
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

ด ำเนินกำรจดักจิกรรมส่งเสริมและสร้ำงแรงจงูใจเพื่อสรรหำนักกฬีำ ในกำรเตรียมเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกฬีำโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนำว

1,499,500.00                 1,500,000.00                คัดเลือก บริษัท ทีเอบี เอเจนซ่ี จ ำกดั บริษัท ทีเอบี เอเจนซ่ี จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

3 กมุภำพันธ์ 2565 35/2565

2

กำรพัฒนำผู้น ำระดับต้นและระดับกลำง 497,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

4 กมุภำพันธ์ 2565 36/2565

3 จดัจา้งท าป้าย ขนยา้ย ติดต้ัง และร้ือถอนป้ายประชาสัมพันธ์ ในการสร้างกระแสประชาสัมพันธ์
กอ่นการแข่งขันกฬีาแห่งชาติ คร้ังที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกฬีาคนพิการ
แห่งชาติ คร้ังที่ 37 “นครล าดวนเกมส์” ณ จงัหวัดศรีสะเกษ

3,200,000.00                 3,400,000.00                คัดเลือก บริษัท สวัสดีไซน์ บริษัท สวัสดีไซน์
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

9-ก.พ.-65 37/2565

4

จำ้งดูแลรักษำระบบฐำนข้อมูลกฬีำอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 295,320.00                    295,320.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิมพลิโค จ ำกดั บริษัท ซิมพลิโค จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

9 กมุภำพันธ์ 2565 38/2565

5
จำ้งจดักจิกรรมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม กกทใ ประจ ำปี 2565 กกท. เติมฝันปันโอกำส
กฬีำและกำรศึกษำเพื่อน้อง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

500,000.00                    500,000.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ำกดั บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
10 กมุภำพันธ์ 2565 39/2565

6
ซ้ือคอมพิวเตอร์แบบพกพำ ( โน๊ตบุ๊ค ) จ ำนวน 1 เคร่ือง ,เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สีจ ำนวน 1 เคร่ือง
และเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ขำวด ำ จ ำนวน 3 เคร่ือง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

100,899.93                    100,899.93                  เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ ที เอส ( 2003 ) จ ำกดั บริษัท อำร์ ที เอส ( 2003 ) จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
18 กมุภำพันธ์ 2565 40/2565

7

จำ้งท ำโลโกร้ำงวัลกำรแข่งขันกฬีำแห่งชำติ คร้ังที่ 37 จงัหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 238,562.80                    250,000.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์ จ ำกดั บริษัท คิวต้ี เลเซอร์ โปรดัคท์ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
22 กมุภำพันธ์ 2565 41/2565

8 ใช้บริกำรโครงข่ำยโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คล่ืนควำมถี่ภำคพื้นดินในระบบดิจทิัล เพื่อใช้ในกำรส่ง
สัญญำณออกอำกำศทำงช่องสถำนีโทรทัศน์ด้ำนกำรกฬีำและกำรท่องเที่ยว ภำคพื้นดินในระบบ
ดิจทิัล

31,200,000.00                31,200,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน) บริษัท อสมท จ ำกดั (มหำชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 กมุภำพันธ์ 2565 42/2565

9 จดักำรแข่งขันและถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกฬีำอสีปอร์ตเกมฟุตบอล (เกม eFootball) บน
โทรศัพท์มือถือทำงสถำนีโทรทัศน์ด้ำนกำรกฬีำและกำรท่องเที่ยว ภำคพื้นดินในระบบดิจทิัลและ
ทำงส่ือ Social Media T Sports 7

15,300,000.00                15,400,000.00              คัดเลือก บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน) บริษัท แพลน บี มีเดีย จ ำกดั (มหำชน)
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

22 กมุภำพันธ์ 2565 43/2565

10
 จำ้งจดักำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำนระดับโลก (World Athletics Label Road Races) รำยกำร 
Amazing Thailand Marathon Bangkok

2,500,000.00                 2,500,000.00                คัดเลือก บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

24 กมุภำพันธ์ 2565 44/2565

11
จดักจิกรรมสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกฬีำในเขตทหำรกองทัพบก (Bike Tour
 De The Army) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

3,950,000.00                 4,000,000.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีดีซี เอเจนซ่ี จ ำกดั บริษัท ทีดีซี เอเจนซ่ี จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
25 กมุภำพันธ์ 2565 45/2565

12 จดักจิกรรมกำรยกระดับกำรแข่งขันฯ (สร้ำงภำพลักษณ์) ในกำรจดักำรแข่งขันกฬีำแห่งชำติ คร้ัง
ที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ และกำรแข่งขันกฬีำคนพิกำรแห่งชำติ คร้ังที่ 37 นครล ำดวนเกมส์ ณ 
จงัหวัดศรีสะเกษ

7,980,000.00                 8,000,000.00                คัดเลือก บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ำกดั บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชั่น จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 กมุภำพันธ์ 2565 46/2565

13
ชุดตรวจ COVID - 19 (Antigen Test Kit) เพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโร
น่ำ ให้แกน่ักกฬีำและเจำ้หน้ำที่ในกำรแข่งขันกฬีำระดับชำติและระดับภำค

5,000,000.00                 5,000,000.00                คัดเลือก บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อมิพอร์ต จ ำกดั บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อมิพอร์ต จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

25 กมุภำพันธ์ 2565 47/2565

14
จดังำนแถลงข่ำวเปิดศูนยร์ะงับข้อพิพำททำงกำรกฬีำ (Thailand Center of ADR for Sport 
TCAS)

300,000.00                    300,000.00                  เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยพีอำร์ จ ำกดั บริษัท ชัยพีอำร์ จ ำกดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

28 กมุภำพันธ์ 2565 48/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ ์2565
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

วันที ่.............. เดือน ............................... พ.ศ. 2565 (1)


