
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนสามพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๗ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนหกพันเการอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหกพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘๑,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหม่ืนหนึ่งพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               Hemoglobin A๑c (R๑ ๒x๔๐ ml+R๒ ๒x๑๕ ml Pretreatment Solution ๒x๑๕๐ ml) จํานวน ๒ 

กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ?EGENS? HCG Strip ๕๐ test จํานวน ๕๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แล็บมาสเตอร 

แอดวานซ จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่พันหกรอยสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               On-Call Advanced Blood Glucose strips ๕๐ test จํานวน ๕๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท แอดวานซ ไดแอกนอสติก จํากัด (ขายสง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๐,๖๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนหกรอยยี่สิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท อินเตอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ขายสง,

ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๔,๒๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันสองรอยหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8


 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือวัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               วัสดุชันสูตร จํานวน ๓ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://satun.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/59/2018/02/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.png&imgrefurl=http://satun.cdd.go.th/downloads/%E0%B8%AA%E0%B8%950019%E0%B8%A7927-22-%E0%B8%81-%E0%B8%9E-61-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&docid=qjuf_cVPDJD9GM&tbnid=MbRfZUBAkSS-tM:&vet=10ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA..i&w=600&h=600&bih=713&biw=1448&q=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&ved=0ahUKEwj9v6GM45veAhUXTY8KHXk9CpQQMwhlKCAwIA&iact=mrc&uact=8
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