
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจดัการแข่งขันและผลนักกฬีาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกฬีาโอลิมปิก
เกมส์ คร้ังที่ 32 โตเกยีว 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

4,455,000.00                 4,455,000.00                คัดเลือก บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 กรกฎาคม 2564 125/64

2

จา้งท าตู้เอกสาร จ านวน 7 ตู้ 67,000.00                      67,000.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. ซี บี เอส เฟอร์นิเมท หจก. ซี บี เอส เฟอร์นิเมท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 กรกฎาคม 2564 126/64

3

จา้งแปลเอกสาร The Playbook Athletes and Officials เป็นภาษาไทย 36,000.00                      36,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เดฮาอา จ ากดั บ. เดฮาอา จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

8 กรกฎาคม 2564 127/2564

4

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 271,352.00                    271,352.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากดั บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 กรกฎาคม 2564 128/2564

5

จา้งพิมพ์และแปลแบบฟอร์มเกบ็ตัวอยา่งปัสสาวะและเลือดในนักกฬีา 299,332.50                    299,332.50                  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลดีเอสเคแอนด์คอมพานี จ ากดั บริษัท แอลดีเอสเคแอนด์คอมพานี จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

9 กรกฎาคม 2564 129/2564

6

ขออนุมัติ และลงนามใบส่ังจา้งพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 980,000.00                    980,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอก็ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซาท์แท้น จ ากดั บ. เอก็ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซาท์แท้น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 กรกฎาคม 2564 130/2564

7
จา้งท าDisplayและป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกฬีาโอลิมปิกฤดูร้อน คร้ังที่ 32 เพื่อติดต้ัง
บริเวณอาคารลิมพระเกยีรติ7 รอบบพระชนมพรรษา กกท.

50,000.00                      50,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ขึ้นใช่ จ ากดั บ.ขึ้นใช่ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 กรกฎาคม 2564 131/2564

8

จา้งประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านหนังสือท าเนียบนักกฬีาโอลิมปิกเกมส์ 2564 100,000.00                    99,500.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ภมูิ ธ ภ ูจ ากดั บริษัท ภมูิ ธ ภ ูจ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 132/2564

9

จา้งประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ 100,000.00                    99,510.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรพล จ ากดั บริษัท วัชรพล จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 133/2564

10 จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายชุดกฬีาเดินทางท าข่าว-ถ่ายภาพ
การแข่งขันกฬีาโอลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น 28,800.00                      28,800.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 กรกฎาคม 2564 134/2564

11

จดัซ้ือวัสดุส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 83,130.00                      98,966.00                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
16 กรกฎาคม 2564 135/2564

12

จดัซ้ือวัสดุส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15,836.00                      98,966.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 136/2564

13

จดัซ้ือวัสดุส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40,928.00                      96,942.50                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั บริษัท ออฟฟิศ แลนด์ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 137/2564

14

จดัซ้ือวัสดุส านักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 56,014.50                      96,942.50                    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั บริษัท สหธุรกจิ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 138/2564

15
จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายชุดเบลเซอร์สังเกตการณ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน และติดตาม
สังเกตการณ์การแข่งขันกฬีาโอลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น

39,162.00                      87,162.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จ ากดั บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 139/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

16
จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกาย (ชุดกฬีาเหมือนนักกฬีาทีมชาติ) สังเกตการณ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน 
และติดตามสังเกตการณ์การแข่งขันกฬีาโอลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น

43,200.00                      87,162.00                    เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16 กรกฎาคม 2564 140/2564

17

จดัซ้ืออปุกรร์ท าความสะอาดรถยนต์ตู้ กกท.ส่วนกลาง จ านวน 81 รายการ 12,564.00                      12,564.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. กอ่ พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. กอ่ พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กรกฎาคม 2564 141/2564

18

จา้งท าตรายาง จ านวน 19 อนั 13,680.00                      13,680.00                    เฉพาะเจาะจง บ. นอบ์พ คอร์ ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั บ. นอบ์พ คอร์ ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กรกฎาคม 2564 142/2564

19 ด าเนินการรับสัญญาณถ่ายทอดสดและผลิตรายการแข่งขันกฬีาโอลิมปิกส์โตเกยีว 2020 เพื่อ
ออกอากาศทางสถานีทีวีกฬีา (T Sports Channel) และการบริหารจดัการศูนยส่ื์อมวลชน
ประเทศไทย

9,951,000.00                 9,951,000.00                คัดเลือก บ. ไทยมีเดียเน็ตเวิร์ค จ ากดั บ. ไทยมีเดียเน็ตเวิร์ค จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

20 กรกฎาคม 2564 143/2564

20

ซ้ือวัสดุส านักงาน(กระดาษ)จ านวน 400รีม 34,240.00                      34,240.00                    เฉพาะเจาะจง บ.ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั บ.ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22 กรกฎาคม 2564 144/2564

21

การประชาสัมพันธ์กจิกรรม กกท.ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์ 400,000.00                    400,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ข่าวสด จ ากดั บ. ข่าวสด จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22 กรกฎาคม 2564 145/2564

22
ด าเนินการจดักจิกรรมลานกฬีาเพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีาและออกก าลังกายมุง่สู่กฬีาเพื่อความเป็น
เลิศ

5,500,000.00                 5,480,000.00                คัดเลือก บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 กรกฎาคม 2564 146/2564

23 จา้งด าเนินการจดักจิกรรมต้อนรับแสดงความยนิดีและร่วมเชิดชูเกยีรตินักกฬีาทีมชาติไทยที่เข้า
ร่วมการแข่งขันกฬีาโอลิมปิกเกมส์คร้ังที่ ๓๒ ณกรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมนโยบาย
การเปิดประเทศในจงัหวัดภเูกต็ (PhuketSandbox)

12,800,000.00                13,000,000.00              คัดเลือก บริษัท สะ มะ ดุน จ ากดั บริษัท สะ มะ ดุน จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22 กรกฎาคม 2564 147/2564

24
ส่ังซ้ือพื้นที่ในส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 กรกฎาคม 2564 148/2564

25

จดัซ้ือพรมสีน้ าเงินประดับสนามแข่งขันกฬีา จ านวน 30 ม้วน 165,000.00                    165,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เกต็ต้ิง บ. นิธิศ แอนด์ นริศ มาร์เกต็ต้ิง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 กรกฎาคม 2564 149/2564


