
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขท่ีโครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 64,295.00         64,295.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2565 65027483211
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,855.00           5,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด ใช้ในงานราชการ 7 มีนาคม 2565 65037204332
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 37,770.00         37,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน บริษัท เค.เอส.วาย.คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคช่ัน ใช้ในงานราชการ 3 มีนาคม 2565 65037290836
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,034.00         18,034.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 2 มีนาคม 2565 65037085302
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 98,560.00         98,560.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ห้างหุ่นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน ใช้ในงานราชการ 15 มีนาคม 2565 65037481673
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 224,514.00      

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม  2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

วัสดุคอมพิวเตอร์



แบบ สขร. 1

1 จา้งซอ่มครุภณัฑย์านพาหนะ 6,181.93 6,181.93 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้กาญจนบรุ ี 6,181.93 บ.โตโยตา้กาญจนบรุ ี 6,181.93 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 090/2565, 2 ม.ีค.2565 65037071362

2 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 7,440.00 ฟีนิกซ ์เทรดดิง้ 7,440.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 093/2565, 2 ม.ีค.2565 65037128989

3 ซือ้วสัดยุานพาหนะ 1,196.00 1,196.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 1,196.00 เจรญิสขุวฒันา 1,196.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

4 ซือ้วสัดแุพทยแ์ผนไทย 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 นางสาว วรรณา เป่ียมพรอ้ม 1,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

5 ซือ้วสัดสุ านักงาน 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 54,000.00 บ.โมเดอรน์ พร ิน้เทค แอนด ์เลเบิล้ จ ากดั 54,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 094/2565, 3 ม.ีค.2565 65037130696

6 ซือ้ครุภณัฑส์ านักงาน 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ศรพีลูทรพัยเ์ฟอรนิ์เจอร ์ 15,200.00 ศรพีลูทรพัยเ์ฟอรนิ์เจอร ์ 15,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 095/2565, 3 ม.ีค.2565 65037135224

7 ซือ้วสัดสุ านักงาน 22,230.00 22,230.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 22,230.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 22,230.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 096/2565, 3 ม.ีค.2565 65037136826

8 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 480.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 480.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

9 จา้งซอ่มป้ายกลอ่งไฟทางเขา้โรพงยาบาล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 3,000.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 3,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

10 จา้งท าตรายาง 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง รา้นบา้นงานศลิป์ 340.00 รา้นบา้นงานศลิป์ 340.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

11 ซือ้วสัดสุ านักงาน 2,355.00 2,355.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,355.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 2,355.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

12 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง กนัเองเคร ือ่งเขยีน 590.00 กนัเองเคร ือ่งเขยีน 590.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

13 ซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 2,270.00 2,270.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 2,270.00 เจรญิสขุวฒันา 2,270.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

14 ซือ้วสัดยุานพาหนะ 925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 925.00 เจรญิสขุวฒันา 925.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

15 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง เจรญิสขุวฒันา 950.00 เจรญิสขุวฒันา 950.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

16 ซือ้ครุภณัฑโ์รงงาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.คลองถม 4 กาญจนบรุ ี 4,800.00 บ.คลองถม 4 กาญจนบรุ ี 4,800.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - -

17 ซือ้วสัดงุานบา้นงานครวั 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พงษไ์พบลูย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 11,235.00 หจก. พงษไ์พบลูย ์ดสิทรบิวิช ัน่ 11,235.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 098/2565, 10 ม.ีค.2565 65037268496

18 จา้งซอ่มทอ่น า้ดี 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุยิา สงัขท์อง 9,500.00 นายสรุยิา สงัขท์อง 9,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข 100/2565, 10 ม.ีค.2565 65037358793

19 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 14,000.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 14,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข

20 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 4,200.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 4,200.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข

21 คา่ใชจ้า่ยโครงการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 9,000.00 โครงการลดปัจจยัเสีย่งดา้นยาเสพตดิแบบบูรณาการ 9,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข

33 จา้งเหมาบรกิารดแูลตน้ไม ้สนามหญา้ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 39,500.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 64097787997

39 จา้งเหมาบรกิารท าความสะอาด 166,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 หจก.เอ.เจ.เซอรว์สิ 166,000.00 ถกูตอ้งตามเงือ่นไข - 64017050256

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซือ้/จา้ง

เลขทีโ่ครงการ
ผูเ้สนอราคา ราคา ผูไ้ดร้บัคดัเลอืก ราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2565

ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป  โรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้

ล าดบั งานทีจ่ดัซ ือ้หรอืจดัจา้ง

วงเงินที่

จดัซ ือ้หรอืจดั

จา้ง

ราคากลาง

(บาท)
วธิซี ือ้หรอืจา้ง

รายชือ่ผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา
เหตุผลทีค่ดัเลอืก

โดยสรุป



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGP

1 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ำกัด บ.ทีจีแอล เมดิคัล ซิสเต็มส์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/529 1 ก.ย. 64 64097767448
41,500.00 41,500.00 

2 เช่ำเคร่ือง 41,500.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/671 3 พ.ย. 64 64107160290
41,500.00 41,500.00 

3 จ้ำงตรวจ 70,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด บ.ฟีนิกซ์ เมดิแคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/007 17-ม.ค.-65 65017289097
7,080.00 7,080.00 

4 จ้ำงตรวจ 38,345.00 เฉพำะเจำะจง บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด บ.โปรเฟสช่ันแนล ลำโบรำทอร่ี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/049 15-ก.พ.-65
38,345.00 38,345.00 

5 จ้ำงตรวจ 52,987.27 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/050 15-ก.พ.-65
52,987.27 52,987.27 

6 จ้ำงตรวจ 32,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด บ.เฟิร์มเมอร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/051 15-ก.พ.-65
32,600.00 32,600.00 

7 จ้ำงตรวจ 80,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/052 15-ก.พ.-65 65037505255
80,750.00 80,750.00 

8 จ้ำงตรวจ 30,650.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด บ.อินฟอร์เมด จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/053 15-ก.พ.-65 65037516188
30,650.00 30,650.00 

9 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 194,205.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/067 23-ก.พ.-65
194,205.00 194,205.00 

10 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 17,976.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/068 23-ก.พ.-65 65037310083
17,976.00 17,976.00 

11 จ้ำงซ่อม 26,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด บ.เอน-ไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/069 23-ก.พ.-65 65037322061
26,750.00 26,750.00 

12 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 3,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/070 23-ก.พ.-65 -
3,750.00 3,750.00 

13 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 2,075.80 เฉพำะเจำะจง บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด บ.สหอ๊อกซิเย่น จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/075 2-มี.ค.-65 -
2,075.80 2,075.80 

14 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 7,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด บ.แอฟฟินิเท็ค จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/076 2-มี.ค.-65 65037323439
7,000.00 7,000.00 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม
โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย

วันท่ี   31   เดือน  มีนำคม   พศ.2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง     วงเงินท่ีจัดซ้ือ      
(รำคำกลำง)บำท

วิธืซ้ือ/จ้ำง  รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขโครงกำร EGPเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 32,492.00 เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด บ.แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/077 2-มี.ค.-65 65037324751
32,492.00 32,492.00 

16 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,745.00 เฉพำะเจำะจง บ.เมดิไลฟ์(ประเทศไทย)จ ำกัด บ.เมดิไลฟ์(ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/081 9-มี.ค.-65 -
3,745.00 3,745.00 

17 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 11,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/082 9-มี.ค.-65 65037404406
11,850.00 11,850.00 

18 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 105,395.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/083 9-มี.ค.-65 65037492068
105,395.00 105,395.00 

19 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 486,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.อินโนเมด(ประเทศไทย)จ ำกัด บ.อินโนเมด(ประเทศไทย)จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/087 16-มี.ค.-65 65037413980
486,000.00 486,000.00 

20 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 20,875.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พีจ ำกัด บ.เอฟ.ซี.พีจ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/094 16-มี.ค.-65 65037406577
20,875.00 20,875.00 

21 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด บ.ซิน ไบโอเทค แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/095 16-มี.ค.-65 65037408006
6,000.00 6,000.00 

22 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยำ 5,250.00 เฉพำะเจำะจง บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด บ.โพสเฮลท์แคร์ จ ำกัด คุณภำพได้ตำมมำตรฐำน กจ 0032.305/096 16-มี.ค.-65 65037409775
5,250.00 5,250.00 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขท่ีโครงกำร
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 747.93                 747.93        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ใช้ในงานราชการ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

2 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.93              1,175.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 15 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

3 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,175.00              1,175.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด ใช้ในงานราชการ 18 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

4 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,081.60              3,081.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2565
(CAT) (CAT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

5 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,068.93              1,068.93      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 24 กุมภาพันธ์ 2565
(TOT) (TOT) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

6 รายงานขออนุมัติเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 5,350.00              5,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 25 กุมภาพันธ์ 2565 65037437839
(TOT Help Call Center) (TOT Help Call Center) โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

7 รายงานขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3,638.00              3,638.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) ใช้ในงานราชการ 1 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลด่านมะขามเต้ีย

รวม 16,237.39           

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
งำนสำรสนเทศ โรงพยำบำลด่ำนมะขำมเต้ีย จ.กำญจนบุรี

ค่ำอินเตอร์เน็ต


