
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 จ้างทําสื่อ/แผ่นผับประชาสัมพันธ์ผลกการดําเ+B8:B54นินงาน 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.มาร์ส มีดเดีย หจก.มาร์ส มีดเดีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 30/2562-63

2 จ้างจัดประชุม OS/OCA Regional Forums 2019 4,200,000.00                  4,200,000.00                คัดเลือก บ.มีตติ้งรูม จํากัด บ.มีตติ้งรูม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 31/2562-63

3 เช่ารถยนต์ตู้ เดินทางอบรมสัมนา ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ย. 2562 ทะเบียน ฮบ 1997 กทม. 7,200.00                        7,200.00                      เฉพาะเจาะจง นางสาวสิวิพรรณ อดทน นางสาวสิวิพรรณ อดทน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 32/2562-63

4 เช่ารถยนต์ตู้ เดินทางอบรมสัมนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2562 ทะเบียน ข 5555 กทม. 5,400.00                        5,400.00                      เฉพาะเจาะจง นายอัฐเศรษฐ์ เกษมสิริโอฬาร นายอัฐเศรษฐ์ เกษมสิริโอฬาร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 33/2562-63

5 เช่ารถยนต์ตู้ เดินทางอบรมสัมนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2562 ทะเบียน ฮม 8641 กทม. 5,400.00                        5,400.00                      เฉพาะเจาะจง นางเสาวรัตน์ ตุ้มอยู่ นางเสาวรัตน์ ตุ้มอยู่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 34/2562-63

6 เช่ารถยนต์ตู้ เดินทางอบรมสัมนา ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2562 ทะเบียน ฮข 592 กทม. 5,400.00                        5,400.00                      เฉพาะเจาะจง นายอัมฤทธิ์ พัวอุดมเจริญ นายอัมฤทธิ์ พัวอุดมเจริญ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2562 35/2562-63

7 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ในการจัดอบรมสัมนาฯ ระหว่างวันที่ 7-9 พย. 2562 จํานวน 4 คัน 128,000.00                    128,000.00                   เฉพาะเจาะจง
บริษัท คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส 

จํากัด
บริษัท คณายนต์ เบสท์ แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
6 พฤศจิกายน 2562 36/2562-63

8
จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ ตรา กกท. ประเภทที่ 1 คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน 1

 งาน
3,745.00                        3,745.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 พฤศจิกายน 2562 37/2562-63

9
จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 

2562 จํานวน 1 งาน
28,000.00                      28,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 พฤศจิกายน 2562 38/2562-63

10
ค่าจัดทําเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ไปพลางก่อน (6เดือน)
31,999.42                      31,999.42                    เฉพาะเจาะจง บ. สานต์นิมิต จํากัด บ. สานต์นิมิต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13 พฤศจิกายน 2562 39/2562-63 

11 จัดซื้อออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) 66,875.00                      66,875.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จํากัด บ. ไคนีติคส์ แอคเซี่ยม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 พฤศจิกายน 2562 40/2562-63

12 ดําเนินการจัดทําแฟ้มพิมพ์ ตรา กกท.และSAT 85,600.00                      85,600.00                    เฉพาะเจาะจง บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จํากัด บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19 พฤศจิกายน 2562 41/2562-63

13
จ้างทําเข็มเกียรติคุณ งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 

2562
170,360.00                    170,360.00                   เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19 พฤศจิกายน 2562 42/2562-63

14
จ้างตัดเครื่องแต่งกาย(เสื้อเบลเซอร์)ในการเดินทางสังเกตุการร์ติดตามประเมินผลการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สารธารณรัฐฟิลิปปินส์ จพนวน 43 ตัว
83,850.00                      83,850.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน Bill International Bespoke Tailor ร้าน Bill International Bespoke Tailor

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20 พฤศจิกายน 2562 43/2562-63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........30...... เดือน ..…พฤศจิกายน........ 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........30...... เดือน ..…พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2562 (1)

15 จ้างดําเนินการแถลงข่าวโครงการ SAT รวมใจเชียร์ซีเกมส์ WE CHEER WE WIN 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. อธิษฐ์ จํากัด บ. อธิษฐ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
21 พฤศจิกายน 2562 44/2562-63

16
ซื้อเครื่องแต่งกาย(ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ) ให้ผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30
260,150.00                    260,150.00                   เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 พฤศจิกายน 2562 45/2562-63

17 จ้างตัดชุดเบลเซอร์ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 42 ตัว 81,900.00                      81,900.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน Bill International Bespoke Tailor ร้าน Bill International Bespoke Tailor

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 พฤศจิกายน 2562 46/2562-63

18
หมึกพิมพ์ จํานวน 7 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 139244/2019 ลงวันที่ 15 

ตุลาคม 2562
19,356.30                      19,356.30                    เฉพาะเจาะจง

บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 47/2562-63

19
วัสดุอุปกรณ์ จํานวน 45 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอ ราคาเลขที่ QT6210029 ลงวันที่ 15

 ตุลาคม 2562
53,685.11                      53,685.11                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 48/2562-63

20
กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY จํานวน 300 รีม กระดาษถ่ายเอกสาร 

A3-80G-500 QUALITY จํานวน 5 รีม
26,637.65                      26,637.65                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 49/2562-63

21 จัดจ้างทํากระดาษหัวจดหมาย กกท.แบบมีที่อยู่ จํานวน 30 รีม 10,272.00                      10,272.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 50/2562-63

22 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY จํานวน 200 รีม 17,120.00                      17,120.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 51/2562-63

23
จ้างตัดเบลเซอร์สูท ในการเดินทางสังเกตุการณ์และให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30ฯ จํานวน 14 ตัว
30,800.00                      30,800.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 52/2562-63

24

เครื่องแต่งกาย(ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ)ให้คณะกรรมการ กกท. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

ในการเดินทางไปสังเกตุการณ์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 

1 งาน

209,050.00                    209,050.00                   เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 53/2562-63

25 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านหนังสือทําเนียบนักกีฬาซีเกมส์ 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. วินเนอร์ วัน(2019)จํากัด บ. วินเนอร์ วัน(2019)จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 พฤศจิกายน 2562 54/2562-63

26 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ข่าวสด จํากัด บ. ข่าวสด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 55/2562-63

27
จ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ในการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่ 30

 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 ตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. มติชน จํากัด (มหาชน) บ. มติชน จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 56/2562-63

28
วัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 07/02 ลงวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2562
20,978.00                      20,978.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. สามัญกรุงเทพวิทยา หจก. สามัญกรุงเทพวิทยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 57/2562-63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........30...... เดือน ..…พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2562 (1)

29
วัสดุสํานักงาน(หมึก)จํานวน 7 รายการรายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 1910597 ลงวันที่ 20

 พฤศจิกายน 2562
78,639.65                      78,639.65                    เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 58/2562-63

30
จ้างผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 เพื่อ

ออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) จํานวน 1 งาน
995,000.00                    995,000.00                   คัดเลือก บ. เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด บ. เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 59/2562-63

31
เครื่องแต่งกาย(ชุดกีฬาเหมือนนักกีฬาทีมชาติ)ให้ผู้เกี่ยวข้องในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 1 งาน
254,100.00                    254,100.00                   เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 พฤศจิกายน 2562 60/2562-63

32 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ผ่านสื่อออนไลน์ 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ข่าวสด จํากัด บ. ข่าวสด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 พฤศจิกายน 2562 61/2562-63

33 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ผ่านสื่อออนไลน์เดลินิวส์ 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด บ. สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 พฤศจิกายน 2562 62/2562-63

34 จ้างจัดทําของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุน ประจําปี 2563 จํานวน 1 งาน 92,000.00                      92,000.00                    เฉพาะเจาะจง ฮูดา ซูวีเนียร์ส ฮูดา ซูวีเนียร์ส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 พฤศจิกายน 2562 63/2562-63

35
รายงานการติดตามการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2562) รมย์บุรีเกมส์ 

ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 120 เล่ม
44,280.00                      44,280.00                    เฉพาะเจาะจง

บ. อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด

(มหาชน)

บ. อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 พฤศจิกายน 2562 64/2562-63

36
ซื้อเครื่องแต่งกายชุดกีฬาในการเดินทาง สังเกตุการณ์แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 8 ชุด
48,400.00                      48,400.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28 พฤศจิกายน 2562 65/2562-63

37
 จ้างตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดเบลเซอร์) ในการเดินทางสังเกตุการณ์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่

 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
15,600.00                      15,600.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน Bill International Bespoke Tailor ร้าน Bill International Bespoke Tailor

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28 พฤศจิกายน 2562 66/2562-63

38
ซื้อเครื่องแต่งกาย ในการเดินทางสังเกตการณ์ ติดตามประเมินการแข่งขันรายการ 30th SEA 

GAMES ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จํานวน 9 ชุด
54,450.00                      54,450.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28 พฤศจิกายน 2562 67/2562-63

39 (เช่า)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอรืสีและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 541,250.00                    541,250.00                   ประกวดราคา บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
28 พฤศจิกายน 2562 68/2562-63

40
ประชาสัมพันธ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook 

Fanpage : SAT รวมใชเชียร์ซีเกมส์ นับแต่ วันที่ลงนามใบสั่งจ้าง 11 ธันวาคม 2562
100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. เอ็น.ที.อินเตอร์ บิสซิเนส จํากัด บ. เอ็น.ที.อินเตอร์ บิสซิเนส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 69/2562-63

41 จัดจ้างประชาสัมพัน์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ผ่านหนังสือพิมพ์ 100,000.00                    100,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. มติชน จํากัด (มหาชน) บ. มติชน จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 70/2562-63

42
วัสดุสิ่งพิมพ์ จํานวน 4 รายการ ตามใบเสนอราคาบริษัทฯเลขที่ 139645/2019ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2562
20,019.70                      20,019.70                    เฉพาะเจาะจง

บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 71/2562-63



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ........30...... เดือน ..…พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2562 (1)

43
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ ตามใบเสนอราคาห้างหุ้นส่วนจํากัด ฯ เลขที่ QT6210089 ลง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
18,842.70                      18,842.70                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 72/2562-63

44 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY 10,700.00                      10,700.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 73/2562-63

45 แฟ้มคอม 9*11 ตราช้าง 4332 8,538.60                        8,538.60                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 74/2562-63

46 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน 43 รายการ 39,996.60                      39,996.60                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 75/2562-63

47 จ้างทําป้ายตัวอักษรใส่ไฟ LED ตราสัญลักษณ์ โลโก้ (SAT) ประจําปี งบประมาณ 2563 82,000.00                      82,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ขึ้นใช่ บ. ขึ้นใช่

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 76/2562-63

48
แปลภาษาไทยเป็นภาอังกฤษบันทึกถ้อยคําการพิจารณาโทษนักกีฬษและบุคคลใช้สารต้องห้าม 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง
17,548.00                      17,548.00                    เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนท์ 

ทราเวิล จํากัด

บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนท์ 

ทราเวิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 77/2562-63

49
ซื้อเครื่องแต่งกายเดินทางติดตามสังเกตุการณ์ในการแข่งขันกีฬษซีเกมส์ ครั้งที่ 30 สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ จํานวน 6 ชุด
36,300.00                      36,300.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกนรด์สปอร์ตกรุ๊ป จํากัด บ. แกนรด์สปอร์ตกรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 78/2562-63

50
จัดจ้างดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
199,999.90                    199,999.90                   เฉพาะเจาะจง บ. อสมท จํากัด (มหาชน) บ. อสมท จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 79/2562-63

51
ซื้อเครื่องแต่งกาย(ชุดกีฬาเหมือนทีมชาติ) เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

กีฬาในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30 ณ สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ จํานวน 6 ชุด
36,300.00                      36,300.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 80/2562-63

52 จ้างทําโล่รางวัล งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2562 426,800.00                    426,800.00                   เฉพาะเจาะจง ณ รงค์ชัย วู้ด ณ รงค์ชัย วู้ด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 81/2562-63

53
หมึกพิมพ์ จํานวน 5 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 139514/2019 ลงวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2562
29,982.60                      29,938.60                    เฉพาะเจาะจง

บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 82/2562-63

54 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 SMART COPY 41,944.00                      41,944.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 83/2562-63

55
วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน จํานวน 20 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ QT 6211073 

ลงวันี่ 18 พฤศจิกายน 2562
22,536.34                      22,536.34                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 พฤศจิกายน 2562 84/2562-63


