
             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

สัญญำ 

1 จ้างเหมาบริการการเก็บรักษาเอกสารของสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

             100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอ

ราคา 100,000 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอ

ราคา 100,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P001/2565 ลว.12/10/2564

2 รายงานขออนุมัติจ้างผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์ ประจ าปี ๒๕๖๕ ส าหรับสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             222,453.00     222,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

222,453 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

222,453 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P002/2565 ลว.18/10/2564

3 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) พร้อม

ลิขสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรม

             378,138.00     378,138.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

378,138 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

378,138 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P003/2565 ลว.18/10/2564

4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในและ

ภายนอกอาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

          1,200,000.00   1,166,180.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติ

เกช่ัน จ ากัด เสนอราคา 1,166,180.16 

บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อิน

เวสติเกช่ัน จ ากัด เสนอราคา 

1,166,180.16 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P004/2565 ลว.19/10/2564

5 จ้างป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู  

อาคารเก็บอุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย เพ่ือใช้ในภัยพิบัติ และ

อาคารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

              77,040.00       77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 

เสนอราคา 77,040 บาท

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด 

เสนอราคา 77,040 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P005/2565 ลว.20/10/2564

6 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อม

ระบบปฏิบัติการ ระยะเวลา ๑ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

             462,240.00     462,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด 

เสนอราคา 462,240 บาท

บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด 

เสนอราคา 462,240 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P006/2565 ลว.20/10/2564

7 เช่าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมลิขสิทธ์ิ

 ระยะเวลา ๑ ปี

             493,270.00     493,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด เสนอราคา 

493,270 บาท

บริษัท ซีนิธคอมพ์ จ ากัด เสนอราคา 

493,270 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P007/2565 ลว.26/10/2564

8 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ               64,200.00       64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 64,200 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 64,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P008/2565 ลว.29/10/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

9 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและแม่บ้านอาคาร

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

          1,060,000.00     970,200.00 คัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร์เทค จ ากัด เสนอราคา 970,200 

บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอร์เทค จ ากัด เสนอราคา 970,200

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P009/2565 ลว.29/10/2564

10 จ้างบ ารุงรักษาสวน บริเวณรอบอาคารสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ

              78,000.00       78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประกายเงิน จ ากัด  เสนอราคา 

78,000 บาท

บริษัท ประกายเงิน จ ากัด  เสนอราคา 

78,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P010/2565 ลว.29/10/2564

ข้อตกลง

1 ข้อตกลงจัดซ้ือน้ าด่ืม               43,200.00       43,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอดน้ าด่ืม เสนอราคา 43,200 บาท ร้านยอดน้ าด่ืม เสนอราคา 43,200 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M001/2565 ลว.12 ต.ค.2564

2 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

สนับสนุนระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และจังหวัดในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน

             264,000.00     264,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยุต แก้วมหา เสนอราคา 264,000 

บาท

นายชยุต แก้วมหา เสนอราคา 264,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M002/2565 ลว.12 ต.ค.2564

3 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผู้ปฏิบัติงานนิติกร              216,000.00     216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรีย์ ชดเชย เสนอราคา 

216,000 บาท

นางสาวอัจฉรีย์ ชดเชย เสนอราคา 

216,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M003/2565 ลว.12 ต.ค.2564

4 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานขับรถยนต์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ

             144,000.00     144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตตินันทภัทร์ รีฮาเซ็น เสนอราคา 

144,000 บาท

นายกิตตินันทภัทร์ รีฮาเซ็น เสนอราคา 

144,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M004/2565 ลว.12 ต.ค.2564

5 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานขับรถยนต์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ

             144,000.00     144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต ชัยสมิต เสนอราคา 144,000 

บาท

นายวิชิต ชัยสมิต เสนอราคา 144,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M005/2565 ลว.12 ต.ค.2564

6 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานขับรถยนต์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ

             144,000.00     144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะรัตน์ ทรงภา เสนอราคา 144,000

 บาท

นายธนะรัตน์ ทรงภา เสนอราคา 

144,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M006/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

7 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

สนับสนุนงานวิชาการด้านการบริหารยุทธศาสตร์และการ

วิเคราะห์นโยบายและแผน

             180,000.00     180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แพงไธสง เสนอราคา 

180,000 บาท

นางสาวรัตนา แพงไธสง เสนอราคา 

180,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M007/2565 ลว.12 ต.ค.2564

8 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานพัสดุ

             180,000.00     180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวรส ป่ินทอง เสนอราคา 

180,000  บาท

นางสาวสวรส ป่ินทอง เสนอราคา 

180,000  บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M008/2565 ลว.12 ต.ค.2564

9 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

             180,000.00     180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี สวัสด์ิประสิทธ์ิ เสนอราคา 

180,000 บาท

นางสาวภารดี สวัสด์ิประสิทธ์ิ เสนอราคา

 180,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M009/2565 ลว.12 ต.ค.2564

10 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานบริหารท่ัวไป

             180,000.00     180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิช ไม่น้อย เสนอราคา 180,000 

บาท

นายวรวิช ไม่น้อย เสนอราคา 180,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M010/2565 ลว.12 ต.ค.2564

11 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานผู้

ประสานการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Call Taker) มี

ก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 

มกราคม 2565

             200,000.00     200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปป้ี บิสซิเนส จ ากัด  

เสนอราคา 200,000 บาท

บริษัท ดีเอสแอล ก๊อปป้ี บิสซิเนส จ ากัด

  เสนอราคา 200,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M011/2565 ลว.12 ต.ค.2564

12 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Call Taker) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ปรียานุช ชัยสมิต  เสนอราคา 

40,000 บาท

นางสาว ปรียานุช ชัยสมิต  เสนอราคา 

40,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M012/2565 ลว.12 ต.ค.2564

13 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้จ่ายงาน

ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Dispatcher) 

มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31

 มกราคม 2565

              80,000.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ  เสนอราคา 

80,000 บาท

นางสาวทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ  เสนอราคา 

80,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M013/2565 ลว.12 ต.ค.2564

14 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้จ่ายงาน

ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Dispatcher) 

มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31

 มกราคม 2565

              25,600.00       25,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาริสา กอโพธ์ิศรี เสนอราคา 

25,600 บาท

นางสาวอาริสา กอโพธ์ิศรี เสนอราคา 

25,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M014/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

15 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              40,000.00       40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวกิจ เกรียงสันติกุล เสนอราคา 

40,000  บาท

นายชวกิจ เกรียงสันติกุล เสนอราคา 

40,000  บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M015/2565 ลว.12 ต.ค.2564

16 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              32,000.00       32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิพันธ์ ย้ิมสมบูรณ์ เสนอราคา 

32,000 บาท

นายปฏิพันธ์ ย้ิมสมบูรณ์ เสนอราคา 

32,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M016/2565 ลว.12 ต.ค.2564

17 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ข าชะวี เสนอราคา 24,000 

บาท

นายอรรถพล ข าชะวี เสนอราคา 

24,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M017/2565 ลว.12 ต.ค.2564

18 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาอัศม์ ภินันท์อัครสิน เสนอราคา 

16,000 บาท

นายธนาอัศม์ ภินันท์อัครสิน เสนอราคา

 16,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M018/2565 ลว.12 ต.ค.2564

19 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกสินทร์ กีรติปัญญากุล เสนอราคา 

16,000 บาท

นายโกสินทร์ กีรติปัญญากุล เสนอราคา

 16,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M019/2565 ลว.12 ต.ค.2564

20 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณี แตงทอง เสนอราคา 

16,000 บาท

นางสาวสุวรรณี แตงทอง เสนอราคา 

16,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M020/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

21 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน(Call Radio) มีก าหนดเวลา 4 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพรรณ บุดดา เสนอราคา 

16,000 บาท

นางสาวศิริพรรณ บุดดา เสนอราคา 

16,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M021/2565 ลว.12 ต.ค.2564

22 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีก าหนดเวลา 4

 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

             147,200.00     147,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา ศรีอุดร  เสนอราคา 

147,200 บาท

นางสาวกาญจนา ศรีอุดร  เสนอราคา 

147,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M022/2565 ลว.12 ต.ค.2564

23 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีก าหนดเวลา 4

 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

             147,200.00     147,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชราพรรณ พิชัยธรรม เสนอราคา

 147,200 บาท

นางสาวพัชราพรรณ พิชัยธรรม เสนอ

ราคา 147,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M023/2565 ลว.12 ต.ค.2564

24 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีก าหนดเวลา 4

 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

             147,200.00     147,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีพฤกษ์ คีรีโชติกุล เสนอราคา 

147,200 บาท

นางสาวมณีพฤกษ์ คีรีโชติกุล เสนอราคา

 147,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M024/2565 ลว.12 ต.ค.2564

25 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีก าหนดเวลา 4

 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

             147,200.00     147,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิวรรณ วงศ์บุญชัยเลิศ เสนอ

ราคา บาท

นางสาวมะลิวรรณ วงศ์บุญชัยเลิศ เสนอ

ราคา บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M025/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

26 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  มีก าหนดเวลา 4

 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

             112,000.00     112,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวญาณี ผดุงวัย  เสนอราคา 

112,000 บาท

นางสาวญาณี ผดุงวัย  เสนอราคา 

112,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M026/2565 ลว.12 ต.ค.2564

27 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานผู้ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤต (Call Taker) ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม

 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              78,000.00       78,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤชสร เขียวเชย เสนอราคา 78,000 

บาท

นางกฤชสร เขียวเชย เสนอราคา 

78,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M027/2565 ลว.12 ต.ค.2564

28 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานผู้ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤต (Call Taker) ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม

 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              78,000.00       78,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวลี ช่ืนเจริญ เสนอราคา 78,000

 บาท

นางสาวสวลี ช่ืนเจริญ เสนอราคา 

78,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M028/2565 ลว.12 ต.ค.2564

29 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานผู้ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤต (Call Taker) ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม

 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              86,000.00       86,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ฮาดบุด เสนอราคา 86,000 

 บาท

นายวีระยุทธ ฮาดบุด เสนอราคา 

86,000  บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M029/2565 ลว.12 ต.ค.2564

30 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานผู้ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน

วิกฤต (Call Taker) ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

ฉุกเฉินวิกฤต มีก าหนดเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม

 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              94,000.00       94,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา แก้ววิลัย เสนอราคา 

94,000  บาท

นางสาวเจนจิรา แก้ววิลัย เสนอราคา 

94,000  บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M030/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

31 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการแพทย์อ านวยการทางการ

แพทย์และแพทย์เวรประจ าศูนย์นเรนทรและศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน มีระยะเวลา 12 เดือน

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

              60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราลี อภินิเวศ เสนอราคา 60,000

 บาท

นางสาววราลี อภินิเวศ เสนอราคา 

60,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M031/2565 ลว.12 ต.ค.2564

32 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการแพทย์อ านวยการทางการ

แพทย์และแพทย์เวรประจ าศูนย์นเรนทรและศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน มีระยะเวลา 12 เดือน

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

              60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ เสนอราคา 

60,000 บาท

นายวัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ เสนอราคา 

60,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M032/2565 ลว.12 ต.ค.2564

33 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการแพทย์อ านวยการทางการ

แพทย์และแพทย์เวรประจ าศูนย์นเรนทรและศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน มีระยะเวลา 12 เดือน

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

              60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี อินทรชาติ  เสนอราคา 60,000 

บาท

นายสุธี อินทรชาติ  เสนอราคา 60,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M033/2565 ลว.12 ต.ค.2564

34 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการแพทย์อ านวยการทางการ

แพทย์และแพทย์เวรประจ าศูนย์นเรนทรและศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน มีระยะเวลา 12 เดือน

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

              60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอลิสา ยาณะสาร เสนอราคา 

60,000 บาท

นางสาวอลิสา ยาณะสาร เสนอราคา 

60,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M034/2565 ลว.12 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

35 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานภารกิจงานหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง

ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการระบบการต่อ

อายุประกาศนียบัตร มีระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 5 

ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

             216,000.00     216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริษา คงสมพงษ์  เสนอราคา 

21,6000 บาท

นางสาวปาริษา คงสมพงษ์  เสนอราคา 

21,6000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M035/2565 ลว.5 ต.ค.2564

36 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานภารกิจงานหลักสูตรฝึกอบรมการอนุมัติและ

รับรองมาตรฐานการฝึกอบรมและขอรับประกาศนียบัตร 

มีระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง 30

 กันยายน 2565

             216,000.00     216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา ไชยสะอาด เสนอราคา 

บาท

นางสาวมินตรา ไชยสะอาด เสนอราคา 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M036/2565 ลว.5 ต.ค.2564

37 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานภารกิจงานประเมินความรู้ความสามารถผู้

ปฏิบัติการเพ่ือการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการศึกษา

และฝึกอบรม มีระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม

 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

             216,000.00     216,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสีนี อนันเต่า เสนอราคา 

216,000 บาท

นางสาววิลาสีนี อนันเต่า เสนอราคา 

216,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M037/2565 ลว.5 ต.ค.2564

38 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหาร

กองทุน ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่วันท่ี8 ตุลาคม 2564 ถึง

 31 ธันวาคม 2564

              54,000.00       54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงค์ เสนอ

ราคา 54,000  บาท

นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงค์ เสนอ

ราคา 54,000  บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M038/2565 ลว.8 ต.ค.2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

39 ข้อตกลงการจ้างเหมาบริการแพทย์อ านวยการทางการ

แพทย์และแพทย์เวรประจ าศูนย์นเรนทรและศูนย์

ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน มีระยะเวลา 12 เดือน

 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

              60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ สาระเทพ  เสนอราคา 

60,000 บาท

นายประกิจ สาระเทพ  เสนอราคา 

60,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M039/2565 ลว.12 ต.ค.2564

40 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานส่ือสารองค์การ มีระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

              36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกุลพันธ์ พิทักษา เสนอราคา 36,000 

บาท

นายกุลพันธ์ พิทักษา เสนอราคา 36,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M040/2565 ลว.5 ต.ค.2564

41 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานส่ือสารองค์การ มีระยะเวลา 12 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

             228,000.00     228,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรีย์ เจ๊ะแว เสนอราคา 228,000 

บาท

นางสาวนูรีย์ เจ๊ะแว เสนอราคา 

228,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M041/2565 ลว.5 ต.ค.2564

42 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานพัฒนายกระดับการให้บริการการแพทย์

ฉุกเฉินในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ก าหนดเวลา 11 

เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 

2565

             165,000.00     165,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนีลนารา พิมพ์พันธ์ เสนอราคา 

165,000 บาท

นางสาวนีลนารา พิมพ์พันธ์ เสนอราคา 

165,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M042/2565 ลว.28 ต.ค.2564

45 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานผู้ประสานการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Call Radio) ก าหนดเวลา 3 เดือน 

ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

              24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประดู่ สุ่มมาตย์ เสนอราคา 24,000 

บาท

นายประดู่ สุ่มมาตย์ เสนอราคา 24,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M045/2565 ลว.28 ต.ค.2564

46 ข้อตกลงเช่าพ้ืนท่ีส าหรับวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

พร้อมระบบ Internet

             249,952.00     249,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ จ ากัด

 เสนอราคา 249,952 บาท

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมช่ัน ไฮเวย์ 

จ ากัด เสนอราคา 249,952 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M046/2565 ลว.29 ต.ค. 2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

ใบส่ังจ้ำง

1 รายงานขออนุมัติจ้างต่ออายุการใช้งานระบบปฏิบัติการ 

IOS เป็นระยะเวลา ๑ ปี ส าหรับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,375.00              13,375.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

13,375 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

13,375 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

001/2565 ลว.11/10/2564

2 รายงานขออนุมัติจ้างปรับพ้ืนทางเช่ือมระหว่างอาคาร A 

และอาคาร B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

115,000.00             115,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภัคพลล์ สุวรรณวงศ์ เสนอราคา 

115,000 บาท

นายภัคพลล์ สุวรรณวงศ์ เสนอราคา 

115,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

002/2565 ลว.20/10/2564

3 รายงานขออนุมัติจ้างก้ันฉากเวทีภายในห้องประชุม B 602

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,000.00              50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ เสนอราคา

 50,000 บาท

นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักด์ิ เสนอ

ราคา 50,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

003/2565 ลว.20/10/2564

4 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00              40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพุทธิพงศ์ ศรีสวัสด์ิ เสนอราคา 

40,000 บาท

นายพุทธิพงศ์ ศรีสวัสด์ิ เสนอราคา 

40,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

004/2565 ลว.20/10/2564

5 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตสติกเกอร์งานพิมพ์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

6,099.00                6,099.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หิรัญภัทรเวช จ ากัด เสนอราคา 

6,099 บาท

บริษัท หิรัญภัทรเวช จ ากัด เสนอราคา 

6,099 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

005/2565 ลว.20/10/2564

6 รายงานขออนุมัตจ้างผลิตงานฉากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,074.50              11,074.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ ากัด เสนอราคา 

11,074.50 บาท

บริษัท แอด ออน จ ากัด เสนอราคา 

11,074.50 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

006/2565 ลว.20/10/2564

7 รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์ไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์งานพิธี

มอบเข็มเชิดชูเกียรติและช้ีแจงนโยบายในการขับเคล่ือน

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

5,885.00                5,885.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส 

จ ากัด เสนอราคา 5,885 บาท

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์ บิสิเนส

 จ ากัด เสนอราคา 5,885 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

006.1/2565 ลว.20/10/2564

ใบส่ังซ้ือ

1 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือโพเดียมอะคริลิค โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

19,260.00              19,260.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีพีเอฟ ดีซายน์ กรุ๊ป 

เสนอราคา 19,260 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีพีเอฟ ดีซายน์ กรุ๊ป 

เสนอราคา 19,260 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

001/2565 ลว.18/10/2564



             แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 (1)

2 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือเวทีส าเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,289.90              26,289.90      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมู

นิเคช่ัน เสนอราคา 26,289.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิลเล่ียน พลัส คอมมู

นิเคช่ัน เสนอราคา 26,289.90 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

002/2565 ลว.18/10/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือไมโครโฟนชนิดสมอทอกค์ใช้กับวิทยุส่ือสาร

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,140.00                2,140.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จ ากัด 

เสนอราคา 2,140 บาท

บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จ ากัด 

เสนอราคา 2,140 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

003/2565 ลว.20/10/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือพรมปูพ้ืนเวทีห้องประชุม B 602 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

4,587.00                4,587.00       เฉพาะเจาะจง นางสาววัชรา เจริญรส เสนอราคา 4,587 

บาท

นางสาววัชรา เจริญรส เสนอราคา 

4,587 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

004/2565 ลว.20/10/2564

ใบส่ังเช่ำ

1 ขออนุมัติเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00                1,800.00       เฉพาะเจาะจง นายอุทิตย์ ใจช้อน เสนอราคา 1,800 บาท นายอุทิตย์ ใจช้อน เสนอราคา 1,800 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

001/2565 ลว.5/10/2564

2

ขออนุมัติเช่ารถยนต์แบบไม่มีคนขับ ระหว่างวันท่ี 7-8 ตค

 2564 17,500.00              17,500.00      

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดิเอิร์ธทรานสปอร์ต 

เสนอราคา 17,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดดิเอิร์ธทรานสปอร์ต 

เสนอราคา 17,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน 002/2565 ลว.12/10/2021

3

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันท่ี 13-17

 ตค 2564 9,900.00                9,900.00       

เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ์ โกษาแสง เสนอราคา 9,900

 บาท

นายภาณุพงศ์ โกษาแสง เสนอราคา 

9,900 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน 003/2565 ลว.19/10/2021

4 ขออนุมัติเช่าจอ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,250.00              38,250.00      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็ม.ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จ ากัด 

เสนอราคา 38,250 บาท

บริษัท ที.เอ็ม.ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จ ากัด 

เสนอราคา 38,250 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน 004/2565 ลว.20/10/2564


