
ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา orphenadrine citrate ๓๕ mg +

paracetamol ๔๕๐ mg tablet จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               orphenadrine citrate ๓๕ mg + paracetamol ๔๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๙๗๓๕๒๓) จํานวน ๑๕๐ PACK(๒๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

(สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งรอยบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. magnesium sulfate ๑ g/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๖๕๐๐) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๕๐ ampoule(๒ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่พันหา

รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. sodium bicarbonate ๗.๕ g/๑๐๐ mL solution for injection, ๕๐ mL ampoule (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๘๗๔๓) จํานวน ๒ กลอง/box(๕๐ ampoule(๕๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพัน

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. sulfamethoxazole ๔๐๐ mg/๕ mL + trimethoprim ๘๐ mg/๕ mL solution for injection,

๕ mL ampoule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๕๔๙๓๐) จํานวน ๑ กลอง/box(๕๐ ampoule(๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูได

รับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑,๓๖๒.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามรอยหกสิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. hyaluronate sodium ๑๘๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๐.๓ mL unit dose (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๔๙๕๔) จํานวน ๒๐๐ กลอง/box(๖๐ หลอด/tube(๐.๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๗๗,๖๒๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คา

จดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. diacerein ๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๐๒๒๘๗) จํานวน ๑๐๐

กลอง/box(๙๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. carbomer ๒ mg/๑ g + cetrimide ๑๐๐ mcg/๑ g eye gel, ๑๐ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๖๖๒๙๔๘) จํานวน ๓๐๐ หลอด/tube(๑๐ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๓๐,๘๑๖.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดรอยสิบ

หกบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. loteprednol etabonate ๕ mg/๑ mL eye drops, suspension, ๕ mL bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๔๙๗๘๖) จํานวน ๒๐๐ ขวด/bottle(๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอส

เอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๔๔๒.๐๐ บาท (สี่

หมื่นสามพันส่ีรอยสี่สิบสองบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวง

               ๓. latanoprost ๕ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution, ๒.๕ mL bottle (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๕๒๖๘๘๙) จํานวน ๓๐๐ ขวด/bottle(๒.๕ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่น

หาพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๔๘)

จํานวน ๔๐ กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖๐,๖๔๗.๖๐ บาท (หกหมื่นหกรอยส่ีสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค) รวมภาษีมูลคา

เพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. dabigatran etexilate ๑๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๔๘๔๙๕)

จํานวน ๗๐ กลอง/box(๓๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๖,๑๓๓.๓๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งรอยสามสิบสามบาทสามสิบสตางค)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๑๙๗๖) จํานวน

๔๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑๐,๑๒๔.๔๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งรอยยี่สิบสี่บาทสี่สิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยาสําหรับผูปวยจํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ๑. desloratadine ๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๑๕๗๖)

จํานวน ๗๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ให

บริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖๓,๖๖๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคา

เพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๒. mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray, suspension, ๑๔๐ dose bottle (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๖๕๘๐๗) จํานวน ๕๐ ขวด/bottle(๑๔๐ dose) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา

จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๒๘,๒๐๘.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสองรอยแปด

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๓. ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๘๕๑๑๕) จํานวน ๔๐๐

กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดย

เสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๔. alendronic acid ๗๐ mg + colecalciferol ๕๖๐๐ iu tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙

-๑๙๙๙๕๔) จํานวน ๗๐ กลอง/box(๔ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๒๔,๑๙๒.๕๘ บาท (สองหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยเกาสิบสองบาทหาสิบแปด

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

               ๕. atorvastatin ๑๐ mg + ezetimibe ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๑๑๙๕๗๕) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารม

า จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๘๔,๕๓๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันหารอยสามสิบ

บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate ๖๐ mg/๓ mL gel for

injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา BDDE-crosslinked sodium hyaluronate

๖๐ mg/๓ mL gel for injection, ๓ mL prefilled syr จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               BDDE-crosslinked sodium hyaluronate ๖๐ mg/๓ mL gel for injection, ๓ mL prefilled syr

(GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๙๙๔๘๔๓) จํานวน ๑๐ กลอง/box(๑ Prefilled syr(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เกาหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อยา teriparatide ๗๕๐ mcg/๓ mL solution for injection, ๓ mL

prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา teriparatide ๗๕๐ mcg/๓ mL solution for

injection, ๓ mL prefilled pen จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               teriparatide ๗๕๐ mcg/๓ mL solution for injection, ๓ mL prefilled pen (GPU)

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๗๙๔๐๓) จํานวน ๓๕ กลอง/box(๑ Prefilled pen(๓ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก

ไดแก บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๗๓๓.๐๕ บาท (สี่

แสนหาหมื่นสองพันเจ็ดรอยสามสิบสามบาทหาสตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 



ประกาศโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet จํานวน ๑ รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตร ีไดมีโครงการ ซ้ือยา gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet

จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               gemigliptin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๑๐๐๓๑๙๑) จํานวน

๕๐๐ กลอง/box(๒๘ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด (สง

ออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันเการอย

สามสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

อรรณพ ธรรมลักษม ี

(พันเอกอรรณพ ธรรมลักษมี)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี

 

 


