
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
ซื้อเครื่องแต่งกายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่30 ณ สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ จํานวน 10 ชุด
28,900.00                      28,900.00                    เฉพาะเจาะจง บ. แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จํากัด บ. แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Dec-62 85/2652-63

2
จ้างบํารุงรักษาสระว่ายน้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 3 เดือน ไปพลางก่อน โดย

วิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) จํานวน 1 งาน
1,239,900.00                  1,239,900.00                คัดเลือก หจก. วอเตอร์ ชอยซ หจก. วอเตอร์ ชอยซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Dec-62 86/2652-63

3
จ้างจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงค์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรณ์ ของ 

กกท. จํานวน 1 งาน
200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
6-Dec-62 87/2652-63

4
หมึกเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาเลขที่ 140286/2019 ลงวันที่

 25 พ.ย. 2562
1,230.50                        1,230.50                      เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9-Dec-62 88/2652-63

5 วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน จํานวน 9 รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคา เลขที่ QT 6211014 ลงวั 38,189.37                      38,189.37                    เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9-Dec-62 89/2652-63

6

จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ

ครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจรายละเอียดตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน

 2562

59,400.00                      59,400.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์ ร้านโฟโต้ช้อป เซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11-Dec-62 90/2652-63

7
จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ ตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จํานวน 1 งาน
38,000.00                      38,000.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. มาร์ส มีเดีย หจก. มาร์ส มีเดีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
11-Dec-62 91/2652-63

8

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ระยะเวลาดําเนินการเช่านับแต่วันที่ลงนามใบสั่งเช่าถึง 30 กันยายน 2563 ในอัตราแผ่น

ละ 0.37 บาท ปริมาณการใช้งาน 451,352.00 แผ่น พร้อมกับส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน

 2 เครื่อง ภายใน 5 วัน นับแต่วัน ลงนามใบสั่งเช่า

167,000.00                    167,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค(ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค(ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Dec-62 92/2562-63

9
ดําเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพสด งานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬา

แห่งชาติ ประจําปี 2562 เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล วันที่ 16 ธันวาคม 2562
595,000.00                    595,000.00                  คัดเลือก บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) บ. แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Dec-62 93/2562-63

10 HP 26A BLACK TONER CARTRIDGE 56,817.00                      56,817.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17-Dec-62 94/2562-63

11 จัดจ้างผลิตสื่อวิชาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 490,000.00                    490,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอกพิมพ์ไทย จํากัด บ. เอกพิมพ์ไทย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
19-Dec-62 95/2562-63

12
ซื้อกระดาษชําระ น้ํายาซักผ้าและน้ํายาปรับผ้านุ่มเพื่อให้บริการด้านกีฬาเวชศาสตร์ จํานวน 1 

งาน
7,201.10                        7,201.10                      เฉพาะเจาะจง หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Dec-62 96/2562-63

13 ซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์) จํานวน 5 รายการ 211,753.00                    211,753.00                  เฉพาะเจาะจง บ. สหธุรกิจ จํากัด บ. สหธุรกิจ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Dec-62 97/2562-63

14 ซื้อวัสดุ(หมึกพิมพ์) จํานวน 4 รายการ 217,284.90                    217,284.90                  เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
25-Dec-62 98/2562-63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......31....... เดือน .......ธันวาคม.......... พ.ศ. 2562 (1)



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .......31....... เดือน .......ธันวาคม.......... พ.ศ. 2562 (1)

15 รถยนจืโดยสารส่วนบุคคลลักษณะตู้ (ชนิด 12 ที่นั่ง) จํานวน 8 คัน 448,200.00                    448,200.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเควาย ลิสซิ่ง จํากัด บริษัท ทีเควาย ลิสซิ่ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 26 ธค.62 99/2562-63

16 พื้นที่สีเขียว 1,658,000.00                  1,658,000.00                คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรหม พฤกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรหม พฤกษา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 ธค 62 100/2562-63

17 จ้างทําความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก 2563 จํานวน 2 เดือน 3,403,330.00                  3,403,330.00                คัดเลือก บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล เยนเนอรัล จํากัด บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล เยนเนอรัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27 ธค 62 101/2562-63

18
จัดจ้างพิมพ์สมุดประจําตัวนักมวย ขนาด 9*12.5 ซม. ปกหน้าและหลังเป็นกระดาษอาร์ตมัน 

180 แกรม 4 สี
72,000.00                      72,000.00                    เฉพาะเจาะจง บ. เคเอสอาร์เอส  อินโนเวชั่น จํากัด บ. เคเอสอาร์เอส  อินโนเวชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
27-Dec-62 102/2562-63


