
             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 สัญญาซ้ือขายครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภท

เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 32 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง

       1,275,000.00        1,321,949.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น พี ซัพพลาย แอนด์ 

ดีเวลลอปเม้นท์  เสนอราคา 1,078,000 

บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น พี ซัพพลาย 

แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์  ราคาตกลงซ้ือ 

1,078,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P031/2565 ลว. 11/7/2565

ข้อตกลง

ไม่มี

ใบส่ังจ้ำง

1 รายงานขออนุมัติจ้างท าไวนิล บฉถ. 1,284.00             1,284.00            เฉพาะเจาะจง บ.อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด เสนอราคา 

1,284 บาท

บ.อัลทิเมท พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาตกลง

จ้าง 1,284 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

057/2565 ลว.17/06/2565

2 รายงานขออนุมัติจ้างสลับป้ัมน้ า 18,190.00           18,190.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คูลล้ิง 

เซอร์วิส จ ากัด เสนอราคา 18,190 บาท

บริษัท ซีพีซีเอส พาวเวอร์ แอนด์ คูลล้ิง 

เซอร์วิส จ ากัด ราคาตกลงจ้าง 18,190 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

058.1/2565 ลว.4/7/2565

3 รายงานขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา 

คัดเลือกบุคคลท่ัวไปเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

30,000.00           30,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสันติชัย อินทรอ่อน เสนอราคา 30,000

 บาท

นายสันติชัย อินทรอ่อน ราคาตกลงจ้าง 

30,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

059/2565 ลว.5/7/2565

4  รายงานขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศ สรม. 20,000.00           20,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด เสนอราคา 20,000 บาท

บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด เสนอราคา 20,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

060/2565 ลว.20/7/2565

5 รายงานขออนุมัติจ้างผู้ตรวจสอบบันชี 19,000.00           19,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.พี. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส 

จ ากัด เสนอราคา 19,000 บาท

บริษัท เอส.พี.พี. แอคเคาน์แตนท์ 

เซอร์วิส จ ากัด ราคาตกลงจ้าง 19,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

062/2565 ลว.20/7/2565

6 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมFire alarm 19,260.00           19,260.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จ ากัด 

เสนอราคา 19,260 บาท

บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี 

จ ากัด ราคาตกลงจ้าง 19,260 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

063/2565 ลว.21/7/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (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 กรกฎำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (1)

7 รายงานขออนุมัติจ้างท าไวนิล 5,885.00             5,885.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์บิสิเนส 

จ ากัด เสนอราคา 5,885 บาท

บริษัท เอ็ม.ที.อาร์ต แอนด์ดีไซน์บิสิเนส 

จ ากัด ราคาตกลงจ้าง 5,885 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

064/2565 ลว.25/7/2565

8 รายงานขออนุมัติจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 22,791.00           22,791.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัชวาลย์ แอร์ คอนดิช่ัน 

เสนอราคา 22,971 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัชวาลย์ แอร์ 

คอนดิช่ัน ราคาตกลงจ้าง 22,971 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

065/2565 ลว.25/7/2565

69,474.00           ใบส่ังซ้ือ

1 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและบานตู้กระจก 3,434.70             3,434.70            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 

เสนอราคา 3,434.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย ราคาตกลงซ้ือ 3,434.70 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

038/2565 ลว.7/7/2565

2 รายงานขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ประกอบการช้ีแจ้ง 4,226.50             4,226.50            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 

เสนอราคา 4,226.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย ราคาตกลงซ้ือ 4,226.50 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

039/2565 ลว.21/7/2565

ใบส่ังเช่ำ

1 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ งาน บฉถ. 23 มิ.ย.2565

14,000.00           14,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

14,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 14,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

066/2565 ลว.17/6/2565

2 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ 26 และ 28 มิย เกาะเสม็ด

8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง
นายธนกร พลนิกร เสนอราคา 8,000 บาท

นายธนกร พลนิกร ราคาตกลงเช่า 

8,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

067/2565 ลว.24/6/2565

3 ขออนุมัติเช่าเรือ 26 - 28 มิย เกาะเสม็ด 5,000.00             5,000.00            เฉพาะเจาะจง
นายสุววรณ พ่ึงกุศล เสนอราคา 5,000 บาท

นายสุววรณ พ่ึงกุศล ราคาตกลงเช่า 

5,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

068/2565 ลว.24/6/2565

4

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ระหว่างวันท่ี 5 - 8 กรกฏาคม 2565 จ.พัทลุง 18,400.00           18,400.00           

เฉพาะเจาะจง

นายพัส ปินด้วง เสนอราคา 18,400 บาท
นายพัส ปินด้วง ราคาตกลงเช่า 18,400

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

069/2565 ลว.1/7/2565



             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 กรกฎำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (1)

5

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ระหว่างวันท่ี 5 - 8 กรกฏาคม 2565 จ.พัทลุง 10,000.00           10,000.00           

เฉพาะเจาะจง
นายจิรภัทร ธนจิราพร เสนอราคา 10,000

 บาท

นายจิรภัทร ธนจิราพร ราคาตกลงเช่า 

10,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

070/2565 ลว.2/7/2565

6 ขออนุมัติเช่ารถฟอร์จูนเนอร์ หว่างวันท่ี 5 - 8 กรกฏาคม 

2565 จ.พัทลุง 12,000.00           12,000.00           

เฉพาะเจาะจง
นายประชัด ใสสม เสนอราคา 12,000 บาท

นายประชัด ใสสม ราคาตกลงเช่า 

12,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

071/2565 ลว.4/7/2565

7

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ระหว่างวันท่ี 20 - 22 กรกฏาคม 2565 จ.ล าพูน 5,400.00             5,400.00            

เฉพาะเจาะจง

นายหิรัญ นครจินดา เสนอราคา 5,400 บาท
นายหิรัญ นครจินดา ราคาตกลงเช่า 

5,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

073/2565 ลว.7/7/2565

8 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ระหว่างวันท่ี 26 - 27 กรกฏาคม 2565 จ.

อุบลราชธานี 5,400.00             5,400.00            

เฉพาะเจาะจง
นายมงคล เอ่ียมละออ เสนอราคา 5,400 

บาท

นายมงคล เอ่ียมละออ ราคาตกลงเช่า 

5,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

074/2565 ลว.7/7/2565

9 ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ 27 กรกฏาคม 2565 จ.สุโขทัย 4,000.00             4,000.00            

เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

4,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 4,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

076/2565 ลว.21/7/2565

10

ขออนุมัติเช่า ZOOM 50,557.50           50,557.50           

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ

ราคา 50,557.50 บาท

บริษัท มาสซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคาตกลงเช่า 50,557.50 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

078/2565 ลว.20/7/2565

11

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2565 (สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี 7,000.00             7,000.00            

เฉพาะเจาะจง

นายอนิรุด ศรีทอง เสนอราคา 7,000 บาท
นายอนิรุด ศรีทอง ราคาตกลงเช่า 7,000

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

079/2565 ลว.26/7/2565

12

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2565 (สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี 8,000.00             8,000.00            

เฉพาะเจาะจง
นายวุฒิชัย โมราศิลป์ เสนอราคา 8,000 

บาท

นายวุฒิชัย โมราศิลป์ ราคาตกลงเช่า 

8,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

080/2565 ลว.26/7/2565

13

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2565 (สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี 9,000.00             9,000.00            

เฉพาะเจาะจง
นายสุวิวัฒน์ วัฒนาวราสินธ์ เสนอราคา 

9,000 บาท

นายสุวิวัฒน์ วัฒนาวราสินธ์ ราคาตกลง

เช่า 9,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

081/2565 ลว.26/7/2565



             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 กรกฎำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 (1)

14

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2565 (สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี 14,000.00           14,000.00           

เฉพาะเจาะจง
นายปณวัตน์ นาเมือง เสนอราคา 14,000 

บาท

นายปณวัตน์ นาเมือง ราคาตกลงเช่า 

14,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

082/2565 ลว.26/7/2565

15

ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ ในวันท่ี 28 กรกฏาคม 2565 (สมุย) จ.สุราษฎร์ธานี 9,000.00             9,000.00            

เฉพาะเจาะจง

นายบุญน า ขุนดี เสนอราคา 9,000 บาท
นายบุญน า ขุนดี ราคาตกลงเช่า 9,000 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

083/2565 ลว.26/7/2565


