
 
ประกาศจังหวัดสุรินทร 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit 

dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, 

๒.๕ mL unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               salbutamol ๒.๕ mg/๒.๕ mL nebuliser solution, ๒.๕ mL unit dose (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๘๔๘๘๖๐) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๒๑ Unit dose(๒.๕ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม 

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เกาพันหกรอยสามสิบบาทถวน) 

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๙๓๙๒๓) จํานวน 

๑,๐๐๐ กลอง/box(๓๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรอสฟารมา จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,

ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ mL syrup, 

๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ 

mL syrup, ๖๐ mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ferric hydroxide polymaltose complex ๑๐ mg/๑ mL syrup, ๖๐ mL bottle (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๙๗๑๘๓) จํานวน ๒๐ กลอง/box(๕๐ ขวด/bottle(๖๐ มิลลิลิตร/ml)) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท แปซิฟค เฮลธแคร (ไทยแลนด) จํากัด (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจาย

อ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               dimenhydrinate ๕๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๖๖๕๐๙) จํานวน ๑๐๐ 

กลอง/box(๑,๐๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา 

เปนเงินท้ังสิ้น ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  นั้น 

               urea ๑๐ g/๑๐๐ g cream, ๓๕ g tube (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๑๘๘๕๔) จํานวน ๕๐๐ หลอด/

tube(๓๕ กรัม/g) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท บางกอกดรัก จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ 

tablet โดยวิธเีฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated 

tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               metformin hydrochloride ๕๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๖๙๖๘๕๘) จํานวน ๑,๐๐๐ กลอง/box(๕๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท มาซา แลบ จํากัด (สงออก,

ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและ

ภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา ciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ 

mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา ciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for 

infusion, ๑๐๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ciprofloxacin ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for infusion, ๑๐๐ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -

๙๘๑๖๓๒) จํานวน ๓๐๐ vial(๑๐๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด ภิญโญฟารมาซี (ขาย

สง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๖,๔๕๐.๐๐ บาท (หกพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา sodium bicarbonate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา sodium bicarbonate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               sodium bicarbonate ๓๐๐ mg tablet, ๑ tablet (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๓๘๔๓๘) จํานวน 

๑,๐๐๐ กระปุก/jar(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท พรีเมด ฟารมาพลัส จํากัด (สงออก,ขายสง,ขาย

ปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               alfacalcidol ๐.๒๕ mcg capsule, soft, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๓๕๙๑๒) และ 

furosemide ๒๕๐ mg/๒๕ mL solution for injection, ๒๕ mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๕๖๒๔๑๒) 

จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ผูผลิต) โดย

เสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คา

ขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยาแกไอมะขามปอม ๖๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยาแกไอมะขามปอม ๖๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ยาแกไอมะขามปอม ๖๐ ซีซี จํานวน ๒,๐๐๐ ขวด/bottle ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท มาซา แลบ 

จํากัด (สงออก,ขายสง,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL 

suspension for injection, ๑๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ 

iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               insulin human ๓๐ iu/๑ mL + isophane insulin ๗๐ iu/๑ mL suspension for injection, ๑๐ 

mL vial (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๖๕๗๗๔๘) จํานวน ๕๐๐ vial(๑๐ มิลลิลิตร/ml) ผูไดรับการคัดเลือก 

ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 

และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยา gabapentin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา gabapentin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               gabapentin ๓๐๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (GPU) (๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๓๒๒๑๗๘) จํานวน 

๒๐๐ กลอง/box(๑๐๐ capsule) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด (สงออก,

ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือยาอมมะแวง รสบวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยาอมมะแวง รสบวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               ยาอมมะแวง รสบวย จํานวน ๑๐๐ กลอง/box ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด 

(ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง 

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               fluphenazine decanoate ๒๕ mg/๑ mL solution for injection, ๑ mL ampoule (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๗๖๔๔๗๕)และ magnesium sulfate ๑ g/๒ mL solution for injection/infusion, ๒ mL 

ampoule (GPU) จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด (ขาย

สง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษี

อ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือเวชภัณฑยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือเวชภัณฑยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               D-๕-N/๒ ๕๐๐ mL , D-๕-N/๕ ๕๐๐ mL , D-๕-S ๕๐๐ mL และ D-๕-W ๕๐๐ mL จํานวน ๔ 

รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,

ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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 ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือเวชภัณฑยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               sodium chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL solution for injection/infusion, ๕๐ mL และ Sodium 

chloride ๙๐๐ mg/๑๐๐ mL irrigation solution, ๒๕๐ mL จํานวน ๒ รายการ ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท 

เยเนอรัล ฮอสปตัล โปรดัคส จํากัด (มหาชน) (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงิน

ท้ังสิ้น ๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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


 
ประกาศจังหวัดสุรินทรฺ 

เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซ้ือยา amoxicillin ๘๗๕ mg + clavulanic acid ๑๒๕ mg film-coated 

tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

               ตามท่ี โรงพยาบาลทาตูม ไดมีโครงการ ซ้ือยา amoxicillin ๘๗๕ mg + clavulanic acid ๑๒๕ mg 

film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 

               amoxicillin ๘๗๕ mg + clavulanic acid ๑๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (GPU) 

(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙ -๒๒๙๑๒๙) จํานวน ๑๐๐ กลอง/box(๑๐๐ tablet) ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ดีทแฮลม 

เคลเลอร โลจิสติกส จํากัด (ขายสง) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังสิ้น ๓๗,๙๘๕.๐๐ บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันเการอยแปด

สิบหาบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

 

                                                                
                                                       (นายแพทยยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง) 

                                                        นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

                                                                  รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเยาบาลทาตูม 

                                                         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

