
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 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงาน

ต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ประจําปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (3 

เดือน)

656,100.00                    656,100.00                   เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 ตุลาคม 2563 1/2563-64

2 ดําเนินงานสถานีทีวีกีฬา (T Sports 

Channel) 4,716,667.00                  4,716,667.00                เฉพาะเจาะจง บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 ตุลาคม 2563 2/2563-64

3 เช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมระบบ 

KU-Band เพื่อการเผยแพร่ออกอากาศทาง

สถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะเวลา

 2 เดือน)

2,166,000.00                  2,166,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ 2 ตุลาคม 2563 3/2563-64

4 จ้างดูแลระบบเงินเดือนพนักงานการกีฬา

แห่งประเทศไทยและฐานข้อมูลภาษี 85,704.00                      85,704.00                    เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ ธรรมวงษ์สถิต นายศุภกิจ ธรรมวงษ์สถิต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
6 ตุลาคม 2563 4/2563-64

5 จ้างดูแลพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมาก

และสนามฟุตบอล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

 2564
2,470,000.00                  2,470,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บ. ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 ตุลาคม 2563 5/2563-64

6 จัดเช่าศูนย์สํารองข้อมูล (Off Site Backup)

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 230,000.00                    230,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 ตุลาคม 2563 6/2563-64

7 จัดเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงใน

ส่วนกลางและภูมิภาค77จังหวัด ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
1,000,000.00                  1,000,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 ตุลาคม 2563 7/2563-64

8 เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/เครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
162,375.00                    162,375.00                   เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 ตุลาคม 2563 8/2563-64

9 เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งรองผู้ว่าการ 

ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง จํานวน

 1 คัน
313,200.00                    313,200.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ที.เค.วาย ลีสชิ่ง จํากัด บ. ที.เค.วาย ลีสชิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 ตุลาคม 2563 9/2563-64

10 เช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งรองผู้ว่าการ 

ประเภทนั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 ที่นั่ง 

จํานวน 8 คัน
565,920.00                    565,920.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ที.เค.วาย ลีสชิ่ง จํากัด บ. ที.เค.วาย ลีสชิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 ตุลาคม 2563 10/2563-64

11 จ้างบํารุงรักษาสระว่ายน้ํา ประจําปีง

ประมาณ พ.ศ. 2564 1,155,000.00                  1,155,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. นาราเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จํากัด บ. นาราเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 ตุลาคม 2563 11/2563-64

12 จ้างทําความสะอาดอาคารต่างๆภายในสนาม

กีฬาหัวหมาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564
5,104,995.00                  5,104,995.00                เฉพาะเจาะจง บ. นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด บ. นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 ตุลาคม 2563 12/2563-64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดือน ............................... 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

13 ซื้อค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ระบบ

เพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Back Office)

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 70,194.99                      70,194.99                    เฉพาะเจาะจง บ. อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จํากัด บ. อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 ตุลาคม 2563 13/2563-64

14 จ้างค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) 200,000.00                    200,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ไอเจนโก้ จํากัด บ. ไอเจนโก้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 ตุลาคม 2563 14/2563-64

15 จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

ต่อพ่วงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 1,125,000.00                  1,125,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 ตุลาคม 2563 15/2563-64

16 ลงนามใบสั่งจ้างทําพิธีสงฆ์ พิธีสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ และจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เนื่อง

ในวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 240,000.00                    240,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ ร้านดอกไม้ปัทมวรรณ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
14 ตุลาคม 2563 16/2563-64

17 จัดสถานที่บริเวณงานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกงานคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบ

ปีที่ 56
247,000.00                    247,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. ทํามาดี จํากัด บ. ทํามาดี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 ตุลาคม 2563 17/2563-64

18 การจัดจ้างการให้บริการกฤตภาคข่าว

ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 49,755.00                      49,755.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อินโฟเควสท์ จํากัด บ. อินโฟเควสท์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20 ตุลาคม 2563 18/2563-64

19 ดําเนินการจัดการแข่งขันวิ่งยกระดับสู่ 

World Athletics IAAF Road Bronze 

Label รายการเชียงราย 21.1 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

3,950,000.00                  3,950,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. มูฟ เอเชีย จํากัด บ. มูฟ เอเชีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
21 ตุลาคม 2563 19/2563-64

20 จ้างตัดเสื้อเบลเซอร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ให้กับพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง

ตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และผู้อํานวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

 (ระดับ 9) จํานวน 2 ตัว

7,490.00                        7,490.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 ตุลาคม 2563 20/2563-64

21 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในฝ่ายธุรกิจและ

สิทธิประโยชน์ ประจําปีงบประมาณ 2564 

จํานวน 7 เครื่อง
360,000.00                    360,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 ตุลาคม 2563 21/2563-64

22 จัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailan

23,700,000.00                23,900,700.00               เฉพาะเจาะจง บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 ตุลาคม 2563 22/2563-64

23 จ้างจัดโครงการ 1 ชุมชน 1 ลานกีฬา สร้าง

สุขเพื่อน้องบนดอยอินทนนท์ จํานวน 1 งาน 1,450,000.00                  1,450,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. ครีเอทีฟ ซอร์ส จํากัด บ. ครีเอทีฟ ซอร์ส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
29 ตุลาคม 2563 23/2563-64


