
             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 

1 เช่าโปรแกรมการใช้งาน Adobe Creative Cloud for 

team และ โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC

             150,870.00     150,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิดล์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

150,870 บาท

บริษัท เวิดล์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

150,870 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P047/2564 ลว 10 ก.ย. 64

2 จ้างประเมินสมรรถนะทางการบริหารของเลขาธิการ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจ าปี 2564

             200,000.00     200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 

200,000 บาท

บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 

200,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P048/2564 ลว 17 ส.ค. 64

ข้อตกลง

ใบส่ังจ้าง

1 ขออนุมัติจ้างพิมพ์หนังสือ “คู่มือ/แนวปฏิบัติส าหรับ

หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

469,195.00             469,195.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอราคา

 469,195 บาท

บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอ

ราคา 469,195 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

106/2564 ลว.1/9/2564

2 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,493.10                2,493.10       เฉพาะเจาะจง ร้านวิริยะ เสนอราคา 2,493.10 บาท ร้านวิริยะ เสนอราคา 2,493.10 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

107/2564 ลว.3/9/2564

3 ขออนุมัติจ้างจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสเปรย์

แอลกอฮอลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

149,150.00             149,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟพี โปรดักส์ จ ากัด เสนอราคา 

149,150 บาท

บริษัท เอฟพี โปรดักส์ จ ากัด เสนอราคา

 149,150 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

108/2564 ลว.2/9/2564

4 ขออนุมัติจ้างท าแฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตรของบุคคลท่ี

ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติปี 2563 พร้อมผูกริบบ้ินทองส าหรับ

การจัดส่งไปรษณีย์ โดยสิธีเฉพาะเจาะจง

29,640.00              29,640.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง เสนอ

ราคา 29,640 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง 

เสนอราคา 29,640 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

109/2564 ลว.3/9/2564

5 ขออนุมัติจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 

ศปก.สพฉ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45,000.00              45,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพุทธิพงศ์ ศรีสวัสด์ิ เสนอราคา 

45,000 บาท

นายพุทธิพงศ์ ศรีสวัสด์ิ เสนอราคา 

45,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

110/2564 ลว.6/9/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 (1)



             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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 (1)

6 ขออนุมัติจ้างจัดพิมพ์หนังสือ คู่มือแนวทางปฏิบัติการ

รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

495,000.00             495,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัญญมิตร การพิมพ์ จ ากัด เสนอ

ราคา 495,000 บาท

บริษัท ปัญญมิตร การพิมพ์ จ ากัด เสนอ

ราคา 495,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

111/2564 ลว.7/9/2564

7 ขออนุมัติจ้างท านามบัตรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,123.50                1,123.50       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง เสนอ

ราคา 1,123.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง 

เสนอราคา 1,123.50 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

112/2564 ลว.14/9/2564

8 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารกองทุน โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงศ์ เสนอ

ราคา 7,500 บาท

นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงศ์ เสนอ

ราคา 7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

113/2564 ลว.14/9/2564

9 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงซุ้มและจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ด้านหน้า

อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,310.00              35,310.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส 

จ ากัด เสนอราคา 35,310 บาท

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส

 จ ากัด เสนอราคา 35,310 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

114/2564 ลว.21/9/2564

10 ขออนุมัติจ้างท าภาพท าเนียบคณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉิน (ประธาน กพฉ.) เลขาธิการสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ และป้ายติดหน้าห้อง จ านวน 6 รายการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

236,898.00             236,898.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส 

จ ากัด เสนอราคา 236,898 บาท

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส

 จ ากัด เสนอราคา 236,898 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

115/2564 ลว.21/9/2564

11 ขออนุมัติจ้างติดต้ังวอลเปเปอร์ห้องท างานผู้บริหาร ห้อง

รับรองผู้บริหารและห้องประชุมช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

108,150.25             108,150.25    เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด เสนอราคา 108,150.25 

บาท

บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด เสนอราคา 108,150.25

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

116/2564 ลว.21/9/2564

12 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมของ

ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลและ

ท าความสะอาดอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141,240.00             141,240.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คูลล่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 141,240 บาท

บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คูลล่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 141,240 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

117/2564 ลว.23/9/2564

13 ขออนุมัติจ้างจ้าง 104/2564 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

2,739.00                2,739.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวอร์เทค พับลิชช่ิง จ ากัด เสนอ

ราคา 2,739 บาท

บริษัท เวอร์เทค พับลิชช่ิง จ ากัด เสนอ

ราคา 2,739 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

118/2564 ลว.30/9/2564



             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)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564 (1)

ใบส่ังซ้ือ

1 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

135,248.00             135,248.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

 (มหาชน) เสนอราคา 135,248 บาท

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) เสนอราคา 135,248 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

070/2564 ลว.3/9/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต (Access Point) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

63,344.00              63,344.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

63,344 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

63,344 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

071/2564 ลว.8/9/2564

3 รายงานขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการ

แพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00             120,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วี เวิร์ค ซิกต้ีไฟว์ จ ากัด เสนอราคา

 120,000 บาท

บริษัท วี เวิร์ค ซิกต้ีไฟว์ จ ากัด เสนอ

ราคา 120,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

072/2564 ลว.2/9/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฐม

พยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

32,207.00              32,207.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 32,207 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 32,207 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

073/2564 ลว.15/9/2564

5 ขออนุมัติจัดซ้ือยาเวชภัณฑ์สและอุปกรณ์ ส าหรับของ

ปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,520.42              96,520.42      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคีโอสถ จ ากัด เสนอราคา 

96,520.42 บาท

บริษัท ภาคีโอสถ จ ากัด เสนอราคา 

96,520.42 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

074/2564 ลว.15/9/2564

6 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระและกระดาษเช็ดหน้าแบบ

กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,638.60              40,638.60      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 40,638 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 40,638 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

075/2564 ลว.16/9/2564

7 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162,000.00             162,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริกเกอร์ ซินเนอร์จี จ ากัด เส้ือชูชีพ 

เสนอราคา 162,000 บาท

บริษัท ริกเกอร์ ซินเนอร์จี จ ากัด เส้ือชู

ชีพ เสนอราคา 162,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

076/2564 ลว.29/9/2564

8 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,132.56              14,132.56      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 14,132.56 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 14,132.56 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

077/2564 ลว.30/9/2564

ใบส่ังเช่า

1 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,500.00              12,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธนบดินทร์ โพธิเจริญ เสนอราคา 

12,500 บาท

นายธนบดินทร์ โพธิเจริญ เสนอราคา 

12,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

026/2564


