
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               PFNA set จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด (ขาย

ปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  ตุลาคม 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 ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จํากัด 

(ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๕,๕๕๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันหารอยหาสิบบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  ตุลาคม 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 ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท สคิปา เมด จํากัด (ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๙  ตุลาคม 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 ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๑ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               สายวัดคาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดผูใหญ Masimo สําหรับเครื่อง C๘๐ จํานวน ๑ เครื่อง ผู

ไดรับการคัดเลือก ไดแก วี แคร เมดไลน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสอง

พันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๓ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต (ขาย

สง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ืออุปกรณการแพทย จํานวน ๘ รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               อุปกรณการแพทย จํานวน ๗ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก  เคทีพีเทรดดิ้ง (ขายปลีก) โดยเสนอ

ราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๕๓,๗๖๐.๐๐ บาท (หาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                              

                                          
                                                       (นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาตูม 

                                                        ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดสุรินทร 
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