
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

จา้งบริหารจดัการและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกฬีาองชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

345,000.00                    350,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. มายเวย ์เซ็นเตอร์ จ ากดั บ. มายเวย ์เซ็นเตอร์ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3 ธันวาคม 2564 13/2564-65

2
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พิมพ์สี ใช้ประจ าฝ่ายโยบายและแผน กกท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

450,000.00                    450,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั บ. โตชิบา เทค (ประเทศไทย) จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3 ธันวาคม 2564 14/2564-65

3
เช่ารถยนต์ตู้ปรับอากาศเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปปฏบิัติหน้าที่และขนสัมภาระ 
ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2564 ณ จงัหวัดเชียงใหม่

16,200.00                      16,200.00                    เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จนีเล้ียง นายสมชาย จนีเล้ียง
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3 ธันวาคม 2564 15/2564-65

4

จา้งจดัการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ Thailand by UTMB 2021 6,930,000.00                 6,930,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. รันนิง่ คอนเน็ค จ ากดั บ. รันนิง่ คอนเน็ค จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

3 ธันวาคม 2564 16/2564-65

5

จา้งจดังานประกาศเกยีรติคุณนักกฬีาดีเด่น เนือ่งในวันกฬีาแห่งชาติ ประจ าปี 2564 6,835,000.00                 6,850,000.00                คัดเลือก บ. สะ มะ ดุน จ ากดั บ. สะ มะ ดุน จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

15 ธันวาคม 2564 17/2564-65

6

จา้งท าเล่มแผนยทุธศาสตร์การกฬีาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570 200,000.00                    200,000.00                  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มาร์ส มีเดีย ห้างหุ้นส่วนจ ากดั มาร์ส มีเดีย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ
17 ธันวาคม 2564 18/2564-65

7
จา้งบริการท าข้อมูลส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อประเมินการรับรู้และความสนใจของประชาชนจาก
คาวมส าเร็จในการแข่งขันกฬีาเอเชียนยธูพาราเกมส์ คร้ังที่ 4 ณ ราอาณาจกัรบาห์เรน

500,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทไทย) จ ากดั บ. ไวซ์ไซท์ (ประเทไทย) จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

17 ธันวาคม 2564 19/2564-65

8

จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (รายการหมึก) 15,247.50                      15,962.00                    เฉพาะเจาะจง บ. มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั บ. มิสเตอร์ อิง๊ค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

21 ธันวาคม 2564 20/2564-65

9
จดัซ้ือแฟ้มใส่เอกสารและกล่องเกบ็ของเพื่อใช้เกบ็ส าเนาใบก ากบัภาษีขายให้กบักรมสรรพากร
ตรวจสอบ

30,840.00                      30,840.00                    เฉพาะเจาะจง บ. ซี ดับบลิว อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั บ. ซี ดับบลิว อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

22 ธันวาคม 2564 21/2564-65

10

จดัการแข่งขันจกัรยาน Chiangrai Road Classic 2021 ประจ าปีงบประมาณ 2565 497,000.00                    500,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. พีเจ สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั บ. พีเจ สปอร์ต กรุ๊ป จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 ธันวาคม 2564 22/2564-65

11
จา้งค านวนค่าผลประโยชน์พนักงานจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั ประจ าปี
งบประมาณ 2565

235,400.00                    300,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. แอคชัวเรียล บิซิเนส โซลูชั่น จ ากดั บ. แอคชัวเรียล บิซิเนส โซลูชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

24 ธันวาคม 2564 23/2564-65

12

จา้งด าเนินโครงการจดัการแข่งขันเจต็สก ีPre event WGP#1 OFFSHORE WORLD CUP 1,970,000.00                 2,000,000.00                คัดเลือก บ. เอเชี่ยนมัลตสปอร์ต แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั บ. เอเชี่ยนมัลตสปอร์ต แอนด์ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

30 ธันวาคม 2564 24/2564-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธนัวำคม 2564
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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


