
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 จ้างแปลรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง นางศิริภุช กุลน้อย อดีตนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย

(เป็นภาษาอังกฤษ) 10,200.00                      10,200.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เดฮาอา จํากัด บ. เดฮาอา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 มิถุนายน 2563 196/2563

2 จ้างแปลเอกสาร Host City Contract for the 6 Asian lndoor & martial Art Game (เป็น

ภาษาไทย) 61,100.00                      61,100.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เดฮาอา จํากัด บ. เดฮาอา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 มิถุนายน 2563 197/2563

3 ซื้อวัสดุสํานักงาน ฝ่ายกีฬาสถาน ประจําปี งปม. 2563

3,433.53                        29,621.78                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 มิถุนายน 2563 198/2563

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน ฝ่ายกีฬาสถาน ประจําปี งปม. 2563

26,188.25                      29,621.78                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 มิถุนายน 2563 199/2563

5 จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรม กกท. ทางสื่อวิทยุ

440,000.00                    440,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคาสติ้ง จํากัด บ. ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคาสติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
5 มิถุนายน 2563 200/2563

6 จัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหารและจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

24,610.00                      24,610.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ ที เอส (2003) จํากัด บ. อาร์ ที เอส (2003) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
8 มิถุนายน 2563 201/2563

7 จ้างแปลเอกสาร OLYMPIC AGENDA 2020 20+20 และ RECOMMENDATIONS และ 

OLYMPIC AGENDA 2020 CONTEXT AND BACKGROUND (เป็นภาษาไทย) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 77,040.00                      77,040.00                    เฉพาะเจาะจง

บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ 9 มิถุนายน 2563 202/2563

8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกพิมพ์) จํานวน 5 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 52,221.35                      52,221.35                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 มิถุนายน 2563 203/2563

9 จัดจ้างการบํารุงรักษาระบบงานศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีกีฬา (SATC) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 49,969.00                      49,969.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โซเซียลแม๊ก จํากัด บ. โซเซียลแม๊ก จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 มิถุนายน 2563 204/2563

10 ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น ล้อเลื่อน จํานวน 12 ตู้

40,500.00                      40,500.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด บ. แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 มิถุนายน 2563 205/2563

11 เครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง , เครื่องอัดเสียง จํานวน 2 เครื่อง

27,400.00                      27,400.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เจพีมอลล์ จํากัด บ. เจพีมอลล์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 มิถุนายน 2563 206/2563

12 สั่งซื้อแบตเตอร์รี่ ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง

16,135.60                      16,135.60                    เฉพาะเจาะจง บ. สยามแบต อิเลคทรอนิกส์ จํากัด บ. สยามแบต อิเลคทรอนิกส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 มิถุนายน 2563 207/2563

13 ผลิตสื่อเผยแพร่โครงการพัฒนา กกท. ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

405,500.00                    405,500.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ขึ้นใช่ จํากัด บ. ขึ้นใช่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
10 มิถุนายน 2563 208/2563

14 สั่งจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

288,000.00                    288,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
12 มิถุนายน 2563 209/2563

15 จ้างทําธงตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์

200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซาท์ หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซาท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
15 มิถุนายน 2563 210/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

16 ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมของ กกท. ประจําปี พ.ศ. 2563

397,390.00                    397,390.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จํากัด บ. อินเทลลิเจ้นท์ เทเลคอม โซลูชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 มิถุนายน 2563 211/2563

17 จ้างแปลสัญญาเครื่องบินเช่าเหมาลํา (เป็นภาษาไทย)

9,095.00                        9,095.00                      เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 มิถุนายน 2563 212/2563

18 ผ้าระบายประจําพระองค์

195,000.00                    195,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง หจก. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17 มิถุนายน 2563 213/2563

19 ปรับปรุงห้องประชุม (ห้องรับรองชั้น 4) อาคารเฉลิมพระกียรติฯ

497,310.00                    497,310.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง หจก. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เก็ตติ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17 มิถุนายน 2563 214/2563

20 การประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อออนไลน์

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั่น จํากัด บ. รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17 มิถุนายน 2563 215/2563

21 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 20 ตู้

96,300.00                      96,300.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เอ พี เฟอร์นิช จํากัด บ. เอ พี เฟอร์นิช จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19 มิถุนายน 2563 216/2563

22 ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มวยไทยอาชีพและพระราชบัญญัติกีฬามวย 

พุทธศักราช 2542 500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอดวานซ์ ครีเอทีฟ จํากัด บ. แอดวานซ์ ครีเอทีฟ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19 มิถุนายน 2563 217/2563

23 วัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ

12,515.30                      12,515.30                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 มิถุนายน 2563 218/2563

24 วัสดุสํานักงาน (หมึก) จํานวน 4 รายการ

33,833.40                      33,833.40                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 มิถุนายน 2563 219/2563

25 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จํานวน 85 รีม

7,276.00                        7,276.00                      เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 มิถุนายน 2563 220/2563

26 สั่งจ้างการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ online

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 มิถุนายน 2563 221/2563

27 สั่งจ้างและเผยแพร่รายการ เกษียนชวนฟิต

495,000.00                    495,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ดีสี่ฤดู จํากัด บ. ดีสี่ฤดู จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22 มิถุนายน 2563 222/2563

28 จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาทํางานด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือ จํานวน 20 เครื่อง

400,000.00                    400,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. วิชคอมพิว จํากัด บ. วิชคอมพิว จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 มิถุนายน 2563 223/2563

29 วัสดุสิ่งพิมพ์ จํานวน 36 รายการ

80,072.00                      80,072.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 224/2563

30 กระดาษถ่ายเอกสาร จํานวน 2 รายการ

13,414.59                      13,414.59                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 225/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

31 จัดจ้างแปลเอกสาร Olympic Agenda 2020 Olympic Games the New Norm (เป็น

ภาษาไทย) 69,336.00                      69,336.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์ วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด บ. เอ็กซเพรส ทรานสเลชั่นเซอร์ วิส แอนด์ ทราเวิล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 226/2563

32 อุปกรณ์ภายในห้องรับรองชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

499,300.00                    499,300.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซาท์ หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซาท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 227/2563

33 วัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ

37,161.10                      37,161.10                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 228/2563

34 วัสดุสํานักงาน จํานวน 45 รายการ

33,731.48                      33,731.48                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 229/2563

35 จัดจ้างทําตรายาง จํานวน 2 รายการ 

1,400.00                        1,400.00                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 230/2563

36 กระดาษถ่ายเอกสาร จํานวน 2 รายการ

26,273.85                      26,273.85                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
24 มิถุนายน 2563 231/2563

37 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์บัตรประจําตัว จํานวน 2 รายการ

88,275.00                      88,275.00                    เฉพาะเจาะจง บ. โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จํากัด บ. โปรเฟสชั่นแนล ไฮเทค ซัพพลาย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 232/2563

38 จัดจ้างซ่อมท่อน้ําประปา บริเวณใต้อาคาร สระว่ายน้ําเพื่อการแข่งขัน

23,283.20                      23,283.20                    เฉพาะเจาะจง หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก. พี.วี.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 233/2563

39 จ้างทําเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมมธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 รายการ 48,000.00                      48,000.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้ช๊อป เซ็นเตอร์ ร้านโฟโต้ช๊อป เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 234/2563

40 ซื้ออุปกรณ์ไส้กรองน้ํา สําหรับเครื่องทํา น้ําร้อน-น้ําเย็น

46,170.50                      46,170.50                    เฉพาะเจาะจง บ. แสงเอกซัพพลายส์ จํากัด บ. แสงเอกซัพพลายส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 235/2563

41 จ้างทํากระดาษหัวจดหมาย กกท. แบบมีที่อยู่ จํานวน 50 รีม และ กระดาษหัวจดหมายไม่มีที่อยู่

 จํานวน 10 รีม 19,200.00                      19,200.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แอพพาราตัส จํากัด บ. แอพพาราตัส จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 236/2563

42 พรมปูพื้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

199,990.00                    199,990.00                  เฉพาะเจาะจง นายโชตินินท์ ชัยเสรีเกียรติ นายโชตินินท์ ชัยเสรีเกียรติ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25 มิถุนายน 2563 237/2563

43 จ้างการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านการจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ ข่าวสดลูกทุ่งพลังใจ ระหว่างวันที่ 

27/28 มิถุนายน 2563 99,000.00                      99,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ข่าวสด จํากัด บ. ข่าวสด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
26 มิถุนายน 2563 238/2563

44 จัดทําสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร

150,000.00                    150,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แพลตินั่ม ครีเอชั่น จํากัด บ. แพลตินั่ม ครีเอชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 มิถุนายน 2563 239/2563

45 ติดตั้งปลั๊กไฟ และสายอินเตอร์เน็ตห้องสํานักงานและจุดบริการผู้เข้าพักบริเวณชั้น 1 อาคารที่

พักนักกีฬา 300 เตียง 17,500.00                      17,500.00                    เฉพาะเจาะจง บ. วี ที เอส เดคคอ เรท จํากัด บ. วี ที เอส เดคคอ เรท จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 มิถุนายน 2563 240/2563



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

46 ฉากกั้น (Patition) แบบมีกล่องกันกระแทกด้านล่างแผงกระจกขัดลาย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งของ

ฝ่ายการคลัง 197,275.90                    197,275.90                  เฉพาะเจาะจง บ. คัสตอม เฟอร์นิช อินดัสทรี จํากัด บ. คัสตอม เฟอร์นิช อินดัสทรี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 มิถุนายน 2563 241/2563

47 ซื้อวัสดุสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2,163.00                        2,163.00                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 มิถุนายน 2563 242/2563

48 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย

100,000.00                    100,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ใช้หัว ครีเอชั่น จํากัด บ. ใช้หัว ครีเอชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
30 มิถุนายน 2563 243/2563


