
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เร่ือง ประกาศผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕:

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง เกี่ยวกับการพิจารณา 
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือน (ตามแบบ 
สฃร.๑) เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประซาขน น้ัน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแบบ สฃร.๑ เพ่ือให้ประขาขนใด้ 
ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามแบบ สฃร.๑ ท่ีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(บางประไพ เจรีญฤทท่ี)
นักรขาการสาธารผศุขเท่ียวข า ^ '" ;- .ส่งเสรับพัฒนา)รักษาราซการแห!

นาฃแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง



แบบ สขร.1
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน

??'ใจไ !ก.จ'■ ใจ1?ง'1คโ'1‘?ก 1?ง*1ด .ัจจ;}'า1ค ฅว .ัจ
พฤษภาคม 2565

ลำดับ
ที่

งานจัดจ้อจัดจ้าง
วงเงินท่ี 

จัดจ้อหรือ 
จัดจ้าง(บาท)

วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธี'จ้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่คดเลือก
เหตุผลท่ี 
ดัดเสือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้อหรือจ้าง

1 ค่าจ้างทำเอกสาร จำนวน 2 
รายการ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 16,000.00 อักษราอิมเมจ 16,000.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขที 
89/2565 ลงวับที 1 

มีนาคม 2565
2 ค่าวัสดุป้ามันเจ้อเพลิงและ 

หล่อลึ๋น
27,675.20 27,675.20 เอพาะเจาะจง บมจ. ธนาคารกรุงไทย 27,675.20 บมจ.

ธนาคารกรุงไทย
27,675.20 เป็นผู้ประกอบ 

อาชีพโดยตรง
ที ตง 0032.01/705 ลง 
วับที 29 กับยายบ 2564

3 จ้างปรับปรุงระบบประปา 
ภายใบอาคารสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์เอสเจ 
อินเตอร์เทค

64,000.00 ร้านอาร์เอสเจ 
อินเตอร์เทค

64,000.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขที 
122/2565 ลงวันที 31 

มีนาคม 2565
4 จ้ออุปกรณ์สำหรับการ 

สิกอบรมจำนวน 10 รายการ
17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง ห'จก.ธรรมคลบิค 17,300.00 หจก.ธรรมคลีนิค 17,300.00 เป็นผู้ประกอบ 

อาชีพโดยตรง
ตามใบสังจ้อเลขที 

146/2565 ลงวันที 20 
เมษายน 2565

5 จ้าง'ทำภู่มอและ'ใวนิค 
ประกอบการ!!เกอบรมอาสา 
อุกเอิบการแพทย์

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 5,940.00 อักษราอิมเมจ 5,940.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ใบส์'งจ้างเลขที 
145/2565 ลงวันที 20 

เมษายน 2565



สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
ลำดับ

ท ี่
งานจัดจ้อจัดจ้าง

วงเงินท่ี 
จัดจ้อหรือ 

จัดจ้าง(บาท)

วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีจ้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการศัดเลีอก ราคาที่ค ัดเลีอก
เหตุผลท่ี 
ดัดเลึอก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท ี่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการจ้อหรือจ้าง

6 จ้างทำเอกสารแผ่นพับ 
จำนวน 900 แผ่น

900.00 900.00 เอพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 900.00 อักษราอิมเมจ 900.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาซีพโดยตรง

ท่ี ตง 0033.01/177 ลง 
วันท่ี 27 เมษายน 2565

7 ค่าจ้างรถแห่ประซาสัมพันธ์ 
จำนวน 5 วับ

5,000.00 5,000.00 เอพาะเจาะจง บายพรสักดี้ คงสง 5,000.00 อักษราอิมเมจ 5,000.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาซีพโดยตรง

ตามใบลั่งจ้างเลซท่ี 
141/2565 ลงวันท่ี 19 

เมษายน 2565
8 ค่าจ้างเหมาจัด1,)ธนิทรรศการ 

กัญขาทางการแพทย์
20,000.00 20,000.00 เอพาะเจาะจง ร.ต.หญิงสมจิตร ลั่น 

สิบ
20,000.00 อักษราอิมเมจ 20,000.00 เป็นผู้ประกอบ 

อาซีพโดยตรง
ดามใบลั่งจ้างเลซท่ี 

138/255 ลงวับท่ี 19 
เมษายน 2565

9 จ้างจัดทำ?เอประขาสัมพันธ ์
นิทรรศการกัญซา

9,700.00 9,700.00 เอพาะเจาะจง บายสุทธิณัฐ เส้งรอด 9,700.00 อักษราอมเมจ 9,700.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาซีพโดยตรง

ตามใบลั่งจ้างเลขท่ี 
139/2565 ลงวันท่ี 19 

เมษายน 2565

10 ค่าจ้างทำปืายไวนิลโครงการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 8,100.00 อักษราอิมเมจ 8,100.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาซีพโดยตรง

ตามใบลั่งจ้างเลขท่ี 
135/2565 ลงวันท่ี 11 

เมษายน 2565
11 ค่าจ้างทำเอกสารคู่มอการ 

ประชุม จำบวบ 500 เล่ม
47,900.00 47,900.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอ็มเมจ 47,900.00 อักษราอิมเมจ 47,900.00 เป็นผู้ประกอบ 

อาซีพโดยตรง
ตามใบลั่งจ้างเลขที่ 

134/2565 ลงวับท่ี 11 
เมษายน 2565



สรุปผลการ 
สำ!

'ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน 
วักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

พฤษภาคม 2 5 6 5

ลำดับ
ท ี่

งานจัดช้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ี 

จัดช้ื[อหรือ 
จัดจ้าง(บาท)

วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีช้ื[อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลีอก ราคาที่ค ัดเลือก
เหตุผลท่ี 
ดัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ในการช้ื[อหรือจ้าง

12 ค่าจ้างทำกระเป้าบรรจ ุ
เอกสาร จำนวน 490 เล่ม

49,000.00 49,000.00 เอพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 49,000.00 อักษราอิมเมจ 49,000.00 เป้นผู้'ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขที่ 
136/2565 ลงวันที่ 11 

เมษายน 2565
13 ค่าซ่อมยูนิตทันตกรรม 20,865.00 20,865.00 เอพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวข 20,865.00 อักษราอิมเมจ 20,865.00 เป็นผู้ประกอบ 

อาชีพโดยตรง
ตามใบสังจ้างเลขท่ี 

121/2565 ลงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565

14 ค่าซ่อมครุภัณทํในคลีนิกทัน 
ตกรรม

8,500.00 8,500.00 เอพาะเจาะจง พัฒนี เด็นตอล ขัพ 
พลาย

8,500.00 พัฒนี เดีนดอส ซัพ 
พลาย

8,500.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขท่ี 
140/2565 ลงวันท่ี 16 

เมษายน 2565

15 ชื้อเชื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 
40 ตัว

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร์ เมดีคอล 
จำกัด

19,200.00 บ.อัมรินทร์ เมดีคอล 
จำกัด

19,200.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขท่ี 
144/2565 ลงวันท่ี 20  

เมษายน 2565

16 ค่าปรับใ]รุงท้องศูนย์บริการ 
เบ็ดเสร็จ

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พินุลธรรมคักด 
การก่อสร้าง

62,800.00 หจก.พินุลธรรมคักดี ้
การก่อสร้าง

62,800.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขท่ี 
106/2565 ลงวันท่ี 10 

มีนาคม 2565

17 จ้างเหมารถตู้รับจ้างเอกขน 
จำนวน 2 คัน

6,000.00 6,000.00 เอพาะเจาะจง นายอานุเขษฐ์ บุกแก้ว 6,000.00 นายอาบุเขษฐ์ บุก 
แก้ว

6,000.00 เป็นผู้ประกอบ 
อาชีพโดยตรง

ตามใบสังจ้างเลขที่ 
152/2565 ลงวันที่ 26 

เมษายน 2565



สรุปผลกาใ 

สำ1
เด0าฌินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน 
จักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

พฤษภาคม 2565
ลำดับ

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ี 

จัดเอหรือ 
จัดจ้าง(บาท)

วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธี'ซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลีอก ราคาที่ค ัดเลือก
เหตุผลท่ี 
ดัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 
ใบการซ้ือหรือจ้าง

18 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,128.00 1,128.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอิมเมจ 1,128.00 อักษราอิมเมจ 1,128.00 เป็นผู้ประกอบ 
อา1ชีพ'โดยตรง

ท่ี ตง 0032.001/156  
ลงวับที่ 31 มีนาคม 

2565
19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,408.00 5,408.00 เฉพาะเจาะจง ห'จก.ตรัง1ซัพพลาย 5,208.00 หจก.ตรังขัพพลาย 5,208.00 เป็นผู้ประกอบ 

อา'ริ!พ,โดยตรง
ใบสังซื้อเลขท่ี 

153/2565 ลงวันท่ี 28 
เมษายน 2565

20 เบิกค่าจ้างทำคลืป 7 0 0  
ประซาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาบ

4,000.00 4 ,๓ 0 .00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณขัย จุมี 4,000.00 นายวรรณขัย จุมี 4,000.00 เป็นผู้ประกอบ 
อา1ริเพ'โดยตรง

ท่ี ตง 0033.01/173 ลง 
วันท่ี 22 เมษายน 2565

21 ซอเคร่ืองข่วยหายใจซนิด 
ควบคุมดด้วยปริมาตรและ 
ความดัน เคลื่อนย้ายได ้
จำนวน 1 เครื่อง

449,700.00 449,700.00 อ-ชเฟถ่เก? บ.โซวิค จำกัด 440,000.00 บ.โซวิค จำกัด 440,000.00 เป็นผู้ผ่านการ 
พิจารณาและ 

เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี 78/2565 ลงวันท่ี 
20 พฤษภาคม 2565

22 เครื่องติดตามการทำงานของ 
หัวใจและสัญญาณดูพอัตโนมัติ

3,874,000.00 3,874,000.00 อ-ช!ฟช!ก3 บ.ดีดีเค เมดิคอล 
แอนด์ขัพพลาย จำกัด

3,848,000.00 บ.ติสืเค เมติคอล 
แอบด์ขัพพลาย 

จำกัด

3,848,000.00 เป็นผู้ผ่านการ 
พิจารณาและ 

เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี 77/2565 ลงวับท่ี 
20 พฤษภาคม 2565


