
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 จา้งการถ่ายทอดสดการแข่งขันกฬีาผู้สูงอายรุายการไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์ เกมส์ ระหว่าง

วันที่ 8 - 16 มกราคม 2565 คร้ังที่ 2 ณ จงัหวัดสงขลา เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อ
การท่องเที่ยวและกฬีาภาคพื้นดินในระบบดิจทิัล (T Sports 7) 1,950,000.00                 2,000,000.00                คัดเลือก บ. โอเปอเรชั่น แอนด์ บรอดคาสท์ เซอร์วิส จ ากดั บ. โอเปอเรชั่น แอนด์ บรอดคาสท์ เซอร์วิส จ ากดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน

งบประมาณ 7 มกราคม 2565 25/2565

2
จา้งจดัสัมมนาเชิงปฏบิัติการทบทวนแผนยทุธศาสตร์สมาคมกฬีาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 
2565

1,795,000.00                 1,800,000.00                คัดเลือก บ. ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จ ากดั บ. ทริปเปิ้ล ไนน์ พลัส จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

12 มกราคม 2565 26/2565

3
จา้งจดัการแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับโลก (World Athletics Label Road Races) รายการ 
Buriram Marathon

6,000,000.00                 6,000,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. บุรีรัมยย์ไูนเต็ดอนิเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กติ จ ากดั บ. บุรีรัมยย์ไูนเต็ดอนิเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กติ จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

13 มกราคม 2565 27/2565

4
 จา้งจดักจิกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กกท . 1 ชุมชน 1 ลานกฬีา ณ 
จงัหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,977,000.00                 2,000,000.00                คัดเลือก บ. มาเธอร์ ครีเอชั่น จ ากดั บ. มาเธอร์ ครีเอชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

14 มกราคม 2565 28/2565

5

จา้งอบรมสัมมนาเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 480,000.00                    484,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ. เอส เมเว่น จ ากดั บ. เอส เมเว่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

18 มกราคม 2565 29/2565

6

จดัซ้ือครุภณัฑ์เพื่อใช้ประจ าส านักงาน จ านวน 5 รายการ 48,400.00                      48,400.00                    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนกอ่พงษ์ โอ เอ ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนกอ่พงษ์ โอ เอ ซัพพลาย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

25 มกราคม 2565 30/2565

7

ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 39 รายการ 320,000.00                    320,000.00                  เฉพาะเจาะจง บ.นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั บ.นอบ์พ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 มกราคม 2565 31/2565

8
บริหารจดัการสนามกฬีาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกฬีาแห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 จ านวน 2 เดือน

2,392,258.05                 4,120,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั บริษัท อนิโนเวชั่น เทคโนโลย ีจ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 มกราคม 2565 32/2565

9
ผลิตคู่มือประกอบการแข่งขันกฬีาโอลิมปิกฤดูหนาว คร้ังที่ ๒๔ (Winter Olympic Games 
๒๐๒๒) ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจนี

200,000.00                    220,000.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั บริษัท ดอกเบี้ย จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

26 มกราคม 2565 33/2565

10
 จา้งจดัการแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับโลก ( World Athletics Label Road Races) รายการ 
Bangsaen 21 Half Marathon

2,490,000.00                 2,500,000.00                คัดเลือก บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ากดั บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ากดั
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

ราคาเหมาะสม ภายในวงเงิน
งบประมาณ

27 มกราคม 2565 34/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม 2565
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย

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


