
             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 (ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือน พ.ย.64)

ข้อตกลง

1 จ้างเหมาบริกาปฏิบัติงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new 

normal)

             228,000.00     228,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา คชสาร เสนอราคา 

228,000 บาท

นางสาวภรัณยา คชสาร เสนอราคา 

228,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M043/2565 ลว. 1/11/2564

2 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานโครงการการวิจัยและพัฒนา

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new 

normal)

             228,000.00     228,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชุลี เน่ืองอุตม์ เสนอราคา 

228,000 บาท

นางสาวอัญชุลี เน่ืองอุตม์ เสนอราคา 

228,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M044/2565 ลว.1/11/2564

3 ข้อตกลงจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนงานรับรองหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล 

มีระยะเวลา 11 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

ถึง 30 กันยายน 2565

             198,000.00     198,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชญ์สินี อธิคมรัตนกุล เสนอราคา

 198,000 บาท

นางสาวพิชญ์สินี อธิคมรัตนกุล เสนอ

ราคา 198,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M047/2565 ลว.12/11/2564

ใบส่ังจ้ำง

1 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

4,680.00                4,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 6,680

 บาท

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 

6,680 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

007/2565 ลว.2/11/2564

2 รายงานขออนุมัติจ้างตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ

 NRIS (ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00                8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายนนทภัทร พูลศิริ เสนอราคา 8,000 

บาท

นายนนทภัทร พูลศิริ เสนอราคา 8,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

008/2565 ลว.2/11/2564

3 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนบานกระจกบริเวณห้องศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,235.00              11,235.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด เสนอราคา 11,235 บาท

บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด เสนอราคา 11,235 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

009/2565 ลว.9/11/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน 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 พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 (1)

4 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2565 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,000.00              22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 

22,000 บาท

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 

22,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

010/2565 ลว.9/11/2564

5 รายงานขออนุมัติจ้างจัดพิมพ์กระดาษประกาศนียบัตร 

เพ่ือสนับสนุนงานให้และต่ออายุประกาศนียบัตร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

21,600.00              21,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด เสนอราคา 21,600 บาท

บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 21,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

011/2565 ลว.19/11/2564

6 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,000.00              28,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร แซ่เล้า เสนอราคา 28,000 

บาท

นางสุภาพร แซ่เล้า เสนอราคา 28,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

012/2565 ลว.24/11/2564

7 รายงานขออนุมัติจ้างผลิตป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,284.00                1,284.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอราคา

 1,284 บาท

บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอ

ราคา 1,284 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

013/2565 ลว.25/11/2564

8 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

014/2565 ลว.25/11/2564

ใบส่ังซ้ือ

1 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28,449.16              28,449.16      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 28,449.16 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 28,449.16 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

005/2565 ลว.19/11/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายช่ือพลาสติกแข็งใสแนวต้ัง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

802.50                  802.50          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 802.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 802.50 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

006/2565 ลว.19/11/2564

3 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องใส่กระดาษช าระภายในห้องน้ า โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

8,132.00                8,132.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 8,132 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 8,132 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

007/2565 ลว.19/11/2564

4 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องเอกสารมาตรฐาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

4,815.00                4,815.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอ

ราคา 4,815 บาท

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ ากัด เสนอ

ราคา 4,815 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

008/2565 ลว.22/11/2564

5 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษส าหรับพิมพ์ใบประกาศและป้าย

ช่ือพลาสติกพร้อมเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,401.70                1,401.70       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 1,401.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 1,401.70 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

009/2565 25/11/2564



             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 พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 (1)

6 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,668.74              19,668.74      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย

 เสนอราคา 19,668.74 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย เสนอราคา 19,668.74 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

010/2565 ลว.24/11/2564

7 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับจัดอบรมหลักสูตร

ล าเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ข้ันพ้ืนฐาน (Basic 

Helicopter Emergency Medical Services Course : 

Basic HEMS) รุ่นท่ี 1 ส าหรับบุคลากรด้านการแพทย์

ฉุกเฉินในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

15,648.75              15,648.75      เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะท็อป จ ากัด เสนอราครา 

15,648.75 บาท

บริษัท เดอะท็อป จ ากัด เสนอราครา 

15,648.75 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

011/2565 ลว.25/11/2564

ใบส่ังเช่ำ

1 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,000.00                5,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์

พอร์ตโฮเต็ล จ ากัด เสนอราคา 5,000 บาท

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์

พอร์ตโฮเต็ล จ ากัด เสนอราคา 5,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

005/2565 ลว.2/11/2564

2 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00                3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเกษม สีสด เสนอราคา 3,600 บาท นายเกษม สีสด เสนอราคา 3,600 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

007/2565 ลว.19/11/2564

3 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

6,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

6,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

008/2565 ลว.19/11/2564

4 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,600.00                3,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสิริพรชัย สมเสนาะธนชัย เสนอราคา 

3,600 บาท

นายสิริพรชัย สมเสนาะธนชัย เสนอ

ราคา 3,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

009/2565 ลว.19/11/2564

5 ขออนุมัติเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,800.00                1,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนิภา ไชยโย เสนอราคา 1,800

 บาท

นางสาวพรนิภา ไชยโย เสนอราคา 

1,800 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

010/2565 ลว.19/11/2564

6 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,200.00                7,200.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

7,200 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

7,200 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

011/2565 ลว.22/11/2564

7 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ ระหว่างวันท่ี 24-26

 พ.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,500.00                7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ พุทธิวัฒน์ เสนอราคา 7,500

 บาท

นายสมศักด์ิ พุทธิวัฒน์ เสนอราคา 

7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

012/2565 ลว.23/11/2564



             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 พฤศจิกำยน 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 (1)

8 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00              10,000.00      

เฉพาะเจาะจง นายมณฑล บัวแดง เสนอราคา 10,000 

บาท

นายมณฑล บัวแดง เสนอราคา 10,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน 013/2565 ลว.26/11/2564


