
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 จ้างทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2562 ของสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา 129,470.00                    129,470.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอลดีเอสเคแอนด์คอมพานี จํากัด บ. แอลดีเอสเคแอนด์คอมพานี จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Apr-63 158/2563

2 จัดจ้างทําเล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 39,600.49                      39,600.49                    เฉพาะเจาะจง บ. สานต์นิมิต จํากัด บ. สานต์นิมิต จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Apr-63 159/2563

3 จัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ําดื่ม จํานวน 2 เครื่อง ประจําจุดบริการศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม และสระ
ว่ายน้ํา 13,631.80                      13,631.80                    เฉพาะเจาะจง บ. เอช ทู โอ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด บ. เอช ทู โอ อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
3-Apr-63 160/2563

4 ซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด จํานวน 41 รายการ ประจําปี งปม. 2563 102,397.00                    499,950.11                  เฉพาะเจาะจง บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จํากัด บ. ออตโต บ๊อก เซาท์ อีสต์ เอเชีย จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3-Apr-63 161/2563

5 ซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด จํานวน 41 รายการ ประจําปี งปม. 2564 58,800.00                      499,950.11                  เฉพาะเจาะจง บ. มาราธอน(ประเทศไทย)จํากัด บ. มาราธอน(ประเทศไทย)จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3-Apr-63 162/2563

6 ซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด จํานวน 41 รายการ ประจําปี งปม. 2565 97,983.11                      499,950.11                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินทิเมท เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด อินทิเมท เทรดดิ้ง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3-Apr-63 163/2563

7 ซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด จํานวน 41 รายการ ประจําปี งปม. 2566 203,970.00                    499,950.11                  เฉพาะเจาะจง บ. ลีดเดอร์เมด จํากัด บ. ลีดเดอร์เมด จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3-Apr-63 164/2563

8 ซื้ออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด จํานวน 41 รายการ ประจําปี งปม. 2567 36,800.00                      499,950.11                  เฉพาะเจาะจง บ. ลีด เมดดิคอล จํากัด บ. ลีด เมดดิคอล จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3-Apr-63 165/2563

9 ซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ําระบบโอโซนสระว่ายน้ําเพื่อการแข่งขัน สระกระโดด และสระว่ายน้ํา
เพื่อการฝึกซ้อม 190,000.00                    190,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. วอเตอร์ ชอยซ หจก. วอเตอร์ ชอยซ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9-Apr-63 166/2563

10 สั่งจ้างดูแลระบบจัดการหลังบ้าน (Back Office) 240,000.00                    240,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. 6เอส จํากัด บ. 6เอส จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

13-Apr-63 167/2563

11 จัดจ้างทําป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัญญาการอนุญาติให้ใช้พื้นที่ดําเนินกิจกรรม
ที่1 ตลาดนัดด้านหน้าและกิจกรรมที่ 2 ศูนย์อาหารประตู 5 19,260.00                      19,260.00                    เฉพาะเจาะจง บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด บ. สวัสดี ไซน์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
13-Apr-63 168/2563

12 จ้างซ่อมระบบเสาธง บริเวณอาคารอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก 188,000.00                    188,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. บีเค โซลูชั่น เซอร์วิส จํากัด บ. บีเค โซลูชั่น เซอร์วิส จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15-Apr-63 169/2563

13 จัดจ้างทํากระดาษหัวจดหมาย กกท. A4 (มีที่อยู่) 9,630.00                        9,630.00                      เฉพาะเจาะจง บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จํากัด บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15-Apr-63 170/2563

14 จัดซื้อข้าวสารเยียวยาบุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจาก (Covid - 19) 54,000.00                      54,000.00                    เฉพาะเจาะจง ร้าน ธัญญทิพย์รุ่งเรือง ร้าน ธัญญทิพย์รุ่งเรือง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15-Apr-63 171/2563

15 จ้างทําปลอกที่นอน ประจําปี งปม. พ.ศ. 2563 199,020.00                    199,020.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จํากัด บ. อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16-Apr-63 172/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .....30..... เดือน ........เมษายน......... 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ .....30..... เดือน ........เมษายน......... พ.ศ. 2563 (1)

16 จ้างที่ปรึกษาดําเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ว่าการ 500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

16-Apr-63 173/2563

17 จ้างกําจัดพาหะนําโรค ประจําปีงบประมาณ 2563 150,000.00                    150,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. บั๊กโซลูชันส์ จํากัด บ. บั๊กโซลูชันส์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

17-Apr-63 174/2563

18 อนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ 59,920.00                      59,920.00                    เฉพาะเจาะจง บ. สยามแบตอิเลคทรอนิกส์ จํากัด บ. สยามแบตอิเลคทรอนิกส์ จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

20-Apr-63 175/2563

19 สั่งซื้อยาและเวชภัณฑืที่มิใช่ยา 49,794.30                      49,794.30                    เฉพาะเจาะจง บ. ที.แมน ฟาร์มา จํากัด บ. ที.แมน ฟาร์มา จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22-Apr-63 176/2563

20 สั่งซื้อยาและเวชภัณฑืที่มิใช่ยา 123,400.00                    123,400.00                  เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
22-Apr-63 177/2563

21 สั่งซื้อยาและเวชภัณฑืที่มิใช่ยา 254,865.20                    254,865.20                  เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม.ดี. (2013) จํากัด บ. เอ็ม.ดี. (2013) จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22-Apr-63 178/2563

22 สั่งซื้อยาและเวชภัณฑืที่มิใช่ยา 71,838.75                      71,838.75                    เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22-Apr-63 179/2563

23 จ้างทําความสะอาดบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล ภายในบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทย 198,000.00                    198,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. นิชาพัน เอ็นจิเนียริ่ง หจก. นิชาพัน เอ็นจิเนียริ่ง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22-Apr-63 180/2563

24 จ้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านกีฬาตามนโยบายของรัฐ ประจําปี งปม. 2563 1,980,000.00                  1,980,000.00                คัดเลือก บ. ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด บ. ซี.เอ. อินโฟ มีเดีย จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

23-Apr-63 181/2563

25 วัสดุสํานักงาน จํานวน 19 รายการ 27,884.20                      27,884.20                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24-Apr-63 182/2563

26 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จํานวน 200 รีม 17,120.00                      17,120.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด บ. ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24-Apr-63 183/2563

27 หมึกพิมพ์ จํานวน 2 รายการ 10,255.95                      10,255.95                    เฉพาะเจาะจง บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24-Apr-63 184/2563

28 จ้างประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์กีฬาอาชีพผ่านสื่อการฝึกซ้อมที่บ้านพักอาศัย COVID-19 8,800,000.00                  8,800,000.00                คัดเลือก บ. เอ็น.ที. อินเตอร์ บิสซิเนส จํากัด บ. เอ็น.ที. อินเตอร์ บิสซิเนส จํากัด
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

30-Apr-63 185/2563


