
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตากใบ 

วันที่  1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ล ำดับ 
งำนที่จัดซื้อหรือหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซื้อหรือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1 ขอเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำย

อินเตอร์เนต็ควำมเร็วสูง 
(เดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

7,575.60 บำท 7,575.60 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

 

บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

631.30 บำท 

รำคำเหมำะสม หนังสือข้อตกลง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว. 1 ตลุำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

2 ขอเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ควำมเร็วสูง 
(เดือนมีนำคม 2565) 

7,575.60 บำท 7,575.60 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

 

บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

631.30 บำท 

รำคำเหมำะสม หนังสือข้อตกลง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว. 1 ตลุำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

3 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
(เดือนมีนำคม2565) 

22,500.00 
บำท 

22,500.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร เดิมแก้ว 
 

นำยสุนทร เดิมแก้ว 
1,500.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว.30 ธันวำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

4 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
(เดือนมีนำคม  2565) 

42,000.00 
บำท 

42,000.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนนรำก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส 

ร้ำนนรำก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส  3,000.00 

บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง/เช่ำ 
เลขท่ี 1/2565 
ลว.  31 มกรำคม  2565 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(เดือนมีนำคม 2565) 

60,000.00 
บำท 

60,000.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวเทียมกำรคำ้ 
 

ร้ำนดำวเทียมกำรคำ้ 
3,700.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตลุำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

6 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงห้อง
ตรวจภำยใน 

60,000 บำท 60,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง นำยต่วนอำซำฮำ ต่วนแว 
 

นำยต่วนอำซำฮำ ต่วนแว 
20,500 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 21 เมษำยน 2565 
 
 



7 ค่ำจ้ำงซ่อมบ ำรุงครุภณัฑ์
ยำนพำหนะ                          
(เปลี่ยนยำง กง7295) 

50,000.00 
บำท 

21,800 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง หจก. เอส วี คำร์ เซอร์วิส   บริษัท เอส วี คำร์ 
เซอร์วิส  

21,800 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 6/2565 
ลว. 28 มีนำคม 2565 

8 ค่ำจ้ำงท ำบัตรคล้องคอของ
บุคลำกร 

26,129.40 
บำท 

26,129.40 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ แลนยำร์ด 
จ ำกัด 

บริษัท เดอะ แลนยำร์ด 
จ ำกัด 26,129.40 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง  
เลขท่ี 7/2565 
ลว. 7 เมษำยน 2565 

9 ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม            
(เดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

4,800 บำท 101.65 บำท 
และ 

109.14 บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

101.65 บำท และ 
109.14 บำท 

รำคำเหมำะสม หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

10 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
(เดือนเมษำยน2565) 

22,500.00 
บำท 

22,500.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร เดิมแก้ว 
 

นำยสุนทร เดิมแก้ว 
1,500.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว.30 ธันวำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

11 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 
(เดือนเมษำยน  2565) 

42,000.00 
บำท 

42,000.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง  ร้ำนนรำก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส 

ร้ำนนรำก๊อปปี้ แอนด์
เซอร์วิส  3,000.00 

บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง/เช่ำ 
เลขท่ี 1/2565 
ลว.  31 มกรำคม  2565 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(เดือนพฤษภำคม 2565) 

60,000.00 
บำท 

50,000.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวเทียมกำรคำ้ 
 

ร้ำนดำวเทียมกำรคำ้ 
4,370.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 1/2565 
ลว. 1 ตลุำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

13 ค่ำซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,500 บำท 4,500 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
 

ร้ำนดำวเทียมกำรคำ้ 
4,500.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 2/2565 
ลว. 29 เมษำยน 2565 

14 ค่ำซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ 76,000 บำท 67,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค 
นรำธิวำส 

 

หจก.ทักษิณอินโฟเทค 
นรำธิวำส 67,000 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง  
เลขท่ี 3/2565 
ลว. 12 พฤษภำคม 2565 

15 ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม            
(เดือนพฤษภำคม 2565) 

4,800 บำท 109.14 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

109.14 บำท 
 

รำคำเหมำะสม หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 



16 ขอเช่ำใช้บริกำรเครือข่ำย
อินเตอร์เนต็ควำมเร็วสูง 
(เดือนเมษำยน 2565) 

7,575.60 บำท 7,575.60 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง  บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

 

บริษัท โทรคมนำคม 
แห่งชำติ (จ ำกัด) มหำชน 

631.30 บำท 

รำคำเหมำะสม หนังสือข้อตกลง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว. 1 ตลุำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

17 ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 
(เดือนพฤษภำคม2565) 

22,500.00 
บำท 

22,500.00 
บำท 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุนทร เดิมแก้ว 
 

นำยสุนทร เดิมแก้ว 
1,500.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง 
เลขท่ี 3/2565 
ลว.30 ธันวำคม 2564 
(เบิกจ่ำยเงินเป็นรำยเดือน) 

18 ค่ำซื้อวัสดสุ ำนักงำน 40,000 บำท 40,000 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
 

ร้ำนรุ่งทรัพย์ เปเปอร ์
40,000.00 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งซื้อ  
เลขท่ี 4/2565 
ลว. 24 พฤษภำคม 2565 

19 ค่ำจ้ำงซ่อมครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

76,000 บำท 1,800 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน คอมทูนรำ 
 

ร้ำน คอมทูนรำ 
1,800 บำท 

รำคำเหมำะสม ใบสั่งจ้ำง  
เลขท่ี 8/2565 
ลว. 23 พฤษภำคม 2565 

20 ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม(เดือน
พฤษภำคม 2565) 

4,800 บำท 101.65 บำท วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) 

101.65 บำท 
 

รำคำเหมำะสม หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 

 
 
 


