
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 สั่งจ้างบํารุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (SMIS : Strategic Management 

Intelligent System) งบประมาณ พ.ศ. 2564 990,000.00                    990,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอ๊กซ์เพิทซีสเทมคอนเซาท์แท้น จํากัด บ. เอ๊กซ์เพิทซีสเทมคอนเซาท์แท้น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
2 ธันวาคม 2563 34/2563-64

2 จัดจ้างงานแถลงข่าวแผนการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Thailand By UTMB ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด บ. รันนิ่ง คอนเน็ค จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 2 ธันวาคม 2563 35/2563-64

3 ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 56 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 250,000.00                    250,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ขึ้นใช่ จํากัด บ. ขึ้นใช่ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
9 ธันวาคม 2563 36/2563-64

4 จัดการแข่งขันวิ่งยกระดับสู่ World Athletics IAAF Road Race Label รายการ บางกอก มิด

ไนท์ มาราธอน 1,980,000.00                  2,030,000.00                คัดเลือก บ. มูฟ เอเชีย จํากัด บ. มูฟ เอเชีย จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 9 ธันวาคม 2563 37/2563-64

5 ถ่ายทอดสดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2563 เพื่อ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 380,000.00                    380,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อสมท จํากัด (มหาชน) บ. อสมท จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 15 ธันวาคม 2563 38/2563-64

6 การบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรกีฬาของชาติ ประจําปี งปม. พ.ศ. 

2564
458,500.00                    458,500.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มายเวย์ เซ็นเตอร์ จํากัด บ. มายเวย์ เซ็นเตอร์ จํากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 15 ธันวาคม 2563 39/2563-64

7 จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจําปี 2563

3,300,000.00                  3,300,000.00                คัดเลือก บ. อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด บ. อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จํากัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 15 ธันวาคม 2563 40/2563-64

8 จ้างจัดการแข่งขันวิ่งยกระดับสู่ World Athletics IAAF Road Race Gold Label ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 2,990,000.00                  2,990,000.00                คัดเลือก บ. ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด บ. ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 18 ธันวาคม 2563 41/2563-64

9 จ้างค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 300,000.00                    300,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ไอเจนโก้ จํากัด บ. ไอเจนโก้ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 23 ธันวาคม 2563 42/2563-64

10 ซื้อแฟ้มใส่เอกสารเพื่อใช้เก็บสําเนาใบกํากับภาษีขายให้กรมสรรพากรตรวจสอบ

9,683.50                        9,683.50                      เฉพาะเจาะจง บ. พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์ เทรด จํากัด บ. พี กรุ๊ป ไทย อินเตอร์ เทรด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 24 ธันวาคม 2563 43/2563-64

11 จัดเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

487,125.00                    487,125.00                  เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 25 ธันวาคม 2563 44/2563-64

12 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สตูดิโอสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) งปม. พ.ศ. 2564

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. สะ มะ ดุน จํากัด บ. สะ มะ ดุน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 45/2563-64

13 ผลิตสื่อและตีพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความรู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา

349,850.00                    349,850.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด บ. แอ็คชั่น พริ้นติ้ง จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 46/2563-64

14 สั่งซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด งปม. พ.ศ. 2564

160,570.00                    160,570.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ลีดเดอร์เมด จํากัด บ. ลีดเดอร์เมด จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 47/2563-64

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563

(ชื่อหน่วยงาน) การกีฬาแห่งประเทศไทย

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

15 สั่งซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด งปม. พ.ศ. 2564

136,601.00                    136,601.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอ็ม.ดี. (2013) จํากัด บ. เอ็ม.ดี. (2013) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 48/2563-64

16 สั่งซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด งปม. พ.ศ. 2564

113,569.80                    113,569.80                  เฉพาะเจาะจง บ. ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด บ. ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 49/2563-64

17 สั่งซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอุปกรณ์ทางกายภาพบําบัด งปม. พ.ศ. 2564

89,238.00                      89,238.00                    เฉพาะเจาะจง หจก. อินทิเมท เทรดดิ้ง หจก. อินทิเมท เทรดดิ้ง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 28 ธันวาคม 2563 50/2563-64

18 จ้างเหมาดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 3,375,000.00                  3,375,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด บ. คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 51/2563-64

19 ซื้อค่าดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software ระบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Back office) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,329,805.00                  1,329,805.00                เฉพาะเจาะจง บ. อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จํากัด บ. อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 52/2563-64

20 จ้างงานดูแลพื้นที่สีเขียวในสนามกีฬาหัวหมากและสนามฟุตบอลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ประจําเดือนมกราคม - กันยายน 2564 7,407,000.00                  7,407,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บ. ราเชนทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 53/2563-64

21 จ้างบํารุงรักาสระว่ายน้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3,465,000.00                  3,465,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. นาราเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จํากัด บ. นาราเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 54/2563-64

22 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้หน่วยงานต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 1,603,900.00                  1,603,900.00                เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 55/2563-64

23 จ้างทําความสะอาดอาคารต่างๆภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15,300,000.00                15,300,000.00              เฉพาะเจาะจง บ. นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด บ. นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จํากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 56/2563-64

24 เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 3,000,000.00                  3,000,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 57/2563-64

25 เช่าศูนย์สํารองข้อมูล (off-site back up) การกีฬาแห่งประเทศไทย งปม. พ.ศ. 2564

770,000.00                    770,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. กสท โทรคมาคม จํากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมาคม จํากัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
 30 ธันวาคม 2563 58/2563-64


