
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

สัญญา / ข้อตกลง

1

เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและอุปกรณ์พร้อม

ระบบปฏิบัติกำร ระยะเวลำ ๑ ปี

462240 462240

เฉพำะเจำะจง  บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส

 จ ากัด   เสนอราคา 462240  

บาท

 บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส 

จ ากัด  ราคา 462240  บาท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P009/2564 ลว.

1/12/2563

2

เช่ำระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอม    พิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อม

ลิขสิทธ์ิ ระยะเวลำ ๑ ปี   

1021850 1135270

เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ำกัด    

เสนอรำคำ 1020000   บำท

บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ำกัด  รำคำ 

1020000   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P010/2564 ลว.

3/12/2563

3

รับจ้ำงกำรประสำนบริหำรจัดกำรข้อมูลเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ ติดตำมและประเมินผล 
โครงกำรวิจัย “รูปแบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย

และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินของรถพยำบำลในประเทศไทย”

400000 400000

เฉพำะเจำะจง นำยนนทภัทร พูลศิริ   เสนอ

รำคำ 400000   บำท

นำยนนทภัทร พูลศิริ รำคำ 

400000   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P011/2564 ลว.

4/12/2563

4

จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟต์ (รวมอะไหล่ท้ังหมด) ของสถำบัน

กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

64200 64200

เฉพำะเจำะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด  เสนอ

รำคำ 64200   บำท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำ 64200

   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P012/2564 ลว.

4/12/2563

5

เช่ำพ้ืนท่ีส ำหรับวำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
พร้อมระบบ Internet 487920 487920

เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน 

ไฮเวย์ จ ำกัด   เสนอรำคำ 

487920  บำท

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน 

ไฮเวย์ จ ำกัด  รำคำ 487920  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P013/2564 ลว.

23/12/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)

6

จ้ำงจัดท ำโปรแกรมกำรเรียนรู้ กำรประสำน กำรบริหำร

จัดกำรข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพในกำรติดตำม

และประเมินผล กำรพัฒนำโปรแกรมกำรเรียนรู้และ

กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เชิง

สร้ำงสรรค์อย่ำงมีส่วนร่วมสู่ระบบกำรศึกษำของประเทศ

ไทย 400000 400000

เฉพำะเจำะจง นำยดนัย ชินค ำ    เสนอรำคำ 

400000  บำท

นำยดนัย ชินค ำ รำคำ 400000  

บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P014/2564 ลว.

24/12/2563

7

จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบควำมปลอดภัยระบบ
เครือข่ำย (Firewall) 444050 444050

เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ำกัด  เสนอ

รำคำ 444050  บำท

บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ำกัด รำคำ 

444050  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P015/2564 ลว.

24/12/2563

8

จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศกำรแพทย์ฉุกเฉิน
 (ITEMS) เพ่ือกำรส่ังกำรและเบิกจ่ำยค่ำชดเชย
กำรปฏิบัติกำร 498192 498192

เฉพำะเจำะจง  บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด  

เสนอรำคำ 498192   บำท

 บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด 

รำคำ 498192   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P016/2564 ลว.

24/12/2563

9

จ้ำงผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๙ เดือน

667395 667395 e-bidding  บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด  

เสนอรำคำ 666396  บำท

 บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด  

รำคำ 666396  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P017/2564 ลว.

25/12/2563

10

จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 1200000 1280000

e-bidding บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ 

เซอร์วิสเซส จ ำกัด  เสนอรำคำ 

1187700 บำท

บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิส

เซส จ ำกัด รำคำ 1187700 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P018/2564 ลว.

25/12/2563

11

จ้ำงเหมาบริการท าความสะอาดและแม่บ้าน ของ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1000000 984000

e-bidding บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.

เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกัด  เสนอ

รำคำ 882000 บำท

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เค.

เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ำกัด รำคำ 

882000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P019/2564 ลว.

28/12/2563

12

จ้างพัฒนาศูนย์รับเร่ืองและจ่ายงานฉุกเฉิน
การแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลให้กับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 49790000 49790000

เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)   

เสนอรำคำ 49790000   บำท

บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 

รำคำ 49790000   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน P020/2564 ลว.

29/12/2563

13

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
(Emergency Medical Dispatcher) 122400 122400

เฉพำะเจำะจง นำงสำวญำณี ผดุงวัย   เสนอ

รำคำ 122400 บำท

นำงสำวญำณี ผดุงวัย  รำคำ 

122400 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M056/2564 ลว.

25/12/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)

14

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Emergency

 Medical Dispatcher) 230400 230400

เฉพำะเจำะจง นำงสำวมะลิวรรณ วงศ์บุญชัย

เลิศ  เสนอรำคำ 230400  บำท

นำงสำวมะลิวรรณ วงศ์บุญชัยเลิศ

 รำคำ 230400  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M057/2564 ลว.

25/12/2563

15

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Emergency

 Medical Dispatcher) 230400 230400

เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรำพรรณ พิชัยธรรม 

  เสนอรำคำ 230400  บำท

นำงสำวพัชรำพรรณ พิชัยธรรม 

รำคำ 230400  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M058/2564 ลว.

25/12/2563

16

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Emergency

 Medical Dispatcher) 230400 230400

เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ ศรีอุดร   

เสนอรำคำ 230400  บำท

นำงสำวกำญจนำ ศรีอุดร รำคำ 

230400  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M059/2564 ลว.

25/12/2563

17

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Emergency

 Medical Dispatcher) 230400 230400

เฉพำะเจำะจง นำงสำวมณีพฤกษ์ คีรีโชติกุล  

เสนอรำคำ 230400  บำท

นำงสำวมณีพฤกษ์ คีรีโชติกุล 

รำคำ 230400  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M060/2564 ลว.

25/12/2563

18

จ้ำงปฏิบัติงำนผู้จ่ำยงำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Emergency

 Medical Dispatcher) 72000 72000

เฉพำะเจำะจง นำงสำวทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ   เสนอ

รำคำ 72000   บำท

นำงสำวทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ รำคำ 

72000   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M061/2564 ลว.

25/12/2563

19 จ้ำงปฏิบัติงำนผู้ประสำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน(Call Radio) 61200 61200

เฉพำะเจำะจง นำยธนำอัศม์ ภินันท์อัครสิน  

เสนอรำคำ 61200   บำท

นำยธนำอัศม์ ภินันท์อัครสิน รำคำ

 61200   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M062/2564 ลว.

25/12/2563

20 จ้ำงปฏิบัติงำนผู้ประสำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน(Call Radio) 61200 61200

เฉพำะเจำะจง นำยอรรถพล ข ำชะวี  เสนอ

รำคำ 61200   บำท

นำยอรรถพล ข ำชะวี  รำคำ 

61200   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M063/2564 ลว.

25/12/2563

21 จ้ำงปฏิบัติงำนผู้ประสำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน(Call Radio) 46800 46800

เฉพำะเจำะจง นำยปฏิพันธ์ ย้ิมสมบูรณ์  เสนอ

รำคำ 46800   บำท

นำยปฏิพันธ์ ย้ิมสมบูรณ์  รำคำ 

46800   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M064/2564 ลว.

25/12/2563

22 จ้ำงปฏิบัติงำนผู้ประสำนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน(Call Radio) 72000 72000

เฉพำะเจำะจง นำยประดู่ สุ่มมำตย์  เสนอรำคำ

 72000 บำท

นำยประดู่ สุ่มมำตย์ รำคำ 72000

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M065/2564 ลว.

25/12/2563

23 จ้ำงผู้ประสำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Call Taker) 104400 104400

เฉพำะเจำะจง นำยวีระยุทธ ฮำดบุด   เสนอ

รำคำ 104400 บำท

นำยวีระยุทธ ฮำดบุด รำคำ 

104400 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M066/2564 ลว.

25/12/2563

24 จ้ำงผู้ประสำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Call Taker) 82800 82800

เฉพำะเจำะจง นำงกฤชสร เขียวเชย  
เสนอรำคำ 82800  บำท

นำงกฤชสร เขียวเชย  รำคำ 
82800  บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M067/2564 ลว.

25/12/2563

25 จ้ำงผู้ประสำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Call Taker) 79200 79200

เฉพำะเจำะจง นำงสำวสวลี ช่ืนเจริญ      
เสนอรำคำ 79200 บำท

นำงสำวสวลี ช่ืนเจริญ รำคำ 
79200 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M068/2564 ลว.

25/12/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)

26 จ้ำงผู้ประสำนกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (Call Taker) 104400 104400

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเจนจิรำ แก้ววิลัย   
เสนอรำคำ 104400   บำท

นำงสำวเจนจิรำ แก้ววิลัย  
รำคำ 104400   บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน M069/2564 ลว.

25/12/2563

ใบส่ังจ้าง

1

ขออนุมัติจ้ำงบริกำรขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Certificate) 535.00 535.00

เฉพำะเจำะจง บ.ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)ำ 
เสนอรำคำ 535 บำท

บ.ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)ำ 
รำคำ 535 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน 042/2564 ลว. 
7/12/2563

2

ขออนุมัติจ้ำงจัดท ำเอกสำรข้อเสนอโครงกำรวิจัย
 ปีงบประมำณ 2565 ภำยใต้กรอบประเด็นวิจัย
กำรจัดระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินสู่สภำวะ

ปกติใหม่ (EMS new normal) 806.00 806.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเค เอ็ม มำร์เก็ตต้ิง 
เสนอรำคำ 806 บำท

ร้ำนเค เอ็ม มำร์เก็ตต้ิง รำคำ
 806 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

042.1/2564 ลว. 
9/12/2563

3

ขอควำมเห็นชอบและขออนุมัติจ้ำงบุคคลเพ่ือ
ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกบุคคลท่ัวไปเป็น
ผู้ปฏิบัติงำนของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 30000.00 30000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยสันติชัน อินทรอ่อน 
เสนอรำคำ 30000 บำท

นำยสันติชัน อินทรอ่อน รำคำ
 30000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

043/2564 ลว. 
16/12/2563

4 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมรถส่ือสำรเฉพำะกิจ 62316.80 62316.80

เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด  เสนอรำคำ 

62316.8 บำท
บ.เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด รำคำ 62316.8 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

044/2564 ลว. 
24/12/2563

5 ขออนุมัติจ้ำงซ่อมรถส่ือสำรดำวเทียม 56849.10 56849.10

เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด เสนอรำคำ 56849.1
 บำท

บ.เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด รำคำ 56849.1 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

045/2564 ลว. 
24/12/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)

6

ขอควำมคิดเห็นและขออนุมัติจ้ำงซ่อมเคร่ือง
ส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ส ำหรับระบบส่ือสำรของ
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 23540.00 23540.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ซินโดม 
อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี 
จ ำกัดเสนอรำคำ 23540 
บำท

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์
 อินดัสตรี จ ำกัด รำคำ 
23540 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

046/2564 ลว. 
25/12/2563

7

ขอควำมเห็นชอบและขออนุมัติจ้ำงติดต้ังปล๊ักไฟ
ส ำหรับรถส่ือสำดำวเทียม 4948.75 4948.75

เฉพำะเจำะจง บ.เวล เทคโนโลยี ฯ เสนอ
รำคำ 4948.75 บำท

บ.เวล เทคโนโลยี ฯ รำคำ 
4948.75 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน 047/2564 ลว. 
28/12/2563

ใบส่ังซ้ือ

1 ขออนุมัติจัดซ้ือท่ีแขวนสูท 2097.20 2097.20

เฉพำะเจำะจง หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ
พลำย เสนอรำคำ 2097.2 

บำท
หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย
 รำคำ 2097.2 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

003/2564 ลว. 
14/12/2563

2 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เก็บกุญแจ 4173.00 4173.00

เฉพำะเจำะจง หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ
พลำย เสนอรำคำ 4173 
บำท

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย
 รำคำ 4173 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

004/2564 ลว. 
14/12/2563

3 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 18789.00 18789.00

เฉพำะเจำะจง หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ
พลำย เสนอรำคำ 18789 
บำท

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย
 รำคำ 18789 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

005/2564 ลว. 
14/12/2563

4

ขอควำมเห้นชอบละขออนุมัติจัดซ้ือหน่วย
ประมวลผล (CPU) 27285.00 27285.00

เฉพำะเจำะจง บริษัทไมครอน ซอฟแวร์
เซอร์วิส จ ำกัด  เสนอรำคำ
 27285 บำท

บริษัทไมครอน ซอฟแวร์
เซอร์วิส จ ำกัด รำคำ 27285
 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

006/2564 ลว. 
15/12/2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

(ช่ือหน่วยงาน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (1)

5

ขอควำมเห็นชอบละขออนุมัติจัดซ้ือเวทีและ
บันไดส ำเร็จรูป 118791.40 118791.40

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บิลเล่ียน
 พลัส คอมมูนิเคช่ัน  เสนอ
รำคำ 118791.4 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บิลเล่ียน 
พลัส คอมมูนิเคช่ัน รำคำ 
118791.4 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

007/2564 ลว. 
22/12/2563

6 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 68790.30 68790.30

เฉพำะเจำะจง

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด
 เสนอรำคำ 68790.3 บำท

บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
รำคำ 68790.3 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน

008/2564 ลว. 
24/12/2563

ใบส่ังเช่า

1

เช่ำรถตู้ ระหว่ำงวันท่ี 14-15 ธค 63 เดินทำงไป
เชียงใหม่ 7000.00 7000.00

เฉพำะเจำะจง นำยกิตติภูมิ บัวเย็น เสนอ
รำคำ 7000 บำท

นำยกิตติภูมิ บัวเย็น รำคำ 
7000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยในวงเงิน 004/2564 ลว. 
8/12/2563


