
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
ซื้อต่อลิขสิทธิ์ระบบเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบและค่าบํารุงรักษาและบริการหลังการขาย

สําหรับโปรแกรม TeamMate Analytics
10,350.00                      12,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด บ. เค ที คอนซัลแทนซี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 1/2563

2 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 44,517.35                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 2/2563

3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 Smart Copy 12,840.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 3/2563

4 วัสดุสํานักงาน จํานวน 49 รายการ 25,469.00                      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา ห้างหุ้นส่วนสามัญกรุงเทพวิทยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 4/2563

5 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 Smart Copy 17,120.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 5/2563

6 วัสดุสิ่งพิมพ์ จํานวน 3 รายการ 12,101.70                      เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
02/01/2563 6/2563

7 วัสดุ 99 รายการ 62,013.46                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
03/01/2563 7/2563

8 วัสดุ 2 รายการ 28,205.20                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
03/01/2563 8/2563

9
จ้างพิมพ์เอกสารสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
496,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. รัน ทู วิชั่นส์ จํากัด บ. รัน ทู วิชั่นส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
03/01/2563 9/2563

10 เสื้อคอปก - พร้อมพิมพ์อกซ้าย 1 สี 1 จุด จํานวน 170 ตัว 42,500.00                      42,500.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
06/01/2563 10/2563

11 ดําเนินการจัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่แผนยุทธ์ศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560-2564 499,155.00                    499,155.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อินเฮ้าส์ 65 จํากัด บ. อินเฮ้าส์ 65 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
07/01/2563 11/2563

12
จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แบคดรอป และจัดเตรียมสถานที่เต็นโครงสร้างการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ
507,875.50                    507,875.50                  คัดเลือก บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
08/01/2563 12/2563

13 จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๓ 893,290.00                    893,290.00                  คัดเลือก บริษัท ที.อาร์.ที.อินเตอร์เทรด จํากัด บริษัท ที.อาร์.ที.อินเตอร์เทรด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
08/01/2563 13/2563

14 แบตเตอรี่และนําแผ่นไฟฟ้าเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จํานวน 3 ชุด 30,000.00                      30,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โพรสเพอรัส จํากัด บ. โพรสเพอรัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 14/2563

15 แบตเตอรี่และนําแผ่นไฟฟ้าเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จํานวน 1 ชุด 10,000.00                      10,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด บ. เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 15/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ......31........ เดือน .......มกราคม........ พ.ศ. 2563 (1)

57,389.45                    

60,000.00                    

90,218.66                    



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ......31........ เดือน .......มกราคม........ พ.ศ. 2563 (1)

16
จ้างบํารุงรักษาสระว่ายน้ําประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2 เดือน (1 มกราคม 2563 -

 29 กุมภาพัน์ 2563) จํานวน 1 งาน
826,600.00                    826,600.00                  คัดเลือก หจก. วอเตอร์ ชอยซ หจก. วอเตอร์ ชอยซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 16/2563

17 ค่าเช่าเครื่องเสียงวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 11 มกราคม 2563 จํานวน 5 ชุด 36,000.00                      36,000.00                    เฉพาะเจาะจง นายสรณัฐ สุวรรณวัฒน์ นายสรณัฐ สุวรรณวัฒน์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 17/2563

18 Lenovo All in one E73z S/N S1H0030R Mainboard 6,291.60                        6,291.60                      เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 18/2563

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 32 รายการ 48,827.83                      48,827.83                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 19/2563

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 49,038.10                      49,038.10                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 20/2563

21 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 4,650.00                        4,650.00                      เฉพาะเจาะจง บ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด บ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 21/2563

22 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ 3,900.00                        3,900.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ยูนิตี้ เด็นทัล จํากัด บ. ยูนิตี้ เด็นทัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 22/2563

23 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 20,900.00                      20,900.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดีเอสเอ็น จํากัด บ. ดีเอสเอ็น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 23/2563

24 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 รายการ 21,765.94                      21,765.94                    เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 24/2563

25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 2,100.00                        2,100.00                      เฉพาะเจาะจง บ. เด็นท์-เมท จํากัด บ. เด็นท์-เมท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 25/2563

26 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จํานวน 5 รายการ 41,302.00                      41,302.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จํากัด บ. เมดิทอป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 26/2563

27 เช่าเครื่องเล่นกิจกรรมสวนสนุก ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2563 286,760.00                    286,760.00                  เฉพาะเจาะจง บ.เอเชียออร์กาไนเซอร์ จํากัด บ.เอเชียออร์กาไนเซอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 27/2563

28 ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และโล่ที่ระลึก ดําเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 127,560.00                    127,560.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จํากัด บ. ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
09/01/2563 28/2563

29 ซื้อวัสดุ จํานวน 17 รายการ 37,428.60                      37,428.60                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10/01/2563 29/2563

30 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จํานวน 6 รายการ 31,918.10                      31,918.10                    เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10/01/2563 30/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ......31........ เดือน .......มกราคม........ พ.ศ. 2563 (1)

31 จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 2562 195,000.00                    195,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มาร์ส มีเดีย บ. มาร์ส มีเดีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13/01/2563 31/2563

32 วัสดุไส้กรองน้ํา จํานวน 5 รายการ ตามใบเสนอราคาบริษัท เอส ทู โอ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด 8,025.00                        8,025.00                      เฉพาะเจาะจง บ. เอช ทู โอ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด บ. เอช ทู โอ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13/01/2563 32/2563

33
วัสดุไส้กรองน้ํา จํานวน 2 รายการ ตามใบเสนอราคาบริษัท สยามคูลเลอร์ ทาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

 จํากัด
6,623.30                        6,623.30                      เฉพาะเจาะจง บ. สยามคูลเลอร์ มาร์ท แอนด์ เซอร์วิท จํากัด บ. สยามคูลเลอร์ มาร์ท แอนด์ เซอร์วิท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13/01/2563 33/2563

34 จัดจ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในงาน รวมพลคนกีฬา 2563 100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14/01/2563 34/2563

35 วัสดุอุปกรณ์ไส้กรองน้ํา สําหรับเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 2 รายการ 46,384.50                      46,384.50                    เฉพาะเจาะจง บ. แสงเอก ซัพพลายส์ จํากัด บ. แสงเอก ซัพพลายส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14/01/2563 35/2563

36 จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์ ประเภทที่ 1 คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย จํานวน 1 งาน 3,745.00                        3,745.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16/01/2563 36/2563

37 วัสดุสํานักงานจํานวน 31 รายการ 51,418.00                      51,418.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16/01/2563 37/2563

38 กระดาษถ่ายเอกสาร A4-80-500 Smart Copy จํานวน 100 รีม 8,560.00                        8,560.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16/01/2563 38/2563

39 MAINBOARD (Refurbish) จํานวน 1 รายการ 4,494.00                        4,494.00                      เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16/01/2563 39/2563

40 จ้างทํากระดาษหัวจดหมาย กกท. แบบมีที่อยู่ 6,848.00                        6,848.00                      เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16/01/2563 40/2563

41
จ้างดําเนินการถ่ายทอดสดการแข่งม้ากีฬา ครั้งที่ 1 เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T 

SPORTS CHANNEL) ในวันที่ 19 มกราคม 2563
249,000.00                    249,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด บ. เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17/01/2563 41/2563

42 เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 261,900.00                    261,900.00                  เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20/01/2563 42/2563

43 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พีซี จํานวน 2 เครื่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 56,800.00                      56,800.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ทีเอส (2003) จํากัด บ. อาร์ทีเอส (2003) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22/01/2563 43/2563

44
อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากจากเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 รายการ
99,690.00                      99,690.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22/01/2563 44/2563

45
จ้างทําเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปพลางก่อน (6เดือน) ทบทวนครั้งที่1 จํานวน 1 งาน
32,000.00                      32,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. สานต์นิมิต จํากัด บ. สานต์นิมิต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22/01/2563 45/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ......31........ เดือน .......มกราคม........ พ.ศ. 2563 (1)

46
จ้างทําโล่ให้กับผู้สนับสนุน ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ จํานวน 

17 โล่
28,900.00                      28,900.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน กนกวรรณโทรฟี่ส์ ร้าน กนกวรรณโทรฟี่ส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22/01/2563 46/2563

47
จ้างถ่ายแบบกระดาษขาวพร้อมรายละเอียด งานก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดสุโขทัย บึงกาฬ 

และนคาราชสีมารายละเอียดตามใบเสนอราคา เล่มที่ 01 เลขที่ 30 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
32,435.24                      32,435.24                    เฉพาะเจาะจง ร้าน โอเอ บลูพริ้นต์ เซอร์วิส ร้าน โอเอ บลูพริ้นต์ เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23/01/2563 47/2563

48
จ้างทําตรายาง จํานวน 12 รายการรายละเอียดตามใบเสนอราคาที่ QT6212102 ลงวันที่20 

มกราคม 2563
8,078.50                        8,078.50                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24/01/2563 48/2563

49 ซื้อวัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 47 รายการ 43,265.30                      43,265.30                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24/01/2563 49/2563

50 ซื้อกระดาษ 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
24/01/2563 50/2563

51 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จํานวน 12 รายการ 45,705.05                      45,705.05                    เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24/01/2563 51/2563

52
จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ กกท. ในวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อใต้สันติสุข ชุด 

ไดอารี่มุสลิมประจําปี 2563 จํานวน 1 งาน
20,000.00                      20,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แคนดิด มีเดีย จํากัด บ. แคนดิด มีเดีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29/01/2563 52/2563

53
การบํารุงรักษาระบบงานศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา(SATC)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 มิถุนายน 2563)
98,000.00                      98,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โซเชียลแม๊ก จํากัด บ. โซเชียลแม๊ก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30/01/2563 53/2563

54 การให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬา (90.14.16.00) จํานวน 1 งาน 2,960,000.00                  2,960,000.00                คัดเลือก บ. ไตรลีก (ประเทศไทย) จํากัด บ. ไตรลีก (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31/01/2563 54/2563

55
เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จํานวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 8 เดือน รายละเอียดตามใบเสนอราคา

เลขที่ PD-กกท-003 RE.1/3 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
60,960.00                      60,960.00                    เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน บ. คอมพิวเตอร์ ยูเนี่ยน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31/01/2563 55/2563

56 จัดจ้างซ่อมเครื่องออกกําลังกาย ศูนย์ฟิตนส กกท. 25,158.38                      25,158.38                    เฉพาะเจาะจง บ. สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จํากัด บ. สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
31/01/2563 56/2563


