
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก วันทีข่องสัญญำ เลขทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

1 ท ำระบบโปรแกรมเงินเดือนพนักงำนและฐำนข้อมูลภำษี จำกบัญชีเงินสะสมของ กกท. 390,000.00                     390,000.00                    เฉพำะเจำะจง นำย ศุภกจิ ธรรมวงษ์สถิต นำย ศุภกจิ ธรรมวงษ์สถิต
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

2 มีนำคม 2565 49/2565

2

กจิกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรพัฒนำกฬีำเป็นเลิศในกฬีำแห่งชำติ คร้ังที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์

450,000.00                     450,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมม่ำ มีเดีย จ ำกดั บริษัท คอมม่ำ มีเดีย จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
2 มีนำคม 2565 50/2565

3

ต้ังศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนงำนในกำรถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกฬีำแห่งชำติ คร้ังที่ ๔๗ ศรีสะ
เกษเกมส์ และกำรแข่งขันกฬีำคนพิกำรแห่งชำติ คร้ังที่ ๓๗ นครล ำดวนเกมส์ 495,000.00                     500,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชัน่ จ ำกดั บริษัท แพลตินัม่ ครีเอชัน่ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
2 มีนำคม 2565 51/2565

4

จำ้งกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ กกท. ในกำรแข่งขันกฬีำแห่งชำติ คร้ังที่ ๔๗ ศรีสะ
เกษเกมส์ ผ่ำนส่ือโทรทัศน์ ประจ ำปี ๒๕๖๕ 500,000.00                     500,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท อสมท. จ ำกดั (มหำชน) บริษัท อสมท. จ ำกดั (มหำชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
4 มีนำคม 2565 52/2565

5

ผลิตส่ือประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และส่งเสริมควำมรัก ควำมผูกพัน ค่ำนิยม 
วัฒนธรรม และกำรจดักำรเปล่ียนแปลง 500,000.00                     500,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเฮ้ำ 65 จ ำกดั บริษัท อินเฮ้ำ 65 จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
4 มีนำคม 2565 53/2565

6

วัสดุส ำนักงำน (หมืกเคร่ืองปร้ิน)

99,392.30                       99,392.30                     เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกจิ จ ำกดั บริษัท สหธุรกจิ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
7 มีนำคม 2565 54/2565

7

ดูแลและต่อลิขสิทธิ ์Software ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (BPM) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ (คร้ังที่ ๒) 250,000.00                     250,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอเจนโก ้จ ำกดั บริษัท ไอเจนโก ้จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
7 มีนำคม 2565 55/2565

8

กำรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสริม ประชำสัมพันธ์ และสร้ำงกระแสกำรท่องเที่ยวเชิงกฬีำ เผยแพร่
กจิกรรมด้ำนกำรกฬีำของไทย รวมทั้งกำรสำธิตกฬีำมวยไทย ในกำรจดัแสดงของประเทศไทย 
งำนนิทรรศกำร World Expo Dubai 2020 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 5,000,000.00                   5,000,000.00                 คัดเลือก บริษัท สะมะดุน จ ำกดั บริษัท สะมะดุน จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
10 มีนำคม 2565 56/2565

9

อุปกรณ์กำรประชุมทำงไกลภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ๕ ภำค 290,000.00                     300,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชัน่ จ ำกดั บริษัท อินเทลลิเจน้ท์ เทเลคอม โซลูชัน่ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
14 มีนำคม 2565 57/2565

10

แฟ้มเกบ็เอกสำร จ ำนวน 1 รำยกำร

99,510.00                       99,510.00                     เฉพำะเจำะจง หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพลำย หจก. กอ่พงศ์ โอ เอ ซัพลำย
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ

รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน
งบประมำณ

15 มีนำคม 2565 58/2565

11

ผลิตคู่มือว่ำด้วยกำรจดทะเบียนสมำคมกฬีำ และกำรก ำกบัดูแลสมำคมกฬีำ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรกฬีำแห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๘ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 293,000.00                     300,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท อินทนนท์ อินเตอร์พร้ินท์ จ ำกดั บริษัท อินทนนท์ อินเตอร์พร้ินท์ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
22 มีนำคม 2565 59/2565

12

แบตเตอรร่ีรถยนต์ไฟฟ้ำ (Folklift)

227,268.00                     500,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท โชโต ไฮบริดฟอร์คลิฟท์ จ ำกดั บริษัท โชโต ไฮบริดฟอร์คลิฟท์ จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
22 มีนำคม 2565 60/2565

13

ชุดตรวจ COVID-๑๙ (Antigen Test Kit) เพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสติดเชือ้โคโร
น่ำ ให้แกน่ักกฬีำและเจำ้หน้ำที่ในกำรแข่งขันกฬีำระดับนำนำชำติ 3,489,705.00                   3,500,000.00                 คัดเลือก บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ำกดั บริษัท ท็อปโมสต์ ออโต้ อิมพอร์ต จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
28 มีนำคม 2565 61/2565

14

จำ้งถ่ำยทอดสดกำรแข่งขันกฬีำฟุตซอล รำยกำรฟุตซอลชิงแชมป์อำเซียน 2022 (AFF Futsal 
Championship 2022) เพื่อออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์เพื่อกำรท่องเที่ยวและกฬีำ T Sports
 7

1,950,000.00                   2,000,000.00                 คัดเลือก บริษัท ซีไอเอสจ ีจ ำกดั บริษัท ซีไอเอสจ ีจ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
30 มีนำคม 2565 62/2565

15 กำรประชำสัมพันธ์กจิกรรม กกท. ผ่ำนส่ือวิทยุ ประจ ำปี 2565 500,000.00                     500,000.00                    เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคำสต้ิง จ ำกดั บริษัท ทิปปิ้ง พอยต์ บรอดคำสต้ิง จ ำกดั

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
รำคำเหมำะสม ภำยในวงเงิน

งบประมำณ
31 มีนำคม 2565 63/2565

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนมีนำคม 2565
(ชือ่หน่วยงำน) กำรกีฬำแห่งประเทศไทย

วันที่ .............. เดอืน ............................... พ.ศ. 2565 (1)


