
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก วนัทีข่องสญัญำ เลขทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1
ปรับปรุงระบบเงินเดือนพนักงานการกฬีาแหง่ประเทศไทย 
และฐานขอ้มลูภาษี

300,000.00          300,000.00    เฉพาะเจาะจง นาย ศุภกจิ ธรรมวงษ์สถติ นาย ศุภกจิ ธรรมวงษ์สถติ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
1 เม.ย.2564 99/2564

2 ลงนามใบส่ังซ้ือน้้ายาเคม ีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,904.00          499,904.00    เฉพาะเจาะจง บ. เมดิทอป จ้ากดั บ. เมดิทอป จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
2 เม.ย.2564 100/2564

3
ส่ังซ้ือเคร่ืองแฮนด์เทลไปรษณียพ์ร้อมโปรแกรม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

288,900.00          288,900.00    เฉพาะเจาะจง
บ. อี ้หร้ง คอนซัล แตนท์ส 
จ้ากดั

บ. อี ้หร้ง คอนซัล แตนท์ส 
จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
7 เม.ย.2564 101/2564

4
จา้งซ่อมบ้ารุงรักษากล้องวงจรปิด ภายในสถานกฬีาหวัหมาก 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

499,980.00          499,980.00    เฉพาะเจาะจง
บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม 
โซลูชั่น จ้ากดั

บ. อนิเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม 
โซลูชั่น จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
7 เม.ย.2564 102/2564

5
ลงนามใบส่ังจา้งประชาสัมพันธ์กจิกรรมของการกฬีาแหง่
ประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์การกฬีาแหง่ประเทศไทย 
(http://www.sat.or.th)

500,000.00          500,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. เอที พรีเมยีร์ คอร์ป จ้ากดั บ. เอที พรีเมยีร์ คอร์ป จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
7 เม.ย.2564 103/2564

6
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมโปรแกรม ส้าหรับการจดัการ
แขง่ขนักฬีาเอเชียนอนิดอร์และมาเชี่ยลอารืทเกมส์ คร้ังที ่6 
(ค.ศ. 2021)

1,037,900.00        1,037,900.00 คัดเลือก
บ. คอมมวินิเคชั่น แอนด์ ซิส
เต็มส์ โซลูชั่น จ้ากดั (มหาชน)

บ. คอมมวินิเคชั่น แอนด์ ซิส
เต็มส์ โซลูชั่น จ้ากดั (มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
8 เม.ย.2564 104/2564

7

ส่ังซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล เคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือ LED สี และเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาว
ด้า ประจ้าศูนยป์ระสานงานการแขง่ขนักฬีาเอเชียนอนิดอร์
และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ คร้ังที ่6 (ค.ศ.2021)

1,012,380.50        1,012,380.50 คัดเลือก บ. อาร์ ที เอส (2003) จ้ากดั บ. อาร์ ที เอส (2003) จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 8 เม.ย.2564 105/2564

8

จา้งผลิต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความมัน่ใจในการ
จดัการแขง่ขนัในรูปแบบ New Normal ของ กกท. และจงัหวัด
เจา้ภาพในกฬีาแหง่ชาติ กฬีาเยาวชนแหง่ชาติ กฬีาคนพิการ
แหง่ชาติ และกฬีาอาวุโสแหง่ชาติ

4,970,000.00        5,000,000.00 คัดเลือก บ.คอมมา่ มเีดีย จ้ากดั บ.คอมมา่ มเีดีย จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ 20 เม.ย.2564 106/2564

9
เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร เพือ่ใช้ในส้านักงานคณะกรรมการกฬีา
มวย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

175,000.00          175,000.00    เฉพาะเจาะจง
บ. โตชิบา เทค (ประเทศ
ไทย) จ้ากดั

บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย)
 จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
28 เม.ย.2564 107/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

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



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและ เหตผุลทีคั่ดเลือก วนัทีข่องสญัญำ เลขทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

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

10
ขออนุมติัและลงนามใบส่ังเช่าอปุกรณ์สตูดิโอสถานีทีวีกฬีา (T 
Sports Channel) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5,850,000.00        5,850,000.00 คัดเลือก บ. สะ มะ ดุน จ้ากดั บ. สะ มะ ดุน จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
29 เม.ย.2564 108/2564

11
ซ้ืออาหารเสริมทางการกฬีาในการเตรียมนักกฬีา เขา้ร่วมการ
แขง่ขนัระดับนานาชาติ พ.ศ. 2564

499,500.00          499,500.00    เฉพาะเจาะจง
บ. โปรเฟสชั่นนอล สปอร์ต 
จ้ากดั

บ. โปรเฟสชั่นนอล สปอร์ต 
จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
29 เม.ย.2564 109/2564

12
ซ้ือค่าต่ออายรุะบบจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) 
และ Antivirus ประจ้าปีงบประมาณ 2564

500,000.00          500,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. แทนเจอรีน จ้ากดั บ. แทนเจอรีน จ้ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสม ภายใน

วงเงินงบประมาณ
29 เม.ย.2564 110/2564


