
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

จา้งท าเข็มวิริยะ อทุิศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 1,465,450.00                 1,465,450.00                เฉพาะเจาะจง กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

4 ส.ค.2564 150/2564

2

จา้งตรวจสุขภาพประจ าปีพนักงานการกฬีาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 499,200.00                    499,200.00                  เฉพาะเจาะจง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

5 ส.ค.2564 151/2564

3

อปุกรณ์การประชุมคอนเฟอเรนซ์ จ านวน 11 รายการ 29,960.00                      29,960.00                    เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ ที เอส (2003)จ ากดั บ. อาร์ ที เอส (2003)จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

10 ส.ค.2564 152/2564

4

วัสดุส านักงานจ านวน 75 รายการ 229,972.00                    229,972.00                  เฉพาะเจาะจง หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 ส.ค.2564 153/2564

5

ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 20 รายการ 253,450.00                    253,450.00                  เฉพาะเจาะจง บ. นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั บ. นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 ส.ค.2564 154/2564

6
จา้งจดัอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง ส าหรับผู้บริหารระดับ7และ
ระดับ8

345,740.00                    345,740.00                  เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

19 ส.ค.2564 155/2564

7
จา้งถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกฬีาพาราลิมปิกเกมส์ คร้ังที่ 16 ณ กรุงโตเกยีว 
ประเทศญี่ปุ่น

14,890,000.00                14,890,000.00              คัดเลือก บ. แพลน บี มีเดีย จ ากดั บ. แพลน บี มีเดีย จ ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
20 ส.ค.2564 156/2564

8
เช่าอปุกรณ์วอร์รุมส ารับการติดตามการแข่งขันกฬีาโอลิมปิกกฬีาพาราลิมปิก และการก ากบั
ติดตามการแข่งขันกฬีาระดับชาติและนานาชาติในรูปแบบปิด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

399,970.00                    399,970.00                  เฉพาะเจาะจง บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชั่น จ ากดั บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 ส.ค.2564 157/2564

9 จดัจา้งท าของรางวัลในการจดักจิกรรมเผยแพร่ความรุ้เร่ืองสารต้องห้ามทางการกฬีา เพื่อให้
ความรุ้ความเข้าใจเกีย่วกบัสารต้องห้ามทางการกฬีา แกน่ักกฬีา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และ
บุคลากรทางการกฬีา

499,000.00                    499,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอน็ ซิมเปิลแพลน จ ากดั บ. เอน็ ซิมเปิลแพลน จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 ส.ค.2564 158/2564

10 จา้งผลิตส่ือด้านวิทยาศาสตร์การกฬีาให้กบัศูนยฝึ์กกฬีาแห่งชาติ (NTC) ในส่วนภมุิภาค 5 แห่ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ อปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมูลชนิดพกพา External 
Hard Disk ความจ ุ1 TB จ านวน 2 ชิ้น

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ใช้หัว ครีเอชั่น จ ากดั บ. ใช้หัว ครีเอชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

23 ส.ค.2564 159/2564

11

แบบจ าลองอาหารแลกเปล่ียนและแบบจ าลองอาหารเสมือนจริง ประจ าปีงบประมาณ 2564 450,000.00                    450,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ซีนัส เทคโนโลยี ่จ ากดั บ. ซีนัส เทคโนโลยี ่จ ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
23 ส.ค.2564 160/2564

12

จา้งท าแฟ้มพิมพ์ตรา กกท. ส าหรับใช้ในการประชุม จ านวน 2,320 แฟ้ม 99,760 99,760 เฉพาะเจาะจง บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จ ากดั บ. นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996) จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 ส.ค.2564 161/2564

13

จดัซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งวัสดุส านักงาน จ านวน 487 รายการ 92,000 92,000 เฉพาะเจาะจง หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 ส.ค.2564 162/2564

14 จา้งด าเนินการพัฒนาระบบจดัท าบัตรประจ าตัวนักกฬีา เจา้หน้าที่ คณะกรรมการที่เกีย่วข้อง 
(Accreditation System) ส าหรับการจดัการแข่งขันกเีอเชียนอนิดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ทเกมส์ 
คร้ังที6่ พ.ศ. 2564

1,950,000 1,950,000 คัดเลือก บ. เอก๊ซ์เพิทซีสเทมคอนเซาท์แท้น จ ากดั บ. เอก๊ซ์เพิทซีสเทมคอนเซาท์แท้น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 ส.ค.2564 163/2564

15
จา้งจดัท าเวปไซต์หลักการแข่งขัน (Official Website) การแข่งขันกฬีาเอเชียนอนิดอร์และมา
เชี่ยลอาร์ทเกมส์ คร้ังที่ 6 ค.ศ. 2021

980,000 980,000 คัดเลือก บ. ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั บ. ศิริบูรพา ไอที แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 ส.ค.2564 164/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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

16 เช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คล่ืนความถี่ภาคพื้ดินในระบบดิจทิัล เพื่อใช้ในการส่ง
สัญญาณออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์ด้านการกฬีาและการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564

28,793,700 28,793,700 คัดเลือก บ. อสมท จ ากดั (มหาชน) บ. อสมท จ ากดั (มหาชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 ส.ค.2564 165/2564

17
จา้งจดักจิกรรมต้อนรับแสดงความยนิดีคณะนักกฬีา ผู้ฝึกสอน เจา้หน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กฬีาพาราลิมปิกส์เกมส์ ประเทศญี่ปุ่น

21,850,000 22,000,000 คัดเลือก บ. แอดเซ็คคิวทีฟ จ ากดั บ. แอดเซ็คคิวทีฟ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 ส.ค.2564 166/2564

18
จา้งด าเนินพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนการแข่งขันส าหรับการแข่งขันกฬีา เอเชียนอนิดอร์
และมาเชี่ยลอาร์ท

1,950,000 1,950,000 คัดเลือก บ. เอก็ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซาท์แท้น จ ากดั บ. เอก็ซ์เพิท ซีสเทม คอนเซาท์แท้น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 ส.ค.2564 167/2564

19 จดักจิกรรมแข่งขันการเล่นกฬีาและออกก าลังกายของประชาชนและบุคลากร กกท. ผ่าน
ช่องทางส่ือออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 และรับข้อเสนอ
พิเศษเพิ่มเติม

5,990,000 5,990,000 คัดเลือก บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั บ. แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

30 ส.ค.2564 168/2564

20

จา้งท าตรายาง จ านวน 22 รายการ 12,875 12,875 เฉพาะเจาะจง หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

31 ส.ค.2564 169/2564

21

จา้งตัดเส้ือเบลเซอร์ ประเภทที่ 1 ให้แก ่คณะกรรมการ กกท. จ านวน 8 ตัว 29,960 29,960 เฉพาะเจาะจง บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จ ากดั บ. ทรงสมัยราชเทวี 2525 จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

31 ส.ค.2564 170/2564

22
สรุปผลการด าเนินงานด้านจดักจิกรรมกฬีาและการจดักจิกรรมเพื่อสังคม CSR ของ กกท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

157,000 157,000 เฉพาะเจาะจง บ. แอดเซ็คคิวทีฟ จ ากดั บ. แอดเซ็คคิวทีฟ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

31 ส.ค.2564 171/2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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


