
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 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4

256,800.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 กุมภาพันธ์ 2564 61/2564

2 วัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง จํานวน 26 รายการ

140,747.20                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอเอ  ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอเอ  ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
1 กุมภาพันธ์ 2564 62/2564

3 การผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกําลังกายในช่วงร่วมกัน

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านสื่อโทรทัศน์ 7,950,000.00                  7,950,000.00                คัดเลือก บ. แพลตินั่ม ครีเอชั่น จํากัด บ. แพลตินั่ม ครีเอชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3 กุมภาพันธ์ 2564 63/2564

4 จ้างการดูแลบํารุงรักษาฐานข้อมูลกีฬาอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

300,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ซิมพลิโค จํากัด บ. ซิมพลิโค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
4 กุมภาพันธ์ 2564 64/2564

5 ผลิตรายการเกษียณเติมสุข เพื่อเผยแพร่ทางยูทูป (YouTube) ประจําปี งปม. พ.ศ. 2564

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดีสี่ฤดู จํากัด บ. ดีสี่ฤดู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5 กุมภาพันธ์ 2564 65/2564

6 บํารุงรักษาแอพพลิเคชั่นไลน์และอินตราแกรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถานีทีวีกีฬา (T

 sports Channel) ประจําปี งปม. พ.ศ. 2564 500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5 กุมภาพันธ์ 2564 66/2564

7 จ้างทําวัสดุสํานักงานเพื่อสํารองใช้ส่วนกลาง ประจําปีงบประมาณ 2564

165,800.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 กุมภาพันธ์ 2564 67/2564

8 จัดซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 21 รายการ

495,278.00                    499,998.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อินทิเมท เทรดดิ้ง บ. อินทิเมท เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11 กุมภาพันธ์ 2564 68/2564

9 ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สํานักงานและอื่นๆ จํานวน 74 รายการ

125,577.00                    125,577.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย บ. ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11 กุมภาพันธ์ 2564 69/2564

10 ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สํานักงานและอื่นๆ จํานวน 8 รายการ

60,722.50                      60,722.50                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต้มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11 กุมภาพันธ์ 2564 70/2564

11 ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สํานักงานและอื่นๆ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม

102,720.00                    102,720.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11 กุมภาพันธ์ 2564 71/2564

12 จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตเสร้มสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด บ. ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17 กุมภาพันธ์ 2564 72/2564

13 จ้างดูแลระบบจัดการหลังบ้าน (Back office) ของเว็ปไซต์สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอส เมเว่น จํากัด บ. เอส เมเว่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 กุมภาพันธ์ 2564 73/2564

14 สั่งเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จํานวน 8 คัน

564,000.00                    792,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ที.เค.วาย ลีสซิ่ง จํากัด บ. ที.เค.วาย ลีสซิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 กุมภาพันธ์ 2564 74/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2564 (1)



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วันที่ของสัญญา เลขที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. 2564 (1)

15 จ้างการสํารวจออกแบบสนามแข่งขันในการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์

6,550,000.00                  6,600,000.00                คัดเลือก บ. เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด บ. เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 กุมภาพันธ์ 2564 75/2564

16 จ้างทําสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ กกท. และโลโก้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ กกท 

จํานวน 13 บริษัท 44,940.00                      44,940.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เจที ปริ้นท์ จํากัด บ. เจที ปริ้นท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 กุมภาพันธ์ 2564 76/2564


