
             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)

260,000.00        สัญญำ 

1 สัญญาจ้างประเมินสมรรถนะทางการบริหารของ

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจ าปี 

2565

          260,000.00          260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด เสนอราคา 

260,000 บาท

บริษัท วินทูเกเตอร์ จ ากัด ตกลงราคา

จ้าง 260,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

P035/2565 ลว. 26/9/2565

          459,555.00 ข้อตกลง

1 ข้ตกลงจ้างบ ารุงรักษาระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ Data 

Center

          260,000.00          260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ 

จ ากัด เสนอราคา 260,000 บาท

บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจเมนท์ 

จ ากัด ตกลงราคาจ้าง 260,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M099/2565 ลว.23/9/2565

2 ข้อตกลงจ้างต่ออายุค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรม oracle 

database edition one ระยะเวลา ๑ ปี

          199,555.00          199,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด เสนอราคา 

199,555 บาท

บริษัท เวิลด์ อินฟินิต้ี จ ากัด ตกลงราคา

จ้าง 199,555 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน

M100/2565 ลว.23/9/2565

716,326.00        ใบส่ังจ้ำง

1

รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานขับรถยนต์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายศุภฤกษ์ 

เพ่ิมพูล)

12,000.00           12,000.00           เฉพาะเจาะจง
นายศุภฤกษ์ เพ่ิมพูน เสนอราคา 12,000 

บาท

นายศุภฤกษ์ เพ่ิมพูน ตกลงราคาจ้าง

12,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
076/2565 ลว.02/09/2565

2

รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานขับรถยนต์ของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายฉลอง หาริน

ไสล)

12,000.00           12,000.00           เฉพาะเจาะจง
นายฉลอง หารินไสล เสนอราคา 12,000 

บาท

นายฉลอง หารินไสล ตกลงราคาจ้าง 

12,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
077/2565 ลว.02/09/2565

3
รายงานขออนุมัติดจ้างพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้ใช้วิทยุ

คมนาคมแบบส่ังเคราะห์ความถ่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5,564.00             5,564.00            เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง เสนอ

ราคา 5,564 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิทธิโชค พร้ินต้ิง ตก

ลงราคาจ้างา 5,564 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
078/2565 ลว.08/09/2565

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30  เดือน กันยำยน 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 กันยำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 (1)

4

ขรายงานขออนุมัติจ้างท าฉาก ศูนย์ส่ือการแพทย์ฉุกเฉิน 

อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

220,000.00          220,000.00         เฉพาะเจาะจง
นายกลางชลธยาน์ พ่อค้าช้างวริศ เสนอ

ราคา 220,000 บาท

นายกลางชลธยาน์ พ่อค้าช้างวริศ ตกลง

ราคาจ้าง 220,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
079/2565 ลว.08/09/2565

5

รายงานขออนุมัติจ้างบันทึกสรุปประเด็น (Note Taker) 

และจัดท าต้นฉบับ (อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

50,000.00           50,000.00           เฉพาะเจาะจง
นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์ เสนอาราคา 

50,000 บาท

นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์ ตกลงราคาจ้าง 

50,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
080/2565 ลว.09/09/2565

6

รายงานขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินท่ีมีมาตรฐานท่ีประชาชนเช่ือม่ันและ

ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการ อย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเท่า

เทียม ปี 2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,400.00             4,400.00            เฉพาะเจาะจง
ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคา 4,400 

บาท

ร้าน เค เอ็ม มาร์เก็ตต้ิง ตกลงราคาจ้าง 

4,400 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
082/2565 ลว.15/09/2565

7
รายงานอนุมัติจ้างปรับปรุงศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
162,675.00          162,675.00         เฉพาะเจาะจง

นายไพทูลย์ อ่อนปัดชา เสนอราคา 

162,675 บาท

นายไพทูลย์ อ่อนปัดชา ตกลงราคาจ้าง 

162,675 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
083/2565 ลว.19/09/2565

8

รายงานอนุมัติจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่ือสารผ่าน

ดาวเทียม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

99,938.00           99,938.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย 

จ ากัด (มหาชน) เสนอราคา 99,938 บาท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย

 จ ากัด (มหาชน) ตกลงราคาจ้าง 99,938

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
084/2565 ลว.19/09/2565

9

รายงานขอความเห็นชอบจ้างปรับปรุงพ้ืนทางข้ึนด้านหน้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 

พรรษา

149,749.00          149,749.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 

ราคาเสนอ 149749 บาท

บริษัท ฟ้าประทาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

 ตกลงราคาจ้าง  149749 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
085/2565 ลว.21/9/2565

10
รายงานขอความเห็นชอบจ้างติดต้ังกาลักน้ า ล้างระบบท่อ

 จ านวน 1 จุด และย้ายเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง
8,560.00             8,560.00            เฉพาะเจาะจง

บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอนสตรัคช่ัน

 จ ากัด เสนอราคา 8,560 บาท

บริษัท เวล เทคโนโลยี แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด ตกลงราคาจ้าง  8,560 

บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
086/2565 ลว.26/9/2565



             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 กันยำยน 2565

(ช่ือหน่วยงำน) สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ

วันท่ี 30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565 (1)

11
จ้างต่ออายุลิขสิทธ์ิการรีโมทระยะไกล (Bomgar) เป็น

ระยะเวลา 1 ปี ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
143,273.00          143,273.00         เฉพาะเจาะจง

บ.ดาต้าโปร จ ากัด เสนอราคา 143,273 

บาท

บ.ดาต้าโปร จ ากัด ตกลงราคาจ้าง 

143,273 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
087/2565 ลว.29/9/2022

62,186.40          ใบส่ังซ้ือ

1
รายงานขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมติดต้ัง

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,059.30             1,059.30            เฉพาะเจาะจง

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา

 1,059.30 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ตกลง

ราคาซ้ือ 1,059.30 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
044/2565 ลว.9/9/2565

2
รายงานขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง
5,990.00             5,990.00            เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด เสนอราคา 5,990 บาท

บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล 

เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ตกลงราคาซ้ือ 5,990

 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
045/2565 ลว.12/9/2565

3
รายงานขออนุมัติจัดซ้ือพาทิช่ันไม้ส าหรับก้ันโต๊ะท างาน 

พร้อมติดต้ัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38,059.90           38,059.90           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เทค จ ากัด เสนอราคา

 38,059.90 บาท

บริษัท ไทยร็อค เฟอร์เทค จ ากัด ตกลง

ราคาซ้ือ 38,059.90 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
046/2565 ลว.12/9/2565

4 รายงานขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,077.20           17,077.20           เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

เสนอราคา 17,077.20 บาท

บริษัท อาร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 

ตกลงราคา 17,077.20 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
047/2565 ลว.12/9/2565

5

 

รายงานขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ 

ชุดท่ี 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87,312.00           87,312.00           เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคช่ัน จ ากัด เสนอ

ราคา 87,312 บาท

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคช่ัน จ ากัด ตก

ลงราคาซ้ือ 87,312 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
048/2565 ลว.20/9/2565

6 รายงานขอความเห็นชอบจัดซ้ือล าโพงพร้อมไมค์ 69,870.04           69,870.04           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จ ากัด เสนอ

ราคา 69,870.04 บาท

บริษัท เอส ที พลัส ซิสเท็ม จ ากัด ตกลง

ราคาซ้ือ 69,870.04 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
049/2565 ลว.29/9/2565

46,200.00          ใบส่ังเช่ำ

1
รายงานขออนุมัติเช่ารถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ท่ีน่ัง

พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7,500.00             7,500.00            เฉพาะเจาะจง นายอรรถพร สมศรี เสนอราคา 7,500 บาท

นายอรรถพร สมศรี ตกลงราคาเช่า 

7,500 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
093/2565 ลว.05/09/2565

2
ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20,700.00           20,700.00           เฉพาะเจาะจง

นายสุรเชษฎ์ เพียรภูเขา เสนอราคา 

20,700 บาท

นายสุรเชษฎ์ เพียรภูเขา ตกลงราคาเช่า 

20,700 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
094/2565 ลว.05/09/2565

3
ขออนุมัติเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับ

รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18,000.00           18,000.00           เฉพาะเจาะจง

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ เสนอราคา 

18,000 บาท

นายสมบุญ เร่ิมศิริประเสริฐ ตกลงราคา

เช่า 18,000 บาท

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงิน
095/2565 ลว.22/09/2565


