
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

จดัท ำขั้นตอนกำรให้บริกำรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 495,000.00                    495,000.00                  เฉพำะเจำะจง นำยอนุชิต กลุวำนิช นำยอนุชิต กลุวำนิช
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 กนัยำยน 2564 172/2564

2

จำ้งจดัท ำรูปแบบกำรสรรหำนักกฬีำหน้ำใหม่ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 498,000.00                    498,000.00                  เฉพำะเจำะจง นำยมนต์ชัย โชติดำว นำยมนต์ชัย โชติดำว
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 กนัยำยน 2564 173/2564

3

จำ้งผลิตส่ือประชำสัมพันธ์แผนยทุธ์ศำสตร์ กกท. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 499,400.00                    499,400.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ขึ้นใช่ จ ำกดั บ. ขึ้นใช่ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 กนัยำยน 2564 174/2564

4
จำ้งท ำระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์พร้อมอปุกรณ์ (Business Process Management : 
BPM) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

3,950,000.00                 3,950,000.00                คัดเลือก บ. ไอเจนโก ้จ ำกดั บ. ไอเจนโก ้จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

1 กนัยำยน 2564 175/2564

5
จำ้งท ำส่ือประชำสัมพันธ์ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ ภำยในอำคำรศูนยว์ิทยำศำสตร์กำรกฬีำ โดย
วิธีเฉพำะเจำะจง

499,962.00                    499,962.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อนิเฮ้ำส์ 65 จ ำกดั บ. อนิเฮ้ำส์ 65 จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 กนัยำยน 2564 176/2564

6

ผลิตส่ือวีดิทัศน์ประชำสัมพันธ์ศูนยว์ิทยำศำสตร์กำรกฬีำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 499,690.00                    499,690.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อะเวค มีเดีย จ ำกดั บ. อะเวค มีเดีย จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
2 กนัยำยน 2564 177/2564

7

ซ้ือพร้อมติดต้ังผ้ำม่ำนประจ ำห้องพัก อำคำรที่พักนักกฬีำ 300 เตียง จ ำนวน 72 ห้อง 446,832.00                    446,832.00                  เฉพำะเจำะจง หจก. บำงกอก ลอนดร้ี หจก. บำงกอก ลอนดร้ี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
3 กนัยำยน 2564 178/2564

8
จำ้งจดักำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมและควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์

280,000.00                    280,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. วิวิด โปรดักชั่น กรุ๊ป จ ำกดั บ. วิวิด โปรดักชั่น กรุ๊ป จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

3 กนัยำยน 2564 179/2564

9 ลงนำมใบส่ังจำ้งประชำสัมพันธ์กจิกรรมกฬีำอำชีพในประเทศไทยทำงส่ือโทรทัศน์และส่ือ
วิทยเุพื่อสร้ำงกำรรับรู้สร้ำงกระแสกำรต่ืนตัวและหันมำสนใจกำรเล่นกฬีำ ภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโดวิด 19 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เด้นท์ สปอร์ต จ ำกดั บ. เด้นท์ สปอร์ต จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

3 กนัยำยน 2564 180/2564

10

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 69 รำยกำร 237,115.50                    237,115.50                  เฉพำะเจำะจง หจก. กอ่พงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก. กอ่พงศ์ โอเอ ซัพพลำย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

3 กนัยำยน 2564 181/2564

11
ส่ังจำ้งด ำเนินกำรจดัจำ้งด ำเนินกำรโครงกำรศูนยบ์่มเพำะนักกฬีำกอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วย
เทคโนโลยกีฬีำกอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent center) ประจ ำปี 2564

9,680,000.00                 9,700,000.00                คัดเลือก บ. อำร์ พี เอม็ พี จ ำกดั บ. อำร์ พี เอม็ พี จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
3 กนัยำยน 2564 182/2564

12
จำ้งผลิตและเผยแพร่วิดีทัศน์กำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรงำนระดับบริหำร
เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนในองค์กรกำรกฬีำแห่งประเทศไทย

495,000.00                    495,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. สะ มะ ดุน จ ำกดั บ. สะ มะ ดุน จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

6 กนัยำยน 2564 183/2564

13

ท ำส่ือวิดีทัศเพื่อน ำเสนอเส้นทำงขับเคล่ือนมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมส์ 140,000.00                    140,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. แอบโซลูท มำยด์ จ ำกดั บ. แอบโซลูท มำยด์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

7 กนัยำยน 2564 184/2564

14
จำ้งเหมำปรับปรุงระบบสัญญำณอนิเตอร์เน็ต (LAN) ภำยในอำคำรเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษำ รองรับกำรปรับโครงสร้ำงใหม่ กำรกฬีำแห่งประเทศไทย

497,550.00                    497,550.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อ-ีซัคเซส เซอร์วิส จ ำกดั บ. อ-ีซัคเซส เซอร์วิส จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

7 กนัยำยน 2564 185/2564

15
จำ้งบริกำรท ำข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินกำรรับรู้และควำมสนใจ ของประชำชนจำก
ควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันกฬีำโอลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 32 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

8 กนัยำยน 2564 186/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

16 ลงนำมใบส่ังจำ้งบริกำรท ำข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินกำรรับรู้และควำมสนใจ ของ
ประชำชนจำกควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันกฬีำโอลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 16 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศ
ญี่ปุ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

8 กนัยำยน 2564 187/2564

17 จำ้งด ำเนินกำรยกระดับมำตรฐำนกำรจดักำรแข่งขันกอล์ฟอำชีพของประเทศไทยให้มีควำม
พร้อมส ำหรับกำรแข่งขันกฬีำในระดับนำนำชำติ ในกำรแข่งขัน Amazing EXPAT Golf 
Tournament Series 2021

495,000.00                    495,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อำร์ พี เอม็ พี จ ำกดั บ. อำร์ พี เอม็ พี จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

8 กนัยำยน 2564 188/2564

18
จำ้งติดตำมกำรด ำเนินกจิดรรมกำรส่งเสริมกำรเล่นกฬีำในส่วนภมูิภำค และผลิตข่ำวเพื่อเผยแพร่
ในช่องทำงส่ือวิทย ุโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เอส เมเว่น จ ำกดั บ. เอส เมเว่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

10 กนัยำยน 2564 189/2564

19
จำ้งจดักจิกรรมลำนกฬีำ ในศูนยก์ำรค้ำและพื้นที่สำธำรณะเพื่อควำมเป็นเลิศระดับชำติ ณ 
กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5,950,000.00                 6,000,000.00                คัดเลือก บ. ทริปเปิ้ล 8 จ ำกดั บ. ทริปเปิ้ล 8 จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

10 กนัยำยน 2564 190/2564

20
จำ้งประชำสัมพันธ์ผลงำนเข้ำร่วมแข่งขันและกำรสนับสนุนด้ำนวิทยำศำสตร์ของนักกฬีำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกฬีำโอลิมปิกเกมส์ และพำรำลิมปิกสเกมส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

300,000.00                    300,000.00                  เฉพำะเจำะจง หจก. พี.ซี.ที.เทรนนิง่ หจก. พ.ีซี.ที.เทรนนิง่
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14 กนัยำยน 2564 191/2564

21
สร้ำงกระแสควำมต่ืนตัวในกำรส่งเสริมกำรเล่นกฬีำในส่วนภมูิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. 6 เอส จ ำกดั บ. 6 เอส จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14 กนัยำยน 2564 192/2564

22
อปุกรณ์ส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรฝึกซ้อมของนักกฬีำในกำรเตรียมตัวนักกฬีำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกฬีำระดับนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

499,896.00                    499,896.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชั่น จ ำกดั บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14 กนัยำยน 2564 193/2564

23
จำ้งท ำธงเชิญเหรียญรำงวัลภำยใน-ภำยนอกในส่วนที่เปล่ียนตรำสัญลักษณ์จงัหวัด ส่วนที่ช ำรุด
เสียหำย และจงัหวัดที่มีโอกำศรับเหรียญรำงวัล

300,000.00                    300,000.00                  เฉพำะเจำะจง หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซำท์ หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซำท์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14 กนัยำยน 2564 194/2564

24
จดัระบบกำรประชุมออนไลน์ ส ำหรับประชุมหัวหน้ำคณะนักกฬีำ (Chef de Mission Meeting)
 คร้ังที่ 1 และจดัท ำรำยงำนควำมพร้อมของคณะกรรมกำรฯ

399,966.00                    399,966.00                  เฉพำะเจำะจง บ. คอมอำร์ทโปรดักชั่น จ ำกดั บ. คอมอำร์ทโปรดักชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

14 กนัยำยน 2564 195/2564

25

อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ทำงกำยภำพบ ำบัดจ ำนวน 12 รำยกำร 94,750.00                      94,750.00                    เฉพำะเจำะจง บ. อนิดิบำ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั บ. อนิดิบำ เอเชีย (ไทยแลนด์) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 กนัยำยน 2564 196/2564

26

อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ทำงกำยภำพบ ำบัดจ ำนวน 12 รำยกำร 125,400.00                    125,400.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิคอล อคิวิปเมนท์ จ ำกดั บ. เอน็รำฟ-โนเนียส เมดิคอล อคิวิปเมนท์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 กนัยำยน 2564 197/2564

27

อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ทำงกำยภำพบ ำบัดจ ำนวน 14 รำยกำร 148,307.35                    148,307.35                  เฉพำะเจำะจง หจก. อนิทิเมท เทรดด้ิง หจก. อนิทิเมท เทรดด้ิง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 กนัยำยน 2564 198/2564

28

อปุกรณ์และเวชภณัฑ์ทำงกำยภำพบ ำบัดจ ำนวน 11 รำยกำร 131,500.00                    131,500.00                  เฉพำะเจำะจง บ. มำรำธอน(ประเทศไทย) บ. มำรำธอน(ประเทศไทย)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 กนัยำยน 2564 199/2564

29

ซ้ืออปุกรณ์และครุภณัฑ์ประจ ำห้องรัฐมนตรี ชั้น 4 อำคำรเฉลิมพระเกยีรติฯ จ ำนวน 10 รำยกำร 361,500.00                    361,500.00                  เฉพำะเจำะจง หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซำท์ หจก. ศุภลักษณ์ คอนเซำท์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16 กนัยำยน 2564 200/2564

30

วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 71 รำยกำร 199,802.00                    199,802.00                  เฉพำะเจำะจง บ. นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั บ. นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16 กนัยำยน 2564 201/2564

31
จำ้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กจิกรรมเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรต่อยอด 7 เซียน นักตบรุ่นใหม่
ของประเทศไทย และพร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

6,480,000.00                 6,480,000.00                คัดเลือก บ. เพลยเ์มคเกอร์ ออกำไนเซอร์ จ ำกดั บ. เพลยเ์มคเกอร์ ออกำไนเซอร์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16 กนัยำยน 2564 202/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

32
จดัจำ้งกำรแข่งขันฟุตบอลเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจและสร้ำงโอกำสให้กบัเยำวชนต่อยอดสู่ระดับ
อำชีพ รำยกำร SAT fotball Thailand championship แชมป์ชนแชมป์ ประจ ำปี 2564

4,940,000.00                 4,940,000.00                คัดเลือก บ. ฟุตบอล ๑๐๘ จ ำกดั บ. ฟุตบอล ๑๐๘ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

16 กนัยำยน 2564 203/2564

33

จำ้งกำรเตรียมกำรจดักำรแข่งขันวิ่งเทรลระดับนำนำชำติ UTMB 2021 32,000,000.00                32,158,950.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท รันนิง่ คอนเน็ค จ ำกดั บริษัท รันนิง่ คอนเน็ค จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

17 กนัยำยน 2564  204/2564

34
จำ้งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย เพื่อเสริมสร้ำงภพลักษณ์ให้กบัวงกำรกฬีำ 
อำชีพของประเทศไทยในโครงกำร Dare To Be Pro กล้ำที่เป็นมืออำชีพ

2,485,000.00                 2,500,000.00                คัดเลือก บ. เมนสแตนด์ จ ำกดั บ. เมนสแตนด์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

20 กนัยำยน 2564 205/2564

35
ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และแถลงข่ำวกำรเป็นเจำ้ภำพกำรจดักำรแข่งขันวอลเลยบ์อลสโมสร
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจ ำปี พ.ศ. 2564 และพร้อมรับข้อเสนอพิเศษเพิ๋มเติม

15,950,000.00                15,950,000.00              คัดเลือก บ. แพลน บี อเีลฟเว่น จ ำกดั บ. แพลน บี อเีลฟเว่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

21 กนัยำยน 2564 206/2564

36 จำ้งประสำนงำนและจดัท ำรำยงำนคู่มือ OCA GUIDELINES REGARDING INFORMATION 
TECHNOLOGY FOR THE INDOOR AND MATIAL ART GAMES รำนงำนควำมคืบหน้ำ ต่อ 
OCA IT AUDIT กำรแข่งขันกฬีำเอเชียนอนิดอร์และมำร์เชี่ยลอำร์ทเกมส์ คร้ังที่ 6 พ.ศ. 2564 
(ค.ศ. 2021)

3,970,000.00                 4,000,000.00                คัดเลือก บ. เอก๊ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซำท์แท้น จ ำกดั บ. เอก๊ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซำท์แท้น จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
21 กนัยำยน 2564 207/2564

37

ส่ังซ้ือยำและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยำ 499,850.00                    499,850.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เอม็.ดี. (2013) จ ำกดั บ. เอม็.ดี. (2013) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 กนัยำยน 2564 208/2564

38

จำ้งท ำส่ือด้ำนผลกำรด ำเนินงำนของ กกท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. อนิเฮ้ำส์ 65 จ ำกดั บ. อนิเฮ้ำส์ 65 จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 กนัยำยน 2564 209/2564

39
ส่ังซ้ือชุดตรวจกำรติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื้อกอ่โรค Covid 19) แบบตรวจหำแอนติเจนด้วย
ตัวเอง ประจ ำปี 2564

765,000.00                    765,000.00                  เฉพำะเจำะจง ร้ำนศุภณัฐ แอคเซสโซร่ี ร้ำนศุภณัฐ แอคเซสโซร่ี
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 กนัยำยน 2564 210/2564

40

ซ้ือยำ จ ำนวน 20 รำยกำร 496,964.00                    496,964.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เอม็.ดี. (2013) จ ำกดั บ. เอม็.ดี. (2013) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 211/2564

41

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 9 รำยกำร 150,820.00                    150,820.00                  เฉพำะเจำะจง บ. เมดิทอป จ ำกดั บ. เมดิทอป จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 212/2564

42

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 11 รำยกำร 88,130.00                      88,130.00                    เฉพำะเจำะจง บ. ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บ. ไดรว์ เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 213/2564

43

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 7 รำยกำร 18,040.00                      18,040.00                    เฉพำะเจำะจง บ. เด็นท์-เมท จ ำกดั บ. เด็นท์-เมท จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 214/2564

44

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 11 รำยกำร 172,430.00                    172,430.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ทันตสยำม จ ำกดั บ. ทันตสยำม จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 215/2564

45

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 1 รำยกำร 5,900.00                       5,900.00                      เฉพำะเจำะจง บ. ยนูิต้ี เด็นตัล จ ำกดั บ. ยนูิต้ี เด็นตัล จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 กรกฎำคม 3268 216/2564

46

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 3 รำยกำร 32,400.00                      32,400.00                    เฉพำะเจำะจง บ. ไลออ้นแคร์ ซัพพลำย จ ำกดั บ. ไลออ้นแคร์ ซัพพลำย จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 217/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

47

ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์จ ำนวน 3 รำยกำร 27,820.00                      27,820.00                    เฉพำะเจำะจง บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 218/2564

48

จำ้งจดัอบรมหลักสูตรมำตรฐำนกำรจดักำรแข่งขันกฬีำมวย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1,437,000.00                 1,437,000.00                คัดเลือก บ. เอส เมเว่น จ ำกดั บ. เอส เมเว่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 219/2564

49
จำ้งจดัอบรมผู้ฝึกสอนกฬีำมวยไทยในระดับ B License และ C License ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564

5,080,000.00                 5,112,200.00                คัดเลือก บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 220/2564

50

จำ้งจดัอบรมหลักสูตรมำตรฐำนกำรจดักำรค่ำยมวยไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1,190,000.00                 1,190,000.00                คัดเลือก บ. คิด-ดี ครีเอชั่น จ ำกดั บ. คิด-ดี ครีเอชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 221/2564

51

จำ้งจดัอบรมผู้ตัดสินกฬีำมวยไทยอำชีพ ระดับ C License ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฬีำมวย 1,420,000.00                 1,420,000.00                คัดเลือก บ. ย ูทู เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. ย ูทู เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 222/2564

52 จำ้งกำรรับรองมำตรฐำนค่ำยมวยไทย ก ำหนดมำตรฐำนกฬีำมวยไทย และส่งเสริมค่ำยมวยที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน และอบรมผู้ตรวจประเมินมำตรฐำนกฬีำมวยไทย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564

4,193,000.00                 4,207,500.00                คัดเลือก บ. กูด๊วิว แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั บ. กูด๊วิว แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 223/2564

53
จำ้งจดัสัมมนำแพทยส์นำมในกำรแข่งขันกฬีำมวย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฬีำมวย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

860,000.00                    860,000.00                  คัดเลือก บ. เอส เมเว่น จ ำกดั บ. เอส เมเว่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 224/2564

54
จำ้งจดัอบรมวิทยำกรประจ ำหลักสูตรมำตรฐำน (ผู้ฝึกสอน,ผู้ตัดสิน,กำรแข่งขัน) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

1,200,000.00                 1,200,000.00                คัดเลือก บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

23 กนัยำยน 2564 225/2564

55
จดักจิกรรมโครงกำร Running Zone Challenge Season 2 วิ่งปลอดภยัไร้โควิด คร้ังที่ 2
 ประจ ำปี 2564 และรับข้อเสนอพิเศษ

5,890,000.00                 5,890,000.00                คัดเลือก บ. ไตรลีก (ประเทศไทย) จ ำกดั บ. ไตรลีก (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28 กนัยำยน 2564 226/2564

56
ท ำเล่มรวมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ กฏกระทรวงหนังสือเวียนและข้อหำรือเกีย่วกบักำร
จดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

260,000.00                    260,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. แอพพำรำตัส จ ำกดั บ. แอพพำรำตัส จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28 กนัยำยน 2564 227/2564

57
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงกระแสควำมต่ืนตัว และรณรงค์ให้ปฏบิัติตำม
กฎหมำยกฬีำอำชีพเพื่อร่วมขับเคล่ือนนโยบำยกำรท่องเที่ยวและกฬีำสีขำว

300,000.00                    300,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ฟุตบอล ๑๐๘ จ ำกดั บ. ฟุตบอล ๑๐๘ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 กนัยำยน 2564 228/2564

58

จำ้งท ำของที่ระลึกวันคล้ำยวันสถำปนำกำรกฬีำแห่งประเทศไทย ครบรอบ ปีที่ 57 940,000.00                    985,400.00                  คัดเลือก หจก. ใจนรำ หจก. ใจนรำ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 กนัยำยน 2564 229/2564

59

จำ้งท ำของที่ระลึก กกท. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 916,000.00                    1,000,000.00                คัดเลือก หจก. ใจนรำ หจก. ใจนรำ
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 กนัยำยน 2564 230/2564

60

จำ้งจดักำรแข่งขันมวยไทยเพื่อฟื้นฟูวงกำรมวยจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 24,870,000.00                25,000,000.00              คัดเลือก บ. ไอ พัลซ์ จ ำกดั บ. ไอ พัลซ์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 กนัยำยน 2564 231/2564

61

จดักำรแข่งขัน SAT Virtual Sport (New Normal) 14,910,000.00                15,000,000.00              คัดเลือก พรเงินทอง พรเงินทอง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

29 กนัยำยน 2564 232/2564

62

จำ้งจดักำรแข่งขันกรีฑำประเภทลำน โกลเด้น ฟลำย ซีรีย์ 29,990,000.00                30,000,000.00              เฉพำะเจำะจง บ. ย-ูด๊อกซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ ) จ ำกดั บ. ย-ูด๊อกซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ ) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 233/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

63

จดักจิกรรมกำรสร้ำงกระแสเชิดชูนักกฬีำคนพิกำรฯ 9,870,000.00                 10,000,000.00              คัดเลือก บ. ฮอลลีวู้ด(ไทยแลนด์)จ ำกดั บ. ฮอลลีวู้ด(ไทยแลนด์)จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 234/2564

64

ค่ำดูแลและต่อลิขสิทธิ์Software ระบบเพื่อกำรบริหำรจดักำรองค์กร (ERP) ประจ ำปี 2565 1,400,000.00                 1,400,000.00                เฉพำะเจำะจง บ. อนิโนวิช โซลูชั่นส์ จ ำกดั บ. อนิโนวิช โซลูชั่นส์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 235/2564

65

กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อบรรจแุต่งต้ังเป็นพนักงำนกำรกฬีำแห่งประเทศไทย 2,500,000.00                 2,500,000.00                เฉพำะเจำะจง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำนศูนยว์ิจยัผลให้
ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ โดยส ำนักงำนศูนยว์ิจยัผลให้
ค ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
30 กนัยำยน 2564 236/2564

66
จดัเช่ำวงจรส่ือสำรข้อมูลควำมเร้วสูง (Internet) ในส่วนกลำงและภมูิภำค 77 จงัหวัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

3,990,000.00                 4,000,000.00                เฉพำะเจำะจง บ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) บ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 237/2564

67
จดัเช่ำศูนยส์ ำรองข้อมูล (Off site Backup) กำรกฬีำแห่งประเทศไทย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565

1,000,000.00                 1,000,000.00                เฉพำะเจำะจง บ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) บ. โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 238/2564

68 จดัประชุมเชิงปฏบิัติกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏบิัติงำนตำม
พระรำชบัญญัติกฬีำมวย พ.ศ.2542 และนิเทศกฎหมำยตำมตำมพระรำชบัญญัติกฬีำมวย 2542 
ให้กบับุคคลกฬีำมวย 7 ประเภท 5 ภำค

5,987,800.00                 6,000,000.00                คัดเลือก บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั บ. เชียงใหม่กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 239/2564

69
เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ใช้ประจ ำฝ่ำยพัฒนำกฬีำเป็นเลิศ กกท. ประจ ำปีงบประมำณ 
2565

499,800.00                    499,800.00                  เฉพำะเจำะจง บ. โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จ ำกดั บ. โทเทิ่ล ไอที โซลูชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 240/2564

70

จำ้งท ำเล่มทะเบียนครุภณัฑ์ ประจ ำปี 2654 29,052.64                      30,000.00                    เฉพำะเจำะจง บ. สำนต์นิมิต จ ำกดั บ. สำนต์นิมิต จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 241/2564

71

จำ้งดูแลระบบเงินเดือนพนักงำนกำรกฬีำแห่งประเทศไทย และฐำนข้อมูลภำษี 100,000.00                    100,000.00                  เฉพำะเจำะจง นำยศุภกจิ ธรรมวงษ์สถิต นำยศุภกจิ ธรรมวงษ์สถิต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 242/2564

72
จำ้งค่ำดูแลและต่อลิขสิทธิ์ Software  ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (BPM) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565

250,000.00                    250,000.00                  เฉพำะเจำะจง บ. ไอเจนโก ้จ ำกดั บ. ไอเจนโก ้จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

30 กนัยำยน 2564 243/2564


