00                     เฉพาะเจาะจง นายโชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ นายโชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 11/2562-63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........31...... เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........31...... เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. 2562 (1)

12
ซักผ้าทําความสะอาดผ้าระบายที่ตกแต่ง

สถานที่ผ้าคลุมโต๊ะ สเกริต์เก้าอี้
10,000.00                      10,000.00                     เฉพาะเจาะจง จอมยุทธ์ ลอนดรี จอมยุทธ์ ลอนดรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 12/2562-63

13 เครื่องเสียงวันสถาปนา กกท. 25,000.00                      25,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสรณัฐ สุวรรณวัฒน์ นายสรณัฐ สุวรรณวัฒน์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 13/2562-63

14

ดําเนินการจัดทําวีดีทัศน์สรุปผลการ

ดําเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความยาว

ไม่น้อยกว่า 5 นาที ในรูปแบบ DVD จํานวน 

30 ชุด

75,000.00                      75,000.00                     เฉพาะเจาะจง บ. ยูเคเคแอล จํากัด บ. ยูเคเคแอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ 16 ตุลาคม 2562 14/2562-63

15
เช่าโต๊ะกลมพร้อมผ้าคลุม งานวันสถาปนา 

กกท.
30,000.00                      30,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมศักดิ์ นะมิ นายเฉลิมศักดิ์ นะมิ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 15/2562-63

16

ดําเนินการบันทึกเทปและถ่ายทอดสด

สัญญาณภาพบรรยากาศภายในงานวันคล้าย

วันสถาปา กกท. ครรบรอบ ปีที่ 55 ในวันที่ 

17 ตุลาคม 2562

100,000.00                     100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ยูเคเคแอล จํากัด บ. ยูเคเคแอล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 ตุลาคม 2562 16/2562-63

17
จ้างดูแลและต่อลิขสิทธิ์ software ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM)
300,000.00                     300,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.ไอเจนโก้ จํากัด บ.ไอเจนโก้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
18 ตุลาคม 2562 17/2562-63

18
เช่าศูนย์สํารองข้อมูล (Off-site Backup) 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
460,000.00                     460,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.กสท โทรคมนาคม บ.กสท โทรคมนาคม

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
18 ตุลาคม 2562 18/2562-63

19

งานจ้างจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน งานวัน

คล้ายวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ครบรอบปีที่ 55 จํานวน 1 งานและรับ

ข้อเสนอพิเศษ

500,000.00                     500,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. อินเฮ้าส์ 65 จํากัด บ. อินเฮ้าส์ 65 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
18 ตุลาคม 2562 19/2562-63

20
จ้างจัดการสถานีถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์

สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)
4,740,000.00                  4,740,000.00                 คัดเลือก บ.เซ้าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด บ.เซ้าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 ตุลาคม 2562 20/2562-63

21
จ้างทําวัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง 

ประจําปีงบประมาณ 2563
74,900.00                      74,900.00                     เฉพาะเจาะจง บ.ท็อป ฟอร์มส คอมพิวเตอร์ จํากัด บ.ท็อป ฟอร์มส คอมพิวเตอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 ตุลาคม 2562 21/2562-63

22 จ้างทําความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกี 5,104,995.00                  5,104,995.00                 คัดเลือก บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนล เยนเนอรัล จํากัด บ.นิวอินเตอร์เนชั่นแนล เยนเนอรัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 ตุลาคม 2562 22/2562-63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........31...... เดือน ...ตุลาคม...... พ.ศ. 2562 (1)

23

จ้างดูแลบํารุงพื้นที่สีเขียวภายในสนามกีฬา

หัวหมากและสนามฟุตบอล ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 เดือน

2,487,000.00                  2,487,000.00                 คัดเลือก หจก.พรหม พฤษา หจก.พรหม พฤษา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสม ภายในวงเงินงบประมาณ
25 ตุลาคม 2562 23/2562-63

24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า แคมรี่ เลขทะเบียน 13,040.84                      13,040.84                     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เค.มอเตอร์ส จํากัด บ.โตโยต้า เค.มอเตอร์ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28 ตุลาคม 2562 24/2562-63

25 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆข 1,108,500.00                  1,108,500.00                 เฉพาะเจาะจง บ. โดตชิบา เทค  (แห่งประเทศไทย) จํากัด บ. โดตชิบา เทค  (แห่งประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 ตุลาคม 2562 25/2562-63

26 จ้างกําจัดพาหะนําโรค ประจําปีงบประมาณ พ. 150,000.00                     150,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.บั๊กโซลูชันส์ จํากัด บ.บั๊กโซลูชันส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 ตุลาคม 2562 26/2562-63

27 จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ 2,240,000.00                  2,250,000.00                 คัดเลือก บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 ตุลาคม 2562 27/2562-63

28 บริการอินเตอร์เน้ต(81.11.21.00) จํานวน 1 งา 1,995,000.00                  1,995,000.00                 เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31 ตุลาคม 2562 28/2562-63

29 จ้างซักผ้าสําหรับให้บริการประจําฝ่ายวิทยาศาส 27,500.00                      27,500.00                     เฉพาะเจาะจง นายนิรุทธ์  เอี่ยมสอาด นายนิรุทธ์  เอี่ยมสอาด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31 ตุลาคม 2562 29/2562-63


