
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 แฟ้มเก็บเอกสารขนาด 3 นิ้ว จํานวน 1,550 แฟ้ม 99,510.00                      99,510.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2-Mar-63 122/2563

2

จ้างผลิตสกู๊ปรายการทรทัศน์ติดตามผลงานนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(Sports

 Hero) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 เพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีกีฬา (T 

Sports Channel)

490,000.00                    490,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด บ. มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2-Mar-63 123/2563

3
หมึกพิมพ์และกระดาษขนาดพิเศษ จํานวน 7 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 

QUO1H015  25 ก.พ. 2563
20,725.90                      20,725.90                    เฉพาะเจาะจง บ. เท็กซ์ แอนด์ อิมเมจ โซลูชั่น จํากัด บ. เท็กซ์ แอนด์ อิมเมจ โซลูชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2-Mar-63 124/2563

4
ผงหมึกและกระดาษขาวพิเศษรายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 011/63 ลงวันที่ 24 ก.พ. 

2563
5,974.88                        5,974.88                      เฉพาะเจาะจง บ. รีโปรเท็ค จํากัด บ. รีโปรเท็ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

2-Mar-63 125/2563

5
จ้างดําเนินการเผยแพร่ภาพสด (Streaming Live) งานมอบรางวัลสยามกีฬาอวอร์ด ครั้งที่ 14 

ทางเฟสบุ๊คสถานีทีวีกีฬา ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) บ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

4-Mar-63 126/2563

6
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ ตามใบเสนอราคา ห้างหุ้นส่วน จํากัด หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ 

ซัพพลาย เลขที่ QT6301049 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
16,600.69                      16,600.69                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

6-Mar-63 127/2563

7
วัสดุสํานักงาน (หมึก) จํานวน 4 รายการ ตามใบเสนอราคาจาก บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) เลขที่ 08465/2020 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
17,382.15                      17,382.15                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

6-Mar-63 128/2563

8 จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กกท. 99,831.00                      99,831.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เดออาร์ตไทย (2542) จํากัด บ. เดออาร์ตไทย (2542) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

6-Mar-63 129/2563

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 31 รายการ 32,771.30                      32,771.30                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-Mar-63 130/2563

10 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 1 รายการ 21,400.00                      21,400.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-Mar-63 131/2563

11 หมึกพิมพ์ จํานวน 6 รายการ 25,787.00                      25,787.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-Mar-63 132/2563

12 จ้างทํากระดาษหัวจกหมาย กกท. แบบมีที่อยู่ จํานวน 1 งาน 16,000.00                      16,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

9-Mar-63 133/2563

13 จัดซื้อบัตรประจําตัวผู้ช่วยปฏิบัติงาน (ลูกจ้าง)จํานวน 2,000 ใบ 18,190.00                      18,190.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จํากัด บ. ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

11-Mar-63 134/2563

14 น้ํายาเคมี จํานวน 16 รายการ 203,300.00                    203,300.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จํากัด บ. เมดิทอป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

11-Mar-63 135/2563

15 จ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 9,000.00                        9,000.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จํากัด บ. ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

17-Mar-63 136/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ ......31....... เดือน .....มีนาคม....... 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

16 จ้างซ่อมแซมโครงสร้างพร้อมส่วนประกอบฐานเวทีด้านหน้าที่ประทับโซน VIP ณ อินดอร์สเตเดี้ยม 97,000.00                      97,000.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. สหสุนทรไชย หจก. สหสุนทรไชย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

17-Mar-63 137/2563

17 จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 5,500.00                        5,500.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จํากัด บ. ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

18-Mar-63 138/2563

18 จ้างซ่อมเครื่องบํารุงชั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 18 เครื่อง 89,238.00                      89,238.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ซุปเปอร์เครื่องชั่งแอนด์ซิสเต็ม จํากัด บ. ซุปเปอร์เครื่องชั่งแอนด์ซิสเต็ม จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

18-Mar-63 139/2563

19 จัดจ้างซ่อมท่อเมนน้ําประปา อาคารที่พักนักกีฬา 300 เตียง 15,729.00                      15,729.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. พี.วี. เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

19-Mar-63 140/2563

20 จัดซื้อโต๊ะกลมพับขา 198,000.00                    198,000.00                  เฉพาะเจาะจง นาย โชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ นาย โชติธนินท์ ชัยเสรีเกียรติ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

23-Mar-63 141/2563

21 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถตู้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 3406 กรุงเทพมหานคร 46,776.87                      46,776.87                    เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด บ. โตโยต้า เค.มอเตอร์ ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24-Mar-63 142/2563

22
จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และกฎหมายลําดับรองตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพ.ศ. 2556
99,000.00                      99,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อินทนนท์ อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด บ. อินทนนท์ อินเตอร์พริ้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24-Mar-63 143/2563

23 แผงจราจรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 176,550.00                    176,550.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. บีบีพี โปรดักส์ หจก. บีบีพี โปรดักส์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24-Mar-63 144/2563

24 ซื้อวัสดุการแพทย์ปรอทวัดอุณหภูมิทางหน้าผากดิจิตอล จํานวน 8 36,000.00                      164,400.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ซีนัส เทคโนโลยี่ จํากัด บ. ซีนัส เทคโนโลยี่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24-Mar-63 145/2563

25 ซื้อวัสดุการแพทย์แอลกอฮอล์เจล ขนาดบรรจุ 450 มิลลิลิตร 800 ขวด 128,400.00                    164,400.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จํากัด บ. อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยแลนด์) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

24-Mar-63 146/2563

26 จัดจ้างทํารูปเล่มสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. ประจําปี 2562 60,990.00                      60,990.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

26-Mar-63 147/2563

27 จ้างการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 420,000.00                    420,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มายเวย์ เซ็นเตอร์ จํากัด บ. มายเวย์ เซ็นเตอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

26-Mar-63 148/2563

28 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง ประจําปี งปม. 2563 88,334.00                      259,534.00                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 149/2563

29 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง ประจําปี งปม. 2563 171,200.00                    259,534.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 150/2563

30 จ้างเปลี่ยนยางรถตู้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮค 3406 กรุงทพมหานคร 12,000.00                      12,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เอ็นพีไทร์ รามรับเบอร์ จํากัด บ. เอ็นพีไทร์ รามรับเบอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 151/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

31 บริการ อินเตอร์เน็ต (81.1.21.00 จํานวน 1 งาน) 1,995,000.00                  1,995,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 152/2563

32
เครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 

2563
1,108,500.00                  1,108,500.00                เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 153/2563

33 บํารุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ SMIS ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 771,800.00                    726,400.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กเพิร์ทซิสเทม คอนเซาท์แท้น จํากัด บ. เอ็กเพิร์ทซิสเทม คอนเซาท์แท้น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 154/2563

34
เหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563
2,250,000.00                  2,250,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

30-Mar-63 155/2563

35 ศูนย์สํารองข้อมูล (off-site Backup) ประจําปี งปม. 2563 540,000.00                    540,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

31-Mar-63 156/2563

36 จ้างค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Sofware ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) 200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ไอเจนโก้ จํากัด บ. ไอเจนโก้ จํากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ

31-Mar-63 157/2563


