
             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 ซ้ือชุดอุปกรณ์ GPS ส ำหรับสนับสนุนด ำเนินงำนและใช้

งำนระบบอ ำนวยกำรจัดกำรควำมปลอดภัยรถพยำบำล 

(Safety Information System : SIS) ในโครงกำร 

“รูปแบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรให้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของรถพยำบำลในประเทศ

ไทย”

          500,000.00          497,764.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท จีพีเอส แทร็กก้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 497,764 บำท

บริษัท จีพีเอส แทร็กก้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกัด

 เสนอรำคำ 497,764 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

P011/2565 ลว.1/12/2564

2 จ้ำงออกแบบพัฒนำระบบอ ำนวยกำรจัดกำรควำม

ปลอดภัยรถพยำบำล Safety Information System : SIS

 ในโครงกำร “รูปแบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยและเพ่ิม

รถพยำบำลในประเทศไทย”

          500,000.00          492,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยรชดี ช่ืนภักดี  เสนอรำคำ 492,200 

บำท

นำยรชดี ช่ืนภักดี  เสนอรำคำ 492,200

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

P012/2565 ลว.1/12/2564

3 เช่ำเซิฟเวอร์เสมือนบนคลำวน์คอมพิวต้ิง (Cloud 

Computing) ส ำหรับใช้งำนระบบอ ำนวยกำรจัดกำร

ควำมปลอดภัยรถพยำบำล (Safety Information 

System : SIS) ในโครงกำร  “รูปแบบกำรจัดกำรควำม

ปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกำรแพทย์

ฉุกเฉินของรถพยำบำลในประเทศไทย”

          180,000.00          173,340.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) เสนอรำคำ 173,340 บำท

บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) เสนอรำคำ 173,340 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

P013/2565 ลว.1/12/2564

4 เช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) พร้อม

ลิขสิทธ์ิกำรใช้งำนโปรแกรม จ ำนวน 76 เคร่ือง ระยะเวลำ

เช่ำ 8 เดือน 28 วัน

       1,134,414.00  1,658.50 บำท /

เคร่ือง

เฉพำะเจำะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,017,072 บำท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,017,072 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

P014/2565 ลว.30/12/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม 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 ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

ข้อตกลง

1 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุน

กำรพัฒนำและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร และ/หรือ

ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 :

 นำงสำวเปรมยุดำ ม่ันเพียร

          135,000.00          135,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเปรมยุดำ ม่ันเพียร เสนอรำคำ 

135,000 บำท

นำงสำวเปรมยุดำ ม่ันเพียร เสนอรำคำ 

135,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M048/2565 ลว. 2/12/2564

2 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล ปฏิบัติงำนสนับสนุน

งำนรับรองหน่วยปฏิบัติกำรและสถำนพยำบำล ระยะเวลำ

 4 มกรำคม 2565 - 30 กันยำยน 2565 : นำงสำวกัณฐิกำ

 มันฑรักษ์

          162,000.00          162,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวกัณฐิกำ มันฑรักษ์ เสนอรำคำ 

162,000 บำท

นำงสำวกัณฐิกำ มันฑรักษ์ เสนอรำคำ 

162,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M049/2565 ลว.29/12/2564

3 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล ปฏิบัติงำนสนับสนุน

งำนส ำนักวิจัยและพัฒนำวิชำกำร ระยะเวลำ 4 มกรำคม 

2565 - 30 กันยำยน 2565 : นำยกุลพันธ์ พิทักษำ

          108,000.00          108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกุลพันธ์ พิทักษำ เสนอรำคำ 108,000

 บำท

นำยกุลพันธ์ พิทักษำ เสนอรำคำ 

108,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M050/2565 ลว.30/12/2564

4 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล ปฏิบัติงำนดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำรสนเทศ ประจ ำปี 2565 

ระยะเวลำ 4 มกรำคม 2565 - 30 กันยำยน 2565 : นำย

ศรำวุธ กันทะวงศ์

          387,000.00          387,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุธ กันทะวงศ์ เสนอรำคำ 

387,000 บำท

นำยศรำวุธ กันทะวงศ์ เสนอรำคำ 

387,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M051/2565 ลว.30/12/2564

5 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล ปฏิบัติงำนดูแลระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่ำยสำรสนเทศ ประจ ำปี 2565 

ระยะเวลำ 4 มกรำคม 2565 - 30 กันยำยน 2565 : นำย

อัครพล อุดมศรี

          234,000.00          234,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอัครพล อุดมศรี เสนอรำคำ 234,000

 บำท

นำยอัครพล อุดมศรี เสนอรำคำ 

234,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M052/2565 ลว.30/12/2564



             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 ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

6 ข้อตกลงจ้ำงเหมำบริกำรรำยบุคคล ปฏิบัติงำนสนับสนุน

งำนกองทุน ระยะเวลำ 4 มกรำคม 2565 - 30 กันยำยน 

2565 : นำงสำวพลอยไพลิน มัตตะพงค์

          162,000.00          162,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวพลอยไพลิน มัตตะพงค์ เสนอ

รำคำ 162,000 บำท

นำงสำวพลอยไพลิน มัตตะพงค์ เสนอ

รำคำ 162,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

M053/2565 ลว.30/12/2564

ใบส่ังจ้ำง

1 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงออกแบบและพิมพ์หนังสือรำยงำน

ประจ ำปี 2564 สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

69,764.00           69,764.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำ

 69,764 บำท

บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 69,764 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

016/2565 ลว.13/12/2564

2 รำยงำนขออนุมัติจัดจ้ำงท ำตรำยำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 10,175.70           10,175.70           เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำ

10,175.70 บำท

บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ10,175.70 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

017/2565 ลว.13/12/2564

3 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงทบทวนวรรณกรรมทำงวิชำกำร 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำขับเคล่ือนระบบ

กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับพ้ืนท่ี โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

30,000.00           30,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ เหสกุล เสนอรำคำ 30,000 

บำท

นำยสมบัติ เหสกุล เสนอรำคำ 30,000 

บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

018/2565 ลว.15/12/2564

4 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงผลิตป้ำยไวนิลอบรมหลักสูตรกำรใช้

วิทยุคมนำคมแบบสังเครำะห์ควำมถ่ี (Synthesizer) ณ 

สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

1,284.00             1,284.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลติเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำ

 1,284 บำท

บริษัท อัลติเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,284 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

019/2565 ลว.17/12/2564

5 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงพิมพ์ใบประกำศเกียรติคุณแก่ผู้

ปฏิบัติกำรฉุกเฉินช่ัวครำวท่ีมำร่วมปฏิบัติงำนรับ-ส่งผู้ป่วย

ติดเช้ือโคโรนำไวรัส 2019 (COVID-19) โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

9,416.00             9,416.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท ปัญญมิตร กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,416 บำท

บริษัท ปัญญมิตร กำรพิมพ์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,416 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

020/2565 ลว.17/12/2564



             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 ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

6 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงผลิตวีดิทัศน์งำนพิธีมอบใบประกำศ

เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินช่ัวครำวท่ีมำร่วม

ปฏิบัติงำนรับ-ส่งผู้ป่วยติดเช้ือโคโรนำไวรัส 2019 

(COVID-19) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10,000.00           10,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ เสนอรำคำ 

10,000 บำท

นำยกิตติพงศ์ สงค์ประกอบ เสนอรำคำ 

10,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

021/2565 ลว.24/12/2564

7 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงก้ันผนังห้องท ำงำนส ำหรับติดต้ัง

จอดิสเพลย์ (Display Monitor) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

59,920.00           59,920.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท แนท คอนเซำท์ต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 59,920 บำท

บริษัท แนท คอนเซำท์ต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 59,920 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

022/2565 ลว.24/12/2564

8 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงจัดท ำชุดองค์ควำมรู้ฯ คู่มือ

ด ำเนินงำนฯ และเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล “กำรพัฒนำ

ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินส ำหรับผู้สูงอำยุกลุ่มเส่ียงโรคหลอด

เลือดสมองอุดตัน (Stroke) แบบไร้รอยต่อและ บูรณำกำร

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก” โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

89,880.00           89,880.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอรำคำ

 89,880 บำท

บริษัท อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 89,880 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

023/2565 ลว.24/12/2564

9 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงท ำป้ำยกิจกรรมจิตอำสำ “สพฉ. รัก

สำมัคคี รักษ์ส่ิงแวดล้อม รักชำติศำสน์กษัตริย์” โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

963.00                963.00               เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-

กำรพิมพ์ เสนอรำคำ 963 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-

กำรพิมพ์ เสนอรำคำ 963 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

024/2565 ลว.24/12/2564

10 รำยงำนขออนุมัติจ้ำงผลิตป้ำยงงำนพิธีมอบใบประกำศ

เกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินช่ัวครำวท่ีมำร่วม

ปฏิบัติงำนรับ-ส่งผู้ป่วยติดเช้ือโคโรนำไวรัส 2019 

(COVID-19) โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

7,254.60             7,254.60            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-

กำรพิมพ์ เสนอรำคำ 7,254.60 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-

กำรพิมพ์ เสนอรำคำ 7,254.60 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

025/2565 ลว.24/12/2564

ใบส่ังซ้ือ

1 รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือยำและเวชภัณฑ์ โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

14,997.00           14,997.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ภำคีโอสถ จ ำกัด เสนอรำคำ 

14,997 บำท

บริษัท ภำคีโอสถ จ ำกัด เสนอรำคำ 

14,997 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

014/2565 ลว.13/12/2564

2 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 20,223.00           20,223.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด 

เสนอรำคำ 20,223 บำท

บริษัท พีแอนด์เจ ฟรีเวย์ เทรดด้ิง จ ำกัด

 เสนอรำคำ 20,223 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

015/2565 ลว.21/12/2564



             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 ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

3 ขออนุมัติจัดซ้ือตลับหมึกสีด ำ SP330H โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

22,684.00           22,684.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอ

รำคำ 22,684 บำท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เสนอ

รำคำ 22,684 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

016/2565 ลว.21/12/2564

4 รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือจัดซ้ือกระถำงดอกไม้ประดิษฐ์

ตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10,000.00           10,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวกันต์พัสร จันทวำสน์ เสนอรำคำ 

10,000 บำท

นำงสำวกันต์พัสร จันทวำสน์ เสนอรำคำ

 10,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

017/2565 ลว.21/12/2564

5 รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 14,997.12           14,997.12           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

 เสนอรำคำ 14,997.12 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลำย เสนอรำคำ 14,997.12 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

018/2565 ลว.29/12/2564

6 รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ือพัดลมเพดำนและชุดลูกลอยโถชัก

โครก พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

14,808.80           14,808.80           เฉพำะเจำะจง บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ 14,808.80 

บำท

บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ 14,808.80 

บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

019/2565 ลว.29/12/2564

7 รำยงำนขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์และน้ ำยำท ำควำมสะอำด

พ้ืน ในกำรท ำกิจกรรมจิตอำสำ “สพฉ. รักสำมัคคี รักษ์

ส่ิงแวดล้อม รักชำติศำสน์กษัตริย์” โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3,172.55             3,172.55            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

 เสนอรำคำ 3,172.55 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลำย เสนอรำคำ 3,172.55 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

020/2565 ลว.28/12/2564

ใบส่ังเช่ำ

1 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ เชียงใหม่ โดยวิธี

เฉพำะเจำะจง

5,400.00             5,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยปฐม พุทธหน้อย เสนอรำคำ 5,400 

บำท

นำยปฐม พุทธหน้อย เสนอรำคำ 5,400

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

016/2565 ลว.7/12/2021

2 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ ระหว่ำงวันท่ี 14-16

 ธค 2564 สระบุรี โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

6,000.00             6,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

6,000 บำท

นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

6,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

017/2565 ลว.13/12/2021

3 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

5,400.00             5,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยปฐม พุทธหน้อย เสนอรำคำ 5,400 

บำท

นำยปฐม พุทธหน้อย เสนอรำคำ 5,400

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

018/2565 ลว.13/12/2564

4 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศ ระหว่ำงวันท่ี 23-24

 ธค 2564 พังงำ

3,600.00             3,600.00            เฉพำะเจำะจง นำยอนุสิทธ์ิ ไชยมำศ เสนอรำคำ 3,600 

บำท

นำยอนุสิทธ์ิ ไชยมำศ เสนอรำคำ 3,600

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

019/2565 ลว.13/12/2021



             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 ธันวำคม 2564

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2564 (1)

5 ขออนุมัติจัดเช่ำลิขสิทธ์ิกำรใช้งำนโปรแกรมประชุม

ออนไลน์ Microsoft Teams โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

10,539.50           10,539.50           เฉพำะเจำะจง บริษัท เก้ำพันวำ จ ำกัด เสนอรำคำ 

10,539.50 บำท

บริษัท เก้ำพันวำ จ ำกัด เสนอรำคำ 

10,539.50 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

020/2565 ลว.15/12/2564

6 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3,600.00             3,600.00            เฉพำะเจำะจง นำยจตุพร ทรินทร์ เสนอรำคำ 3,600 บำท นำยจตุพร ทรินทร์ เสนอรำคำ 3,600 

บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

021/2565 ลว.17/12/2564

7 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

4,000.00             4,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

4,000 บำท

นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

4,000 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน

022/2565 ลว.17/12/2564

8 ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 1,800.00             1,800.00            

เฉพำะเจำะจง นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

1,800 บำท

นำยสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอรำคำ 

1,800 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน 023/2565 ลว.17/12/2564

9
ขออนุมัติเช่ำรถตู้โดยสำรปรับอำกำศพร้อมพนักงำนขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง
             4,400.00             4,400.00 เฉพำะเจำะจง

นำยกฤษกร เพชรหนู เสนอรำคำ 4,400 

บำท

นำยกฤษกร เพชรหนู เสนอรำคำ 4,400

 บำท

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงิน
024/2565 ลว.24/12/2564


