
             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)

3,319,650.00      สัญญำ 

1 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 

รายการ

       1,864,500.00        1,932,477.00 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ ราคาเสนอ 

1,860,730.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรรุ่งโรจน์ ราคาตก

ลงซ้ือ 1,850,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P032/2565 ลว. 17/8/2565

2 จ้างก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ๑ ช้ัน เป็นท่ีจอดรถส่ือสาร

และอาคารอเนกประสงค์ จ านวน ๑ หลัง

       1,300,000.00        1,136,500.00 e-bidding บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

ราคาเสนอ 1,100,000 บาท

บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

 ราคาตกลงจ้าง 1,100,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P033/2565 ลว. 29/8/2565

3 สัญญาเช่าโปรแกรมการใช้งาน Adobe Creative Cloud 

for team และ โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC

          155,150.00          155,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด เสนอ

ราคา 155,150 บาท

บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จ ากัด 

ราคาตกลงเช่า 155,150 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P034/2565 ลว. 29/8/2565

ข้อตกลง

ไม่มี

372,780.00        ใบส่ังจ้ำง

1
รายงานขออนุมัติจ้างท าของท่ีระลึกส าหรับใช้ในพิธีการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90,000.00           90,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร แซ่เล้า ราคาเสนอ 90,000 บาท

นางสุภาพร แซ่เล้า ราคาตกลงจ้าง

90,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
067/2565 ลว.4/8/2565

2
จ้างท านโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 

Policy)
40,000.00           40,000.00           เฉพาะเจาะจง

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง ราคาเสนอ 40,000

 บาท

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง ราคาตกลงจ้าง 

40,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
068/2565 ลว.18/8/22565

3
จ้างท าเส้ือส าหรับผู้อบรม. บฉถ รุ่น 3 สบก

01/02139.1-.3  ลว 18/8/65
16,500.00           16,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พร้ินส์ต้ิง จ ากัด บริษัท อัลติเมท พร้ินส์ต้ิง จ ากัด

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
069/2565 ลว.18/8/2565

4 จ้างไวนิล  สบก01/02139.4-.6  บฉถ รุ่น 3  ลว18/8/65 1,284.00             1,284.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลติเมท พร้ินส์ต้ิง จ ากัด บริษัท อัลติเมท พร้ินส์ต้ิง จ ากัด
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
070/2565 ลว.18/8/2565

5
จ้างท าเข็ม ปกประกาศ ท ากระเป๋า  สบก01/02139.7-.9 

 บฉถ รุ่น 3  ลว18/8/65
63,130.00           63,130.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สิทธิโชค พร้ินส์ต้ิง หจก. สิทธิโชค พร้ินส์ต้ิง

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
071/2565 ลว.18/8/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม 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 สิงหำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)

6

รายงานขออนุมัติจ้างบริษัทตรวจติดตามเพ่ือต่ออายุระบบ 

 ISO 9001:2015 (Re-certificate) ให้สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเตาะจง 80,036.00           80,036.00           เฉพาะเจาะจง

บ.ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเสนอ 80,036 

บาท

บ.ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ราคาตกลงจ้าง

80,036 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
072/2565 ลว.25/8/2565

7 จ้างถ่ายเอกสาร SASOP 43,500.00           43,500.00           เฉพาะเจาะจง
ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง ราคาเสนอ 43,500

 บาท

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง รราคาตกลง

จ้าง43,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
073/2565 ลว.30/8/2565

รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์ของ

เคร่ืองสูบน้ าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,100.00           32,100.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอร์ โปรเจ็ค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

 ราคาเสนอ 32,100 บาท

บริษัท อินเตอร์ โปรเจ็ค เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ราคาตกลงจ้าง 32,100 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
074/2565 ลว.31/8/2565

8
รายงานขออนัุติจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปล๊ักไฟพ้ืน และ

ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,230.00             6,230.00            เฉพาะเจาะจง

นายพัมน์ชัยนนท์ ปานเจริญ ราคาเสนอ 

6,230 บาท

นายพัมน์ชัยนนท์ ปานเจริญ ราคาตกลง

จ้าง 6,230 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
075/2565 ลว.31/8/2565

62,017.20          ใบส่ังซ้ือ

1 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,236.00           37,236.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ ากัด

 ราคาเสนอ 37,236 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 

จ ากัด ราคาตกลงซ้ือ 37,236 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
040/2565 ลว.3/8/2565

2
รายงานขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
17,013.00           17,013.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาเสนอ

 17,013 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราค

เตกลงซ้ือ 17,013 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
041/2565 ลว.3/8/2565

3 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกีณ์จ่ายไฟ(Power Supply) 6,420.00             6,420.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด ราคาเสนอ 

6,420 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด ราคาตกลง

ซ้ือ 6,420 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
042/2565 ลว.17/8/2565

4 ขออนุมัติจัดซ้ือป้าคล้องคอ 1,348.20             1,348.20            เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย 

ราคาเสนอ 1,348.20 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพ

พลาย ราคาตกลงซ้ือ 1,348.20 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
043/2565 ลว.18/8/2565

69,850.00          ใบส่ังเช่ำ

1
ขออนุมัติเช่ารถตู้ 31 กรกฏาคม นครศรี  สบก 01/01954

  ลว 27/7/65. (อัน)
8,000.00             8,000.00            เฉพาะเจาะจง

นายอนุสิทธ์ิ ไชยมาศ เสนอราคา 8,000 

บาท

นายอนุสิทธ์ิ ไชยมาศ ราคาตกลงเช่า 

8,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
084/2565 ลว.27/7/2565



             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 สิงหำคม 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2565 (1)

2
ขออนุมัติเช่ารถตู้ 4 - 5 สิงหาคม ร้อยเอ็ด สบก 

01/02041  ลว 3/8/65. (อัน)
3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง

นายชัยวุฒิ เวียนวิเศษ เสนอราคา 3,600 

บาท

นายชัยวุฒิ เวียนวิเศษ ราคาตกลงเช่า

3,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
085/2565 ลว.03/8/2565

3
ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,500.00             7,500.00            เฉพาะเจาะจง นายเต็ง หมู่ปาน เสนอราคา 7,500 บาท

นายเต็ง หมู่ปาน ราคาตกลงเช่า 7,500 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
086/2565 ลว.3/8/2565

4
ขออนุมัติเช่ารถตู้ 11 สิงหาคม  เชียงใหม่ สบก 01/02043

  ลว 3/8/65. ( พ่ีสินีนุช)
5,400.00             5,400.00            เฉพาะเจาะจง นายกิติภูมิ บัวเย็น เสนอราคา 5,400 บาท

นายกิติภูมิ บัวเย็น ราคาตกลงเช่า 5,400

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
087/2565 ลว.3/8/2565

5
รายงานขออนุมัตเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00             6,000.00            เฉพาะเจาะจง

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

6,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 6,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
088/2565 ลว.16/8/2565

6

รายงานขออนุมัติจัดเช่าการใช้งานระบบปฏิบัติการ IOS 

Developer Program ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

5,350.00             5,350.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

5,350 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด ราคาตกลง

เช่า 5,350 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
089/2565 ลว.18/8/2565

7
รายงานขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6,000.00             6,000.00            เฉพาะเจาะจง

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

6,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 6,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
090/2565 ลว.19/8/2565

8
รายงานขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14,400.00           14,400.00           เฉพาะเจาะจง

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

14,400 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 14,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
091/2565 ลว.19/8/2565

9
รายงานขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10,000.00           10,000.00           เฉพาะเจาะจง

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

10,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ราคาตกลง

เช่า 10,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
091.1/2565 ลว.19/8/2565

10
รายงานขออนุมัติจัดเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อม

พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3,600.00             3,600.00            เฉพาะเจาะจง

นายนพรัตน์ ค านุวงศ์ เสนอราคา 3,600 

บาท

นายนพรัตน์ ค านุวงศ์ ราคาตกลงเช่า

3,600 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
092/2565 ลว.23/8/2565


