
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานใบราชการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

ตามประกาศสำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

ขี่อหน่วยงาน ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
วับ/เดีอน/ปี ะ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕:
หัวข้อ ะ ขออบุนัติประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕:

รายละเอียดข้อมูล
ขออนุนัติประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน 

(วันท่ี ๑๔-๓๐ กันยายน) ๒๕๖๕ ตามแบบสขร. ๑ จำนวน ๑๑ หน้า ๕๓ รายการ

นกเ๓ ายนอก ะ

ผ้รับผิดชอบการให้ข้อมล ผู้อนุม้ติรับรอง

(นางสาวเสาวลักษณ์ เสนามิตร) (นายปราโมทย แก่นอินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปฏิบัติ'หน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
วับท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผ้รับผิดขอบการนำข้อมลข้ึนเผยแพร่

(นางสาวยุวดี จันทรักษ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เร่ือง ประกาศผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕:๔๐ มาตรา ๘ วรรคหน่ึง เกี่ยวกับการพิจารณา 
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐท่ีกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำผลการพิจารณาเป็นรายเดือน (ตามแบบ 
สขร.๑) เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประขาขน น้ัน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการตามแบบ สฃร.๑ เพื่อให้ประชาขบ 
ได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประจำเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒(ะ๖๕: เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามแบบ สฃร.๑ ท่ีแนบท้ายประกาศฉบับน้ี

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

(นายขยัรฅัน ่ สำโป)
บายแ^สสําฮารณสขุขงัพวพพรงั



แบบ สฃร.!
สรุปผลกใรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ส ำ น ัก ง า น ส า ธ า ร ณ ส ุ[ ข จ ัง ห ว ัด ต ร ัง ^
ลำดับ

ท ี่
งานจัดซื้อชัดจ้าง

วงเงนท 
จัดซื้อหรือ 

จัดจ้าง(บาท*

วงเงน 
งบประมาณ 
(ราคากลางา

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้[เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ไค ัร ับการค ัดเส ือก
ราคาที่ 

คัดเส ือก

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขพ ีและว ันท ีของ 

ส ัญ ญ าหร ือข ้อตกลง  

ใน การซ ื้อห ร ือจ ้าง
1 ค ่าจ ้างทำโล ่ประกาศเก ียรต ิค ุณ 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 57,600.00 อ ักษราอ ัมเมจ 57,600.00 เป ็นผ ู้ประกอบ ใบสั่งจ ้าง 289/2565

ต้นแบบการบำใงัดโดยชุมชน อาช ีพโดยตรง ลงวันท ี่ 9 ก ันยายน
มีส ่วนร่วม จำนวน 32 โล่ 2565

2 จ้างทำประกาศนียบ ัตร 18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 18,750.00 อ ักษราอ ิมเมจ 18,750.00 เป ็นผ ู้ประกอบ ใบส ั่งจ ้าง 288/2565
โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ อาช ีพโดยตรง ล งว ัน ท ี่9 ก ันยายน
จำนววน 625 ใบ 2565

3 ช ื้อว ัสค ุอ ุกรณ โครงการอบรม 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำว ิทยา 17,900.00 หจก.นำว ิทยา 17,900.00 เป็นผู้ประกอบอาชีพ ใบส ั่งช ื้อ 287/2565 ลง
เช ิงปฏิบ ัต ิการฯ ใดยตรง วันที่ 9 ก ันยายน 2565

4 จ ัดช ื้อว ัสค ุสำน ักงาน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นำว ิทยา 20,000.00 หจก.นำว ิทยา 20,000.00 เป ็นผ ู้ประกอบ ใบส ั่งช ื้อ 290/2564 ลง
อาช ีพโดยตรง วันที่ 12 กันยาขน 2564

5 จ ้างเอถอนกล ้องวงจรป ิดและ 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ ีเอส เน ีตเว ิร ์ค 8,881.00 หจก.พ ีเอส เน ็ตเว ิร ์ค 8,881.00 เป ็นผ ู้ประกอบ ใบสั่งจ ้าง 305/2565
ระบบ 00ถโ6โ61106 โซลูชั่น โซลูช ั่น อาช ีพโดยตรง ลงวันท ี่ 16 ก ันยายน
โรงหยาบาลสนามทุ่งแจ ้ง 2565

6 จ้างทำโล ่เกษ ียณอายูราชการ 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 32,500.00 อ ักษราอ ิมเมจ 32,500.00 เป็นผู้ประกอบอาชีพ ใบสั่งจ ้าง 308/2565
จำนวน 25 โล่ โดยตรง ลงวันท ี่ 16 ก ันยายน

7 ช ื้อว ัสค ุประเภทสายส ัญญาณ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท พีเวล บ ัสเนส 14,000.00 บริษ ัท พ ีเวล บ ัส เนส จำกัด 14,000.00 เป็นผู้ประกอบอาชีท ใบส ั่งช ื้อ 297/2565 ลง
ภาพสำหรับประช ุม จำนวน 7 จำกัด โดยตรง วันที่ 15 ก ันยาขน 2565



แบบ สฃร.!
อบเดือน

จังหวัดตรัง
กันยายน 2565

* * 1
งานจัดซื้อจัดข้าง

วง*งนฑ 
จัดซื้อหรือ 

จัดข ้า ง (บาท)
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/ข้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

-

ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก

1

ราคาท ี่ค ัดเล ือก

เหตุผลท 
คัดเลือก 

โดยสังเขป

เลขทและรันฑ ืของ 

ส ัญ ญ าหร ือข ้อตกลง  
ใน การซ ื้อหร ือข ้าง

8 จ้างทำโล ่ประกาศเก ียรต ิค ุณ  
ตำบลต้นแบบและเก ียรต ิบ ัตร 
สำหรับคณะทำงานโครงการ 
พ'ตเนาตำบลต้นแบบ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ัมเมจ 18,000.00 อ ักษราอ ิมเมจ 18,000.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งจ ้าง 243/2565 
ลงวันที่ 16 ส ิงหาคม

2565

9 จ้างตรวจว ิเคราะห ์ผล ิตภ ัณ ฑ ์ 
แอลกอฮอล์เพ ื่อส ุขอนาม ัย 
สำหรับมือ จำนวน 1 ต ัวอย่าง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ส ูนย์ว ิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ท ี่ 12/1 ตรัง

15,000.00 ส ูนย ์ว ิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ท ี่ 12/1 ตรัง

15,000.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งจ ้าง 203/2565 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 

2565
10 ช ี้อว ัสค ุในการเก ีบต ัวอย ่าง 

ผลิตภ ัณฑ ์ส ุขภาพ จำนวน 15 
รายการ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ธ ิดาร ัตน ์ท องให ม ่ 5,500.00 ธ ิดาร ัตน ์ ทองใหม่ 5,500.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งช ื้อ 272/2564 ลง 
ว ัน ท ี่31 ส ิงห าค ม 2565

11 จ้างส ่ายเอกสาร 2,064.50 2,064.50 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ัมเมจ 2,064.50 อ ักษราอ ิมเมจ 2,064.50 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/390 อง 
วันที่ 15 ก ันยายน 2565

12 จ ้างซ ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง

4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง กมลแอร ์เชนร ์ว ิ 
สเช ึนเตอร

4,237.20 กมลแอร ์เชน ร ์ว ิส เช ็น เตอร ์ 4,237.20 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ต ง 0033 .01 /390ลง 
วันที่ 24 ส ิงหาคม 2565



แบบ สขร.!
นร0ฃเสือน

0  จ * /

อำดับ 
ท่ี

งานจัดซื้อจัดอ้าง
วงเงนท 

จัดซื้อหรือ 
■ จัด.จัไ.งโ!!ไท)

วงเงน 
งบประมาณ 
โราคากลาง)

วิธีซื้อ/จัาง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก ราคาท ี่ค ัดเล ือก ดัดเลือก 
โดกสังเขป

เลขท ีแอะว ันท ีของ 

ส ัญ ญ าหร ือข ้อตกลง  
ใน การซ ื้อห ร ืออ ้าง

13 จ้างช ่อมบำรุง 
เคร ื่องปร ับอากาศ กลุ่มงาน 
พ ัฒนาค ุณ ภาพและ!ปแบบ 
บริการ

535.00 535.00 เฉพ าะเจาะธง กมลแอร์เซนร์ว ั 
ส เซ ็น เตอร ์

535.00 กมลแอร ์เซนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 535.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ต ง 0033.01/367 ลง 
ว ัน ท่ี 8 ก ันยายน 2565

14 จ้างซ ่อมบำรุง 
เคร ื่องปร ับอากาศ กลุ่มงาน 
ท ันตสาธารณสุขส ่าน ักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

1,486.60 1,486.60 เฉพาะเจาะจง กมลแอร ์เชน ร์วิ 
สเซ ็น เตอร ์

1,486.60 กมลแอร ์เชนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 1,486.60 เป ็น ผู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/398 ลง 
วันที่ 16 ก ันยายน 2565

15 จ้างซ ่อมบำรุง 
เคร ื่องปร ับอากาศ กลุ่มงาน 
ค ุ้มครองผู้บริโภคและเภส ัช 
สาธารณสุข

3,948.30 3,948.30 เฉพาะเจาะจง กมลแอร์เซนรัว 
สเซ ็น เตอร ์

3,948.30 กมลแอร ัเซนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 3,948.30 เป ็น ผู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ดง 0033.01/365 ลง 
ว ัน ท่ี 8 ก ันยายน 2565

16 ค ่าจ ้างจ ัดทำเก ียรต ิบ ัตร รพ. 
สต.ท่ีผ่านการประเม ินรับรอง 
ค ุณภาพโรงพยาบาลส ่งเสริม 

ส ุขภาพตำบลติดดาว ปี 2565

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอมเมจ 5,800.00 อ ักษราอ ิมเมจ 5,800.00 เป ็น ผู้ 
ประกอบ 

อาชีพโดยตรง

ใบสั่งจ ้าง 260/2565 
ล งว ัน ท ี่25 ส ิงหาคม 

2565



ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดข้าง
วงเง่นท 

จัดซื้อหรือ 
จัดข้าง(บาทา

งบประมาณ 
(ราคากลางา

วิธีซื้อ/ข้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก
ราคาท ี ่

คัดเล ือก

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขท ี่และวันบีของ 

ส ัญ ญ าหรือข้อตกลง 

ในการ ซ้ือหรือข้าง
17 ค ่าว ัสค ุหล ่อล ื่นและนาม ัน 

เช ื้อเทล ิง
37,352.30 37,352.30 เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกร ุงไทย 37,352.30 บมจ.ธนาคารกร ุงไทย 37,352.30 เป ็นผ ู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง
ที่ ตง 0032.01/705 ลง 

ว ันที่ 29 ก ันยายน 2565

18 จ้างจ ัดน ิทรรศการเสนอ 
ผลงาน พชอ. จำนวน 10 
อำ๓ อ สถาน ท่ีบริเวณจัด 
น ิทรรศการให ิล ูสวยงาม

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งระว ี เกตร ัตน ์ 30,000.00 นางรุ่งระวี เกตร ัตน ์ 30,000.00 เป ็น ผู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งจ ้าง 257/2565 
ลงว ัน ท่ี 24 ส ิงหาคม 

2565

19 ซ่อมบำรุงยานทาหนะทะเบ ียน 

บพ 1777 ตรง
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท ช.ยางยนต ์ 

เชอร ์ว ิส  จำกัด
18,000.00 บริษ ัท ช.ขางยนต์ เชอร ์ว ิส  

จำกัด
18,000.00 เป ็น ผู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งช ื้อ 258/2564 ลง 
ว ัน ท่ี 25 ส ิงหาคม 2565

20 จ้างจ ัดทำล ื่อประชาส ัมพ ันธ ์’ 
เท ี่อส ่งเสร ิมสน ับสน ุนและ 
พ ัฒนาระบบบริการส ุขภาท 
ชาวต ่างชาต ิ จัในวน 1 ป็าย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 3,000.00 อ ักษราอ ิมเมจ 3,000.00 เป ็น ผู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/327 ลง 
ว ัน ท่ี 19 ส ิงหาคม 2565

21 ลังดับเพลิง จำนวน 7 ลัง 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ห จก.ชาน โต ้ เอ ็น จิ 
เน ียร ิ่ง

29,400.00 ห จก.ชาน โต ้ เอ ็นจิเน ียร ิ่ง 29,400.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งช ื้อ 264/2565 ลง 
วันที่ 26 ส ิงหาคม 2565



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
แบบ สฃร.!

—
ล ำด ับ

ท ี่
ง า น จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า ง

ว ง เง น ท  

จ ัด ซ ื้อ ห ร ือ  

จ ัด จ ัใ ง (บ า ท า

ว ง เง น  

ง บ ป ร ะ ม า ณ  

(ร าค าก ล าง า

-------- —

ว ิธ ีซ ื้อ /จ ้า ง ผ ู้เส น อ ร า ค า

ล ุ[ ข จังหวัด(

ร า ค า ท ี่เส น อ

วัง1 1 : - 1 ,,

ผ ู้ได ัร ับการค ัดเล ือก
ราคใที่ 

ค ัดเล ือก

— — — —

เห ต ุผ ล ท ี่ค ัด เล ือ ก

โ ด ย ส ัง เข ป

เลขท ี่และว ันท ีของ 
ส ัญญ าหร ือข ้อตกลง 

ในการซ ื้อหร ือจ ้าง
22 จัดช ื้อช ุดทดสอบโคล ิฟอร์ม 

แบคทีเร ียข ั้นต ้น (ร;-2) และ 
ไม ้พ ันสำล ีสเตอร ์ไรค ์

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห ้างท ุ้นส ่วนจำก ัด 
ธรรมคล ีน ิค

7,500.00 ห ้างท ุ'นส ่วนจำก ัด ธรรม 

คลีน ิค
7,500.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง
ใบส ั่งช ื้อ 232/2565 ลง 
วันที่ 4 ส ิงหาคม 2565

23 จ ้างซ ่อมโสตท ัศบ ุปกรณ ์ 
จำนวน 3 รายการ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณ์ฐ คอมพ ิวเตอร ์ 
เดล ิเวอรี่

11,000.00 ร้านณ์ฐ คอมพ ิวเตอร ์ เดลิ 
เวอรี่

11,000.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งจ ้าง 255/2565 
ล งว ัน ท ี่23 ส ิงหาคม 

2565
24 ช ื้อว ัสด ุท ี่จำเป ็นต ้องใช ้ใน 

งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 8 
รายการ

14,013.19 14,013.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ตร ังซ ่พพลาย 14,013.00 หจก.ตร ังชพพลาย 14,013.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งช ื้อ 259/2565 ลง 
วันที่ 25 ส ิงหาคม 2565

25 ซ ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบ ียน 
บน 3921 นนทบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท ด ุส ิตออโตโม 
บีล จำกัด

4,221.15 บริษ ัท ด ุส ิตออโตโมบ ีล 
จำกัด

4,221.15 เป ็นผ ู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/352 ลง 
วันที่ 30 ส ิงหาคม 2565

26 จ้างทำเอกสารพร้อมเช ้าเล ่ม 

จำนวน 120 เล่ม
11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 6,000.00 อ ักษราอ ิมเมจ 6,000.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง
ใบสั่งจ ้าง 265/2565 

ลงวันท ี่ 26 ส ิงหาคม 
7565

27 ช ื้อว ัสด ุในการเก ็บต ัวอย่าง 
ผล ิตภ ัณ ฑ ์ จำนวน 9 รายการ

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ ๊ม ้าว 6,600.00 ร้านเจ ๊ม ้าว 6 ,6๓ .00 เป ็นผ ู้ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งช ื้อ 263/2565 ลง 
วันที่ 26 ส ิงหาคม 2565



แบบ สฃร.!
ไการดำเนินกใรจัดซื้อจั ชเดือน กันยายน 2 5 6 5

สำนักงานสาธารณสขจังหวัดต'*̂ 8 ฒ ฒ ๙ป้*8
0  V

วง*ง่นท วงเงน เหตุผลที เลขท ีและร ันท ีของลาดบ V

จัดซื้อหรือ
*

ราคาท ี่ค ัดเล ือก1 งานจัดซือจัดจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก ค้ดัโลือก ส ัญ ญ าหรือข ้อตกลง
ท

จัดจ้าง(บ-เท) (ราคากลาง) โดยสังเขป ใน การซ ื้อห ร ือจ ้าง
28 ค่าจ ้างทำเก ียรต ิบ ัตรพร้อมปก 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท น ีโอพ ้อยฑ ์ 14,000.00 บ ร ิษ ัท น ีโอ พ ้อ ยท ํ (1995) 14,000.00 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งจ ้าง 214/2565

ผลงานฯ สำหรับโครงการ (1995) จำกัด จำกัด ประกอบ ลงวันท่ี 21 ก ันยายน
ประชุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ 
แลกเป ล ี่ยน เร ียน!

อาช ีพโดยตรง 2565

29 ช ื้อว ัสด ุ (ล ุงแดง) เพ ื่อรองรับ 28,860.00 28,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธรรมคล ีน ิค 28,812.00 หจก.ธรรมคล ีน ัค 28,812.00 เป ็น ผู้ ใบสั่งช ื้อ 296/2565 ลง
ยูลฝอยต ิดเช ื้อสน ับสน ุน ประกอบ วันท่ี 15 ก ันยายน 2565
โรงพยาบาลส ่งเสรีมส ุขภาพ อาช ีพโดยตรง
ตำบลทั้งหมดในจังหวัดตรัง

30 จ้างทำลู่มือปฏิบ ัต ิงานสำหรับ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ัมเมจ 4,000.00 อ ักษราอ ิมเมจ 4,000.00 เป ็น ผู้ ตง 0033.01/336 ลง
พน ักงานเจ ้าหน ัาท่ีระดับ ประกอบ วันที่ 22 ส ิงหาคม 2565
อำเภอ จำนวน 40 เล่ม อาช ีพโดยตรง

31 จ้างทำเอกสารคำขออน ุญาต 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 7,500.00 อ ักษราอ ิมเมจ 7,500.00 เป ็น ผ ู้ ใบสั่งจ ้าง 278/2565
สถานประกอบการและ ประกอบ ลงว ัน ท ี่ 6 ก ันยายน
ผลิตภัณฑ ์ส ุขภาพ จำนวน 300 
ชุด

อาช ีพโดยตรง 2565

32 จ้างปรับป^งด ่านอาหารและ 37,700.00 37,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ ิน ุลธรรมด ักด 37,700.00 หจก.พ ิน ุลธรรมด ักค การ 37,700.00 เป ็น ผ ู้ ใบสั่งจ ้าง 244/2565
ยากันดัง จังหวัดตรัง การก ่อสร้าง ก่อสร้าง ประกอบ ลงว ัน ท ี่ 15 ส ิงหาคม

อาช ีพโดยตรง 2565



แบบ สฃร.!
น กันยายน 2565

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดข้าง
วงเงินท 

จัดซื้อหรือ 
.จ ู้& จ ั!

วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลางา

วิธีซื้อ/จัาง ผู้เสนอราคา

---------------  ■1

ราคาที่เสนอ

1-

ผู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก ราคาท ี่ค ัดเล ือก

เหตุผลท่ 
คัดเลือก 

โดคสังเขา 1

เลขพ ิและว ันพ ิของ 

ส ัญ ญ าหรือข ้อตกลง  

ในการซ ื้อห ร ือข ้าง
33 จ้างทำเก ียรต ิบ ัตร จำนวน 51 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอ ิมเมจ 5,100.00 อ ักษราอ ิมฌ จ 5,100.00 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งจ ้าง 292/2565

ใบ ประกอบ ลงวันที่ 14 ก ันยายน
อาช ีพโดยตรง 2565

34 ซอวัสด ุสำน ักงาน จำนวน 3 66,254.00 66,254.00 เฉพาะเจาะจง นำวิทยา 66,250.00 นำวิทยา 66,250.00 เป ็นผ ู้ ใบ สั่งช ื้อ  313/2565 ลง
รายการ ประกอบ วันที่ 19 ก ันยายน 2565

อาช ีพ โดยตรง
35 จ ัดช ื้อเก ้าอ ี้ทำงาน จำนวน 5 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท ตร ังส ิร ิทร ัพย ์ 20,500.00 บริษ ัท ตร ังส ิรทิรัพย์ 20,500.00 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งช ื้อ 318/2565 ลง

ตัว และโต ๊ะทำงาน จำนวน 2 เฟอร ์น ิเจอร ์ จำกัด เฟอร ์น ิเจอร ์ จำกัด ประกอบ วันที่ 23 ก ันยายน 2565
ตัว อาช ีพ โดยตรง

36 จ ัดช ื้อคอมพ ิวเตอร์โน ๊ตบ ุ๊ค 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บ .ต ๊อกเตอร ์พ ีช ี 2004 21,900.00 บ.ต ๊อกเตอร์พ ี'ช ี 2004 จำกัด 21,900.00 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งช ื้อ 298/2565 ลง
พรอมระบบปฏิบ ัต ิการ ชนัค จำกัด ประกอบ วันที่ 1 5 ก ัน ย าย น 2565
พกพา จำนวน 1 เครื่อง อาช ีพโดยตรง

37 จ ้างซ ่อมบ ํท ุง 5,275.10 5,275.10 เฉพาะเจาะจง กมลแอร์เชนร ์ว ิ 5,275.10 กมลแอร ์เซนร ์ว ิส เช ีน เดอร ์ 5,275.10 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งจ ้าง 306/2565
เคร ื่องปร ับอากาศ สูนย์ ส เช ีน เตอร ์ ประกอบ ลงวันที่ 15 ก ันยายน
ประสานงาน 5 0 0  ชื้น 2 อาช ีพโดยตรง 2565
สำน ักงานสาธารณสุขจ ังหวัด
ตรัง



แบบ สขร.!

าธไรณสุ[ขจังหวัดตรัง
กันยายน 2565

อ ำ ด ับ  

ท ี่
งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหรือ 

จัคจ้าง(บาท)
งบประมาณ 
(ราคาคฮาง)

วิธีซื้อ/จ้าง

...............  ง

ผู้'เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก ราคาท ี่ค ัดเล ือก

& สื^^วุ่# 
เหตุผลท
คัดเลือก

โดคสังเขป

เลขท ีแอะว ันท ขีอง 

สัญ ญ าหรือข ้อตกลง  
ในการซ ื้อหร ือจ ้าง

38 ซ ื้อเคร ื่องปรับอากาศสำหรับ 
คล ิน ิกท ันตกรรม สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง กมลแอร์เซนร์ว ิ 
ส เซ ็น เตอร ์

30,600.00 กมลแอร ์เซนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 30,600.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งซ ื้อ 311/2565 ลง 

ว ันที่ 1 6 ก ัน ย าย น 2565

39 จัดซ ื้อว ัสด ุคอมพ ิวเตอร ์ 
จำนวน 5 รายการ

73,890.00 37,890.00 เฉพาะเจาะจง กมลแอร ์เชนร ์ว ิ 
ส เซ ็น เตอร ์

73,890.00 กมลแอร ์เชนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 73,890.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งซ ื้อ 359/2565 ลง 
วันที่ 1 5 ก ันยายน 2565

40 จ้างทำเล ่มสรุปผลการ 
ดำเน ินงาน จำนวน 2 เล่ม

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง อ ักษราอ ิมเมจ 440.00 อ ักษราอ ิมเมจ 440.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/388 ลง 
ว ันที่ 15 ก ันยายน 2565

41 จ ัดซ ็อพาร์ต ิช ั่นและอุปกรณ ์ 
จำนวน 1 งาน

60,960.00 60,960.00 เฉพาะเจาะจง ประสิทธิ!เฟอร์น ิเจอร์ 
และโรงไม ้นาโยง

60,960.00 ประสิทธิ!เฟอร์น ิเจอร์และ 
โรงไม ้นาโยง

60,960.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งซ ื้อ 310/2565 ลง 
วันที่ 16 ก ันยายน 2565

42 จ้างช ่อมบำรุง
เคร ื่องปร ับอากาศ ห'องควบคุม 
เครื่องแม ่ข ่ายกล ุ่มงานหัตเนา 
อ ุทธศาสตร์ สำน ักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง กมลแอร์เซนร์ว ิ 
สเซ ็น เตอร ์

4,451.20 กมลแอร ์เซนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 4,451.20 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ตง 0033.01/408 ลง 
วันที่ 20 ก ันยายน 2565



— — — — — ....■ ..■ 1..

สรุปผลการดำเนินก!รจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
”1̂ 4ฝ ็เ*สุขจังหวัดตรัง

วงเงนท วงิเิงน ิ 1 [~

กันยายน 2 5 6 5

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงนท 

จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง(บาท)

วงเงน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ใด ้ร ับการคัด*อือก ราคาท ี่ค ัดเอ ือก

เหตุผลท 
คัดเลือก 

โดกสังเขป

เลขท ัและว ันท ีของ  

ส ัญ ญ าหร ือข ้อดกลง  

ใน การซ ื้อห ร ือจ ้าง
43 ช ื้อว ัสด ุสำน ักงาน จำนวน 13 

รายการ
46,220.00 46,220.00 เฉพาะเจาะจง นำวิทยา 35,963.00 นำวิทยา 35,963.00 เป ็นผ ู้ 

ประกอบ 
อาช ีพโดยตรง

ใบสั่งช ื้อ 320/2565 ลง 
ว ันที่ 23 ก ันยายน 2565

44 จ้างทำส ื่อผสม (ว ีด ีท ัศน ์) 
จำนวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส ุรศ ักด หม ันวา 
หาบ

10,000.00 นายส ุรศ ักด หม ันวาหาบ 10,000.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ใบส ั่งจ ้าง 283/2565 
ลงวันที่ 7 ก ันยายน 

2565
45 ช ื้อว ัสด ุสำหรับงานซ ่อม 

เปล ี่ยนภายในสำน ักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรังจำนวน 
8 รายการ

4,764.00 4,764.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามภ ัณ ฑ ์ว ัตถ ุ 
ก ่อสร ้างตร ัง

4,764.00 หจก.สยามภ ัณ ฑ ์ว ัตถ ุ 
ก ่อสร้างตรัง

4,764.00 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาชีพโดยตรง

ตง 0033.01/413 ลง 
วันที่ 22 ก ันยายน 2565

46 จ้างซ ่อมปา^ง 
เคร ื่องปร ับอากาศห'อง 
ประช ุมจรัสส ุวรรณเวลา 
สำน ักงานสาธารณสุขจ ังหวัด 
ตรัง

3,509.60 3,509.60 เฉพาะเจาะจง กมลแอร ์เชนร ์ว ิ 
ส เช ีน เตอร ้

3,509.60 กมลแอร ์เซนร ้ว ิส เซ ็น เตอร ้ 3,509.60 เป ็นผ ู้ 
ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง

ต ง 0033.01/411 ลง 

วันที่ 20 ก ันยาขน 2565



แบบ สฃร.!
ส4เปผลการดำเนินกใรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สำนักงานสาธารณสุ[ขจังหวัดตรัง^ ^
ลำดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจ้าง

วง*งนที 
จัดซื้อหรือ 

จัดจ้าง*บาทา

วงเงน 
งบประมาณ 
(ราคากลางา

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ใด'ร ับการคัดเล ือก ราคาท ี่ค ัดเล ือก

เหตุผลทั 
ดัดเลือก 

โดคสังเขป

เลขท ีและว ันพของ 

สัญ ญ าหรือข ้อตกลง  
ในการซ ื้อหร ือจ ้าง

47 จ้างซ ่อมบำจุง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง กมลแอร์เซนร์ว ิ 6,400.00 กมลแอร ์เซนร ์ว ิส เซ ็น เตอร ์ 6,400.00 เป ็น ผู้ ใบสั่งจ ้าง 309/2565
เคร ื่องปร ับอากาศ คล ิน ิกท ัน สเซ ็นเตอร ์ ประกอบ ลงว ัน ท่ี 16 ก ันยายน
ตกรรมสำน ักงานสาธารณ สุข อาช ีพโดยตรง 2565
จังหวัดตรัง

48 กล ่องพลาสติกบรรจ ุเอกสาร 10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ ้ล ้ใว 10,250.00 ร้านเจ ้ถ ้าว 10,250.00 เป ็นผ ู้ ใบสั่งซ ื้อ 317/2565 ลง
ขนาด 90 ลิตร จำนวน 25 ประกอบ ว ัน ท่ี 23 ก ันยายน 2565
กล่อง อาช ีพโดยตรง

49 จ ้างทำตรายางประท ับ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง อ ักขราอ ัมเมจ 1,600.00 อ ักขราอ ัม เมจ 1,600.00 เป ็น ผู้ ตง 0033.01/421 ลง
ประกอบ วันที่ 23 ก ันยายน 2565

อาช ีพโดยตรง
50 ซ ื้อโปสเตอร ์สแตนด ์ ขนาด 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง อักษราอ ัมเมจ 1,900.00 อ ักขราอ ัม เมจ 1,900.00 เป ็นผ ู้ ตง 0033.01/422 ลง

เอ3 จำนวน 2 อัน ประกอบ วันที่ 26 ก ันยายน 2565
อาช ีพโดยตรง

51 ค ่าจ ้างทำประกาศน ิยบ ัตร 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง อ ักขราอ ัมเมจ 8,750.00 อ ักขราอ ัม เมจ 8,750.00 เป ็นผ ู้ ใบส ั่งจ ้าง 158/2565
พร้อมซองพลาสติก จำนวน ประกอบ ลงวันท ี่ 27 ก ันยายน
125 ฉบับ อาชีพโดยตรง 2565



แบบ สฃร.!
สรุปผลการดํใเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
^ ^ ^  Iสำนิ,กงในสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ลำดับ
ท ี่

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงนท 

จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง(บาท)

วงเงน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผ ู้ได ้ร ับการค ัดเล ือก
ราคใท ี ่

ค ัดเล ือก

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป

เลขทและว ัมพ ิของ  

สัญญาหรือข ้อตกอง  

ใน การซ ื้อห ร ือจ ้าง
52 จ ัดช ื้อช ุดโปรแกรมสำน ักงาน 

และชุดโปรแกรมป๋องก ัน 
ไวรัสจำนวน 2 รายการ

25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท ด ๊อกเตอร ์พ ีช ี 
2004 จำกัด

25,200.00 บริษ ัท ต ๊อกเตอร ์พ ีช ี 2004 

จำกัด
25,200.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง
ใบส ั่งช ื้อ 319/2565 ลง 
วันที่ 26 ก ันยายน 2565

53 จ ัดช ื้อค^ภ ัณ ฑ ์คอมพ ิวเตอร ์ 

จำนวน 2 รายการ
122,500.00 122,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษ ัท ต ๊อกเตอร ์พ ี1ชี 

2004 จำกัด
122,400.00 บริษ ัท ต ๊อกเตอร ์พ ีช ี 2004 

จำกัด
122,400.00 เป ็นผ ู้ประกอบ 

อาช ีพโดยตรง
ใบส ั่งช ื้อ 299/2565 ลง 
วันที่ 15 ก ันยายน 2565


